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محمد رضا باهنر : 
 مقدم جلیلی را گرامی می داریم ، اما
 احتماال گزینه جدیدی معرفی کنیم

غالمعلی حداد عادل : 
سال 94 وحدت خوبی داشتیم؛ 
همین کار را در انتخابات 96 هم می کنیم

استاندار :  
مدیران میزان پرداخت ها به خود و 
زیر مجموعه شان را اعالم نمایند

نبود پیست استاندارد، ترمز اتومبیل رانی خراسان جنوبی را کشید / 4 شرط اصلی مسکن مهر خراسان جنوبی برای پروژه های فاقد عضو حذف شد / قطعی آب در حاجی آباد بیرجند  برطرف می شود /  قول مساعد وزارت جهاد برای حل مشکالت کشاورزان طبس / صفحه 7
 صفحه 7 صفحه 2 صفحه 2

اعتراض والدین و دانش آموزان 
متوسطه به نحوه انتخاب رشته 

هدایت به 
رشته های تحمیلی

با نرم افزار تحصیلی
صفحه 7

صدور دفترچه درمانی ویژه 
برای بیماران خاص

بیمه  اجتماعی،  تامین  سازمان  مقررات  مطابق 
شدگان و خانواده آنها در صورتیکه به بیماریهای 
در  باشند،  مبتال  کلیوی  و  هموفیلی  تاالسمی، 
ردیف بیماران خاص تلقی و برای کاهش مراجعه 
به واحدهای اجرایی، خدمات ویژه از قبیل صدور 
دفترچه درمانی با تعداد برگ بیشتر ارائه می شود. 

وضعیت اعزام زائران به سوریه 
یک ماه دیگر مشخص می شود

تهیه  به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  معاون 
پیوست امنیتی جهت اعزام زائران به سوریه گفت: 
سوری ها اعالم کردند پیوست آماده شده است و 
در یک ماه آینده هیأت ایرانی جهت بررسی شرایط 
پیش بینی  داد:  ادامه  محمدی  می رود.  سوریه  به 

می کنم تا یک ماه نحوه اعزام ها مشخص شود.

سرمقاله

فرار سرمایه ها

* سردبیر

خراسان جنوبی دارای ظرفیت های فراوان معدنی  
است . خراسان جنوبی دارای فرصت مرز مشترک با 
بازارهای بکر افغانستان را دارد . این استان هزاران 
آن  به  فقط  شهروند  شمای  و  من  که  دارد  امتیاز 
افتخار می کنیم . افتخاراتی که نه زمینه استفاده 
از آن را داریم و نه اصال می دانیم به چه درد می 

خورد . 
در  معدن  یک  خواندم  ها  خبر  در  دیروز  همین 
هنوز  ما  آنوقت  است  تعطیلی  حال  در  نهبندان 
 شعار راه اندازی معادن جدید و فرصت های آن را 
می دهیم و همیشه یک سوال باقی می ماند که  

به راستی خراسان جنوبی در مسیر توسعه است ؟
اگر عینک واقع بینی به چشم بزنیم خواهیم دید 
با  و  ایم  سوزانده  یکی  یکی  را  مان  های  فرصت 
این روش طی مسیر از این به بعد هم تن نحیف 
تصمیماتی  کسالت  دار  میراث   ، جنوبی  خراسان 
خواهد بود که برای توسعه گرفته نشدند . میراث دار 
سوء مدیریت هایی خواهد بود که به جای بالفعل 

کردن ظرفیت ها آنها را در تاریخ دفن کرده اند .
خراسان جنوبی از مرزهای مشترکش با افغانستان 
 چه سودی برده است ؟ استان از ظرفیت دانشگاهی اش
 چه بهره ای برده ؟ و به قول وزیر کشور توانسته ایم
حتی یک طرح حسابی بدهیم ؟ و یا اصال بجای 
بومی  غیر  دانشجویان  های  آسیب  فتق  و  رتق 
آنها  از ظرفیت های  استان،  اجتماع  به فرهنگ و 
ایم توانسته  ؟ چقدر  بکنیم  ای  استفاده   هم خرده 
های  ظرفیت  همین  تا  کنیم  جذب  گذار  سرمایه 
بخواهیم  اصال  نه  و  باشیم  کرده  حفظ  را  فعلی 

ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم . ) ادامه در صفحه 2 (

فرار سرمایه ها
بررسی چرایی عدم سرمایه گذاری در خراسان جنوبی

سرمایه گذار خّیر حوزه اشتغال و توسعه است نه هیچ چیز دیگر !
شرح در همین صفحه ) سرمقاله (

 از سخاوت ایرانیان تشکر کرد ؛ 

متکدی پاکستانی
در بیرجند با درآمد 
روزانه 450 هزار تومان
صفحه 6

»طرح لشکر فرشتگان« با تجلیل از 
بانوان مجاهده خراسان جنوبی برگزار شد

صفحه 4

فراخوان طراحی آرم شهرداری خوسف
شهرداری خوسف در نظر دارد: طراحی آرم خود را از طریق برگزاری 
فراخوان به مسابقه گذارد. بدین منظور از کلیه هنرمندان، طراحان 

گرافیک، دانشجویان و عالقه مندان دعوت می شود با مراجعه
 به سایت شهرداری خوسف به نشانی khoosf.ir برای دریافت 

و سپس ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اقدام نمایند. 

مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 95/6/30     شهرداری خوسف

فراخوان طراحی فضا و المان میدان آیت ا... عبادی
شهرداری خوسف در نظر دارد: طراحی  فضای معماری و المان میدان ورودی 
شهر خوسف از سمت بیرجند مشتمل بر طراحی: 1- فضای داخلی میدان 2- 
المان اصلی میدان اقدام نماید. لذا از کلیه هنرمندان محترم دعوت می نماید با 
مراجعه به سایت شهرداری خوسف به نشانی khoosf.ir برای دریافت، تکمیل  

و سپس ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اقدام نمایند. 
مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 95/6/10                        شهرداری خوسف

جناب آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 که نشان از توانمندی و شایستگی آن مقام عالی دارد، تبریک عرض نموده 
 از درگاه حضرت حق توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی و مردم شریف استان برای شما مسئلت می نماید.

شرکت نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

 آگهی مزایده عمومی شماره 63 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم ضایعات پالستیکی و 
فلزی مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی 
پس از بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده، پیشنهاد کتبی خود را تا پایان وقت اداری 
بیرجند -  به نشانی  این شرکت  تدارکات  به واحد  دوشنبه 95/04/28 در پاکت دربسته 
کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن: 32255366 -056  شرکت کویرتایر در رد یا 

قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی شرکت کویرتایر       

  آگهی مزایده عمومی شماره 65 شرکت کویرتایر      
نیاز  بر  پالت پالستیکی مازاد  شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی 
خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از 
بازدید  از  پس  آگهی  نشر  تاریخ  از  شود  می  دعوت  متقاضیان  کلیه 
دوشنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را  کتبی خود  پیشنهاد  مزایده،  در  اسناد شرکت  دریافت  و 
95/04/28 در پاکت دربسته به واحد تدارکات این شرکت به نشانی بیرجند- کیلومتر 11 
جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن: 32255366 -056 شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک یا 

همه پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی شرکت کویرتایر       

  آگهی مزایده عمومی شماره 64 شرکت کویرتایر       
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی قرقره فلزی 
مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت 

می شود از تاریخ نشر آگهی پس از بازدید و دریافت اسناد شرکت در مزایده، پیشنهاد کتبی 
خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه 95/04/28 در پاکت دربسته به واحد تدارکات این شرکت 

به نشانی بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن: 32255366 -056
شرکت کویرتایر در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی شرکت کویرتایر       

دستگاه برگزار کننده مناقصه : 
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصه : واگذاری مشارکتی کلینیک مادر 
وکودک پایگاه بهداشتی شهری و روستایی )بشرویه( 

به بخش خصوصی
هاي  شرکت  کلیه  مناقصه:  در  شرکت  شرایط 
خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از کمیسیون 
ماده 20 و داراي صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی
مدت و محل انجام کار : یک سال- شهر بشرویه

مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه : 
از  ازای هر یک  به  الف( واریز مبلغ 150/000ریال 
 2178162198007 حساب  شماره  به  مناقصات 
بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت 

به خرید اسناد اقدام نمایند.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به 

 http://iets.mporg.ir :آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت 
نامه معتبر بانکي به مبلغ 12/000/000 ریال یا چک 
یا واریز نقدي وجه به حساب  بانکي  تضمین شده 
شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به 

نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(
لغایت   95/04/22 تاریخ  از  اسناد:  خرید  مهلت 

95/04/26
مهلت تحویل اسناد: 95/05/05

خراسان جنوبي - دبیرخانه  محل تحویل اسناد: 
دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت 

گردد.

 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها :
 95/05/06 مورخ   - دانشگاه  توسعه  معاونت  سالن 

ساعت 10 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده 
مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 
مالي معامالتي خویش  نامه  آیین  تابع  پیشنهادات 

مختار مي باشد.
توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی 
شماره  به  را   20 عدد  توانید  می  دانشگاه  درمانی 

3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )95-15(
به علت تغییر شغل کلیه لوازم و امکانات مغازه شیرآالت 

و لوازم بهداشتی به فروش می رسد.    09904156601

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان درمیان

ایرانی با نشاط با بهتر زیستن
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مشموالنطرحکارتاعتباریافزایشمییابند

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از ابالغ بخشنامه حذف شرط سقف حقوق برای دریافت کارت های اعتباری خرید کاال خبر داد و گفت: مجوز گسترش دامنه شمول این طرح نیز 
صادر شده است. عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در حالی که تا پیش از این فقط افرادی که فیش حقوقی آنها معادل یا کمتر از ۱.۵ میلیون تومان بود می توانستند از طرح 
کارت های اعتباری خرید کاال استفاده کنند بر اساس بخشنامه اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف حقوق از شرایط مشموالن طرح کارت های اعتباری حذف شد.

در فاصله حدود چهار ماه از اجرایی شدن مصوبه 
زوجین،  برای  مسکن  تسهیالت  افزایش سقف 
از محل  وام  این  ارائه  برای  ازدواج  تاریخ  شرط 
تسهیالت  برای  اول  ازدواج  همچنین  و  اوراق 
صندوق پس انداز یکم حذف شد. بر این اساس 
تمامی زوجین می توانند از تسهیالت این بخش 

استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، در نیمه اسفندماه سال گذشته 
با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت 

برای زوجین از محل صندوق پس انداز یکم )خانه 
اولی ها( و همچنین از محل اوراق گواهی حق 

تقدم افزایش یافت.
زوجینی که تاریخ عقد آنها از سال ۱۳۸۵ به بعد 
بود مشمول تسهیالت جدید می شدند)این شرط 
برای صندوق پس انداز وجود ندارد(، به طوری که 
آنهایی که متقاضی دریافت وام مسکن از محل 
خرید اوراق حق تقدم در بورس بودند، براساس 
شرایط جغرافیایی محل زندگی خود می توانستند 

که  به طوری  کنند.  دریافت  سقف  سه  در  وام 
در  میلیون،   ۱۰۰ تا  تهران  ساکن  زوج های 
هزار   ۲۰۰ باالی  شهرهای  و  ها  استان  مراکز 
تا ۸۰ میلیون و همچنین در سایر  نفر جمعیت 
تسهیالت مسکن  تومان  میلیون  تا ۶۰  مناطق 
بانک  اخیر  تصمیم  با  اما  می شد.  ارائه  آنها  به 
مسکن محدوده زمانی تعیین شده برای زوجین 
از دریافت تسهیالت مسکن از محل خرید اوراق 
فقط  دیگر  که  گونه ای  به  است  شده  حذف 

سال ۱۳۸۵  به  آنها  ازدواج  تاریخ  که  زوج هایی 
به بعد بر می گردد مشمول دریافت این تسهیالت 
نبوده و قبل از آن نیز توان دریافت وام ۶۰، ۸۰ و 

۱۰۰ میلیون تومانی را خواهند داشت.
این در حالی است که زوجین و یا سایر افرادی 
که می خواهند برای دریافت وام از محل خرید 
اوراق اقدام کنند برای دریافت هر میزان وام باید 
تا دو برابر اوراق خریداری کنند. همچنین شرط 
ازدواج اول برای دریافت وام نیز حذف شده است.

بسته  از  مدیرکل دفتر سهام عدالت سازمان خصوصی 
شدن پرونده سهام عدالت در سال جاری خبرداد.

دولت  مختاری  اسماعیل  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
ها  مالی شرکت  این جمله که سال  به  اشاره  با  آبادی 
 ۶۰ حاضر  حال  در  افزود:  است،  سال  هر  تیرماه  پایان 

شرکت در زیر مجموعه سهام عدالت قراردارد.
تجارت  قانون  اساس  بر  اظهارداشت:  همچنین  وی 
دارند  فرصت  مالی  سال  از  پس  ماه  چهار  ها  شرکت 
مجمع عادی ساالنه خود را برگزار تا میزان سود تقسیمی 

مشخص شود. مدیرکل دفتر سهام عدالت گفت: مجمع 
عادی 9۵ درصد شرکت های سهام عدالت تا پایان تیر و 

بقیه در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حقیقت سهام عدالت از سال ۱۳9۶ قابلیت 
معامله و خرید و فروش پیدا می کند. دولت آبادی تصریح 
کرد: اسم افرادی که به عنوان سهامدار نهایی در سامانه 
اسم  تابحال  رسیده  ثبت  به  سازی  خصوصی  سازمان 
کسی حذف نشده است. وی گفت: حذف و جایگزینی 
برخی مشموالن از گردونه سهام عدالت تنها در حد حرف 

و اظهارنظربوده است. دولت آبادی در توضیح این مطلب 
واگذار  اشخاص  به  حق  یک  بعنوان  عدالت  سهام  که 
را دارد مالکیت کسی را سلب  اجازه  این  آیا دولت  شد 
کند حتی اگر آن شخص فوت کرده باشد، افزود: برگه 
های سهام عدالت نشان ازمالکیت اشخاص نیست. وی 
اظهارداشت: بر اساس قانون شش دهک جامعه مشمول 
دریافت سهام عدالت بودند و این ظرفیت هم اکنون پر 
شده و امکان اضافه کردن یک نفر حتی به سهامداران 

سهام عدالت وجود ندارد.
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این  رویت  دلیل  به    ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

مدد  به  جهان  و  کشور   نقاط  سایر  در  مطلب 
ابزارهای ارتباطی و اثر سوء آن بر جذب سرمایه 
گذار  بسیاری از گفتنی ها را درز می گیریم و به 
ذکر چند نکته بسنده می کنیم . روی صحبت با 
استاندار و نمایندگان محترم استان است آنها که 
باید ورای توصیفهای انشایی که  تصویری رویایی 
و گل و بلبل از سرزمین ما ارائه می دهند با عینک 
آن  بر  و  بنگرند  و مستندات  آمارها  به  بینی  واقع 
اساس تصمیم گیری کنند یا پیگیر کارها باشند .  
۱ - از دیرباز در حوزه سرمایه گذاری های کالن 
دولتی  ، نیاز به ایجاد کارخانجات و صنایع بزرگ در 
استان احساس شده و می شود و با انکه  بسیاری 
استانی  این حوزه در کشور هم  از تصمیم گیران 
هستند ، )هلیدینگ های سرمایه گذاری ( اما نه 
 آنها به دنبال وظیفه ذاتی شان برای سرمایه گذاری
نشان  رغبتی  استان  به  محروم،  مناطق  در 
نمایندگان  و  مسووالن  نه  و  اند  داده 
اند.  کرده  تالشی  آنها  جذب  برای   ما 
و اسفناک تراز آن شیوه برخورد با سرمایه گذارانی  
 است که با پای خود به این سرزمین قدم می گذارند
زیر  بزرگ  گذاران  سرمایه  از  یکی  پیش  چندی  
استان  به  میلیاردی  سرمایه  با  نظام  مجموعه 
استقبال  برای  وقت  سابق  استاندار  چون  اما  آمد 
برای جذب سرمایه  نداشت و همچنین  ایشان  از 
میلیاردی آنها جز چند طرح مرغداری و گاوداری 
به  را  نشد عطای سرمایه گذاری  پیشنهاد  چیزی 
لقای مردم و مسئوالن استان بخشید  و به دیاری 
رفت که قدر هنر و گوهر بشناسند. اینجاست که 
توسعه  مفهوم  ورای  است  رسد الزم  می  نظر  به 
پیشنهاد  چند  شده  که  هم  آبرو  حفظ  برای  که 
 خوب در کشوی میز مدیران وجود  داشته باشد تا 
روزی  اگر  کر(  گوشش  و  کور  شیطان  )چشم  
روزگاری  نوبت به حل مساله محرومیت خراسان 
جنوبی رسید و اعتباری از سایر نقاط اضافه آمد ، ح 
آمادگی و ظرفیت داشته باشیم وشیوه خرج کردش 

را در استان بدانیم  .
خصوصی   بخش  گذاری  سرمایه  زمینه  در   -۲
. گوییم  می  سربسته  هم  تولید   حوزه    در 
نگاه  نوع  همت  به  بدانند  استاندار   آقای 
بر فرشهای    ، سرمایه گذاران قدم  اندرکاران  دست 
را  گامهایشان  که  آراسته  میخ  به  گذاشتند  قرمزی 
زخمی کرد و دلشان را چرکین . حاال عبور از فرشهای 
قرمز تشریفاتی که تاکنون  ابزار تبلیغاتی مدیران بوده 
  . است  وحشت  تونل  از  عبور  شبیه  چیزی  است 
افسوس که داستان سرمایه گذاری در استان با چنین 
رویکردی در همان آغاز پایان می یابد و نوامیدی در 
اولین گامها همسفر کسانی می شود که می خواهند 
برای بهبود وضع مردم و پیشرفت این سامان کاری 
انجام دهند  . گویامدیران  این دیار یاد گرفته اندبه جای 
 تسهیل امور برای سرمایه گذاران در این نقطه محروم 
را  کارها  کن  پر  دهان  قانونی  شبه  تفسیرهای  با 
گذار سرمایه  تا  کنند  دهنده  آزار  و  پیچیده   چنان 
گذاران سرمایه  حتی  دهد  ترجیح  برقرار  را   فرار 
توان می  را  مطالب  این  گواه   بومی. 
به  آن  هدایت  و  استان  های  سرمایه  خروج  در 
اصفهان  و  مشهد  و  تهران  صنعتی  های  شهرک 
به قول خودشان  افرادی که  اتفاق  به  . قریب  دید 
خراسان  در  گذاری  سرمایه  گود  وارد  اشتباه  به 
نه  تلخ  تجربه  این  از  پس  اند  شده  جنوبی 
اند، بازنگشته  خود  کار  توسعه  برای  دیگر   تنها 
 بلکه همین سرمایه هزینه شده را نیز به سایر استان ها
منتقل کرده اند و متاسفانه نکته بد داستان این است 
 که آخر خط همان کارشناس بی انصاف و سطحی نگر
فالن سازمان که نگاه و عملکردش سد راه اشتغالزایی 
جوانانش  اعتیاد  و  فرزندش  بیکاری  از   ، است 
نقش  چه  که  کند  می  فراموش  و  کند  می   گله 
بی بدیلی در دفاع بد از منافع دولت و خیانت به ملت 
داشته است . آقای استاندار بهتر است روزی را صرف 
شنیدن مصائب سرمایه گذارانی کنید که برای گرفتن 
خدمات ، سرکارشان به منابع طبیعی و شهرداری و 
گاز و برق و بانک و دارایی  افتاده است مصائبی که  

خدا نصیب گرگ بیایان نکند .
شخصی  های  گذاری  سرمایه  حوزه  در   -  ۳
و  خرد  های  کار  و  کسب  در  مردم  خصوصی  و 
و  چرخد  می  مدار  همان  بر  اوضاع  هم  مسکن 
امروز   ، بیرجند   اکثر سرمایه گذاران بخش مسکن 
برج سازان و تولید کنندگان مسکن در مشهد و شیراز 
و تهرانند و شهرداری و شورای ما همچنان با قوانین 
سخت و دست و پا گیر فقط به دریافت  پول بیشتر از 
مردم می اندیشد وشگفت آن که  هر چه توانسته اند 
را پولی کرده اند  و برای آن مصوبه گذرانده اند  بی 

آن که به عاقبت آن بیاندیشند  . 
جای دوری نرویم در همین مشهد آنقدر برای 
خدمات  و  تسهیالت  شما  به  مسکن   ساخت 
 می دهند که به عنوان شهروند ، شرمنده می شوی
آنجا  کارشناسان  کنی  می  احساس  گاهی  و 
دیگر   ، ساز  و  ساخت  برای  شما  نیت  صرف  به 
شهرداری  از  خالی  دست  بگذارند  نیستند  حاضر 
بیرجند  در  موضوع  همین  حال  بروی.  بیرون 
سمتی  به  را  فضا   ، مردم  به  گیری  سخت  با 
حقوق  پرداخت  از  ما  های  شهرداری  که  برده 
هاست سال  و  اند  درمانده  خود   کارکنان 
شهر  به دلیل همین نوع نگاه درجا می زند . به 
راستی در بیرجند برای سرمایه گذار حوزه مسکن به 
عنوان تنها اولویت باقی مانده که نقش خوبی هم 
در توسعه می تواند ایفا کند ارزشی قایل می شوند؟ 

پاسخ قاطعانه نه است . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

)ادامه سرمقاله از ستون مقابل (
4 -  نکته دیگر موضوع  سرمایه گذاری های 
عمومی و مردمی است که به شکل سهامی عام و یا 
اوراق مشارکت انجام می شود  . اوراق مشارکتی که 
هیچ کدام از دستگاه های مسوول استان نتوانستند 
برای یکبار همت به خرج دهند و اقدام به انتشار آن 
نمایند تا مردم  سرمایه خود را در فالن پتروشیمی 
غرب کشور و یا بزرگراه های استان های مرکزی 
سرمایه گذاری نکنند . آقای استاندار مردم خراسان 
بستر  نبود  در  را  خود  سرمایه  میلیاردها  جنوبی 
مثل  هایی  پروژه  در  منطقه،  در  گذاری  سرمایه 
پدیده و موسساتی مثل میزان بلوکه کردند اما هنوز 
مسووالن ما به این درک از واقعیت نرسیده اند که 
می توان فقط با یک همت ، سرمایه های سرگردان  
را جذب و در خود  استان سرمایه گذاری نمود . در 
موضوع شرکت های سهامی عام نیز به واسطه نبود 
نظارت دستگاه های متولی و همچنین  همکاری 
نکردن مسووالن و بانک ها ، تجربه های تلخی 
چون سیمان باقران ها را داشته ایم که مردم نیز 

دیگر رغبتی به این امور نشان نمی دهند .
توسعه  مسیر  به  خواهیم  می  اگر  اخر  حرف  و 
جذب  گذار  سرمایه  خودمان  قول  به  و  برگردیم 
را  نظرانه  تنگ  های  نگاه  از  بسیاری  باید  کنیم 
کنار بگذاریم و با تسهیل امور مسیر توسعه را باز 
حوزه  خّیر  گذار  سرمایه  کنیم  قبول  باید   . کنیم 
آقای  دیگر.  چیز  هیچ  نه  است  توسعه  و  اشتغال 
استان  توسعه  برای  گفتید  که  همانطور  استاندار 
به سرمایه گذار و سرمایه های استان نیاز دارید 
اما قبل از دعوت از آنها باید بستر را فراهم کرد 
و بدون شک با رویه و نگاه فعلی به این مقوله 
علیرغم قاطعیت و همت شما باید بگوییم کاری 
غیر ممکن یا حداقل بسیار بسیار سخت در پیش 

دارید . انشاا...

اعالم نتایج آزمون پایه دهم دبیرستان ها و 
هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه

و دبیرستانها  دهم  پایه  ورودی  آزمون   نتایج 
هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی اعالم 
شد.  به گزارش ایسنا، براین اساس پذیرفته شدگان 
می توانند از ۲۳  تا ۳۰ تیر همه ایام هفته به غیر از 
پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۱4 ، جهت ثبت نام  
به مدرسه محل پذیرش مراجعه کنند. پذیرفته شدگان 
صرفا در رشته محل پذیرفته شده ثبت نام می شوند.

باهنر : مقدم جلیلی را گرامی می داریم ، اما احتماال گزینه جدیدی معرفی کنیم

 محمد رضا باهنر گفت: ما برای اینکه از آقای روحانی حمایت کنیم یا خیر، شرط مهمی داریم. باید ببینیم در
ماه های آتی عملکرد دولت چگونه است.. وی گفت :  اگر قرار باشد ۲۰ نفر شروع به 
کاندیدا شدن کنند و ۱۸ نفر بمانند از همین االن یعنی شکست. در حال حاضر ما از حضور 
همه کاندیداها استقبال می کنیم، کاندیداهای اصالح طلب به عنوان رقیب برای ما محترم 
هستند، کاندیداهای اصولگرا هم قابل احترام هستند به شرط اینکه در رقابت درون حزبی 
به یک نفر برسند. مقدم آقای جلیلی را هم در همین راستا گرامی می داریم ولی احتمال 
معرفی گزینه جدید از سوی اصولگراها منتفی نیست. باهنر درباره سخنان جوانفکر مبنی بر عبور از روحانی 
نیز گفت  : آقای جوانفکر که خیلی وقت است از آقای روحانی عبور کرده بودند. اصال به آقای روحانی نرسیده 
بودند که عبور کنند. اما اگر توصیه ایشان به اصالح طلب هاست، بحث فرق می کند. باهنر سوالی درباره اینکه 
 آیا احمدی نژاد نیز در لیست ۳۰ نفره آنها حضور دارد،  را به صورت سوالی پاسخ داد: آقای احمدی نژاد مگر
کار  تایید صالحیت   : نیز گفت  ها  یا رد صالحیت  تائید  کاندیدا شود؟ وی همچنین در خصوص  می خواهد 
حاکمیتی است و اصال کار حزبی نیست. ما نباید دخالت کنیم. اگر حزبی بخواهد بر اساس صالحیت نگرفتن 

رقبایش کار کند،  ضعیف است. من درباره ردصالحیت هیچکس نمی توانم صحبت کنم.

حداد:  وحدت خوبی داشتیم؛ همین کار 
را در انتخابات 96 هم می کنیم

تشخیص  مجمع  عضو 
گفت:  نظام  مصلحت 
در  که  وحدتی  تجربه 
 94 انتخابات  در  تهران 
برای  داشتیم،  مجلس  در 
در  تجربه  آن  از  که  بود  خوبی  تجربه  یک  ما 
خواهیم  استفاده   9۶ ریاست جمهوری  انتخابات 
کرد:  خاطرنشان  حداد عادل  غالمعلی  کرد. 
به یک  اما هنوز  اصولگرایان تالش می کنند   
جمع بندی مشخص برای معرفی چهره واحد در 
انتخابات نرسیده ایم ولی بررسی ها ادامه دارد و 

باید منتظر نتیجه باشیم.

ایرباس و بوئینگ که نگرفتیم هیچ، 
منافقین هم در فرانسه جوالن می دهند

روحانیت  جامعه  عضو 
حسن  از  انتقاد  ضمن 
دیپلماسی  دستگاه  ظن 
از  غربی  کشورهای  به 
نه  گفت:  فرانسه  جمله 
منافقین  بلکه  نگرفتیم  بوئینگ  و  ایرباس  تنها 
هم آزادانه در قلب فرانسه نشست ساالنه خود را 
برگزار کردند. ابراهیمی با اشاره به اتفاقات منطقه و 
جهان آن را یک توطئه گسترده علیه ایران دانست 
و  تأکید کرد:  آقای روحانی و سایر سیاستمداران 
باید متوجه باشند که انتظار داشتن از فرانسه برای 

عمل به تعهداتش یک خیال خام است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخيص و رفع بو و نم 

به روش ايزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

گچکاریوگچبریپذیرفتهمیشودبهقیمتمناسبدراسرعوقت
)شهر-روستا(09159658659

حمل  اثاثیه منزل با خاور و کارگر ماهر
09159639065ضمنا کارگر تنها نيز داريم

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده  شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره : 344 و شناسه ملی: 14003440417
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت مذکور چهارشنبه 95/5/6 به ترتیب در ساعات 9 و 10 صبح در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان واقع در بلوار 
کشاورز برگزار می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست 

داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسهمجمععمومیعادی: استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت - بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به 1395/6/31

بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1396/6/31- تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت

دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:
بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام- اصالح ماده 8 اساسنامه

هیئتمدیره

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره : 4726 و شناسه ملی: 10360062150 
 به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص( می رساند: 
 جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور چهارشنبه 1395/5/6 به ترتیب در ساعات 9 

و 10  در محل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف واقع در خوسف - بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد.
 بدینوسیله از کلیه سهامداران  و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه 
از تشکل خود )برای سهامداران حقوقی( و داشتن کارت شناسایی معتبر )برای سهامداران حقیقی( در روز و ساعت مقرر 

در محل مذکور  حضور به هم رسانند.
دستورجلسهمجمععمومیعادی: استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت - بررسی و تصویب 
اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به شهریور 1395- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 

منتهی به شهریور 96- بررسی و تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده:

بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام- اصالح ماده 8 اساسنامه
ضمنا گزارش اصالحی بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر 

شرکت آماده می باشد. 
هیئتمدیره

عرضهمرغتازهمنجمدوانواعماهیوگوشتبرزیلی،بلدرچینوشترمرغ
)تکهکردنرایگان(

آدرس:خیابانقدسغربی-چهارراهعدلوباشگاهفرهنگیان
32446381-09156663994

سوپر پروتئین محبوب



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئولین به پیام شما

3
۲۷۱ اثر به پنجمین جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی فرستاده شد

معاون هنری اداره کل ارشاد خراسان جنوبی از ارسال ۲۷۱ اثر به پنجمین جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی در بیرجند خبر داد.سیدعلی زمزم اظهار داشت: پنجمین 
جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاری رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.زمزم از شرکت ۲3 استان 

دستگاه سه شنبه * 22 تیر 1395 * شماره 3550کشور در جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی خبر داد و بیان کرد: خراسان جنوبی با ۲4 هنرمند بیشترین تعداد شرکت کننده در جشنواره را داشته است. که  بود  شده  اعالم  خبرهای  در 
الپاروسکوپی در طبس راه اندازی شده واقعا آیا 
دانشگاه علوم پزشکی نمی تونه این دستگاه رو 
برای بیرجند که مرکز استان هم هست بخره که 
افراد  تخمدان  کیست  مثل  هایی  بیماری  برای 
از  زیادش  به عوارض  بعدا  باز نشن که  جراحی 

جمله نازایی دچار بشن.
09۱5...869

که  فرهنگیان  حقوق  اضافه  پیگیر  لطفا  سالم 
واریز  خرداد  با  واردیبهشت  فروردین  شد  قرار 
کنن بشین چون اقای نوبخت خودشون از رسانه 

ملی اعالم کردن
9۱5...8۷۱

خواستار  جدی  بطور  استان  فرهنگی  میراث  از 
پاسخگویی به شهروندان بیرجندی برای جواب 
به آنها جهت خارج شدن باغ رحیم آباد از لیست 
ارگ  فراموشی  و  تخریب  و  یونسکو  جهانی 
تونل  بهارستان و قصور در مسدود شدن مسیر 

تاریخی قلعه به ارگ را داریم.
93۷...89۷

سالم آوای عزیز لطفا به گوش مسووالن بنیاد 
و دهیاری روستای دستگرد برسون چرا با وجود 
این که پول آسفالت وآماده سازی کوچه حافظ 
۱3 را از مردم گرفتند آسفالت نمی کنند ما چند 
از  مراجعه کردیم جواب درستی  به دهیاری  بار 

دهیار نشیده ایم.
9۱5...55۲

مخابرات  اداره  محترم  مسولین  خدمت  سالم 
هستیم  ارتباطات  عصر  در  که  اکنون  استان 
خوان  روستای  سرگدار  اینکه  به  باعنایت 
بخش قهستان دکلی نصب شده است که تمام 
روستاهای اطراف آنتن دهی دارند بجز روستای 
نوقند که اصال قطع ارتباط می باشیم لطفا اقدام 

باتشکر بفرمایند 
9۱5...09۲

شهر  اینکه  به  باتوجه  استان،  فرهنگی  میراث 
بیرجند اولین شهر مجهز به  سیستم لوله کشی 
آب درکشور بوده نسبت به احداث موزه آب در 

یکی از آب انبارهای بیرجند اقدام کند.
93۷....89۷
آقای شهردار اگه کندن گل های و ترون های 
می  مصرف  زیادی  آب  غفاری  خیابان  انتهای 
کرد جهت آبیاری پس باید این رو به نظر شما 
جنگلی  پارک  مصنوعی  دریاچه  که  برسونم 
روزانه با توجه به کارشناسی فرزندم که تحصیل 
کرده مورد می باشد روزانه هفتصد سی و شش 
و  مساحت  به  نسبت  شود  تبخیرمی  آب  لیتر 

گرمای بیرجند !
9۱۷...350

جهت قطع یارانه منه کارمند به من زنگ میزنند 
یارانه  ندارید  یا...  العالج  بیماری صعب  اگر  که 
که  افرادی  به  کاش  ای  شود  می  قطع  شما 
و  بزنند  زنگ  هم  گیرند  می  نجومی  حقوقهای 
که  رودل  حقوقها  این  دریافت  با  احیانا  بگویند 

نمی کنند یا درگلویشان که گیرنمی کند؟
9۱5...35۷

برای شهرداری متاسفیم که سرشان را زیر برف 
بهبود  برای  بینند  نمی  را  چیز  هیچ  و  اند  کرده 
وضعیت اسفبار بلوار غفاری چرا کاری نمی کنید 
واقعا نمی بینید؟!!!!!!                                     
09۱5...4۲۱

و  زیبایی  به  دارم  تقاضا  از مسئوالن   . با سالم 
ایستگاه  و  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  فضاسازی 
سالمت که مورد استقبال زیاد مردم قرار گرفته 

است بیشتر رسیدگی کنند.
939...085

که  زباله  های  سطل  تقاضامندیم  شهرداری  از 
محل  در  آن  بد  بوی  و  شکسته  آن  های  درب 
می پیچد و باعث آزار ساکنان می شود را تعویض 

نمایند و اگر ممکن است فلزی کنند. با تشکر
9۱5...۱45
چطور مالیات  اداره  مسؤالن  از  سوال   یک 
میوه  مغازه  چند  در  فروش  خواهید صندوق  مي 
فروشي که داراي پروانه کسب هستند نصب شود 
تره  بیرجند 80 درصد میوه  درحالي که در شهر 
بار خارج از شبکه توزیع مي شود به صورتي که 
میوه  درحال  ماشین  یک  خیابان  کوچه  هر  سر 
که  کساني  دارید  انتظار  چطور  ؟  است  فروشي 
را  بدهید  دستور  شما  هرچه  دارند  کسب  پروانه 
انجام بدهند وهر چقدر که بگویید مالیات بدهند 
از فروش میوه  ناچیزي  درحالي که آن ها سهم 
رو دارند و عمده بار در حاشیه خارج از شبکه به 

فروش مي رسد در این شهر.
9۱5...693

که  گذاشته  اثر  کسبه  روي  اینقدر  برق  گراني 
همین چند روز پیش که کارگران شهرداري در 
خیابان مشغول الي روبي بودند و براي پمپ آب 
نیاز به برق داشتند خیلي ها راضي نشدند براي 
چند دقیقه از برق مغازه شان استفاده شود دلیل 
آن هم این بود که برق تجاري حساب مي شود 
وهزینه اش باال است . وقتي کسبه تحت فشار 
اجاره هاي سنگین و قبوض نجومي هستند دیگر 

به کار خیر عام المنفعه هم بي توجه مي شوند!
9۱5...344

فضاهای  ساخت  برای  لطفا  مسئوالن   . سالم 
تفریحی در شهر برنامه ریزی کنند تا جوانان به 
امکانات  این  از  مخرب  تفریحات  و  اعتیاد  جای 

استفاده کنند. با تشکر 
935...456

جوابیه فرودگاه بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/4/۱3 در خصوص حق پارکینگ دریافت 
رساند می  استحضار  به  محترم  مسافر  از   شده 

پارکینگ در اختیار بهره بردار بخش خصوصی می 
ارایه  ابالغی در حال  تعرفه های  باشد که تحت 
خدمات هستند. پیرو ابالغ آخرین تعرفه پارکینگ 
شرکت  سوی  از   95/3/۱0 تاریخ  به  خودروها 
برای فرودگاه  ایران  ناوبری هوایی  فرودگاه ها و 
مهرآباد پارکینگ روباز که فاصله از ترمینال 300 
و  ریال  روزی ۱50000  شبانه  باشد  کمتر  و  متر 
پارکینگ روباز که فاصله از ترمینال بیشتر از 300 
متر باشد شبانه روزی ۱۱0000 ریال، همچنین نرخ 
شبانه  مهرآباد  فرودگاه  طبقاتی  مسقف  پارکینگ 
روزی تا 300 متر ۱90000 ریال و بیش از 300 
متر ۱60000 ریال می باشد. برای فرودگاه بیرجند 
ترمینال 300 متر و  از  پارکینگ روباز که فاصله 
کمتر باشد شبانه روزی 45000 ریال، و پارکینگ 
ترمینال  از  آن  فاصله  که  بیرجند  فرودگاه  روباز 
بیشتر از 300 متر باشد شبانه روزی 35000 ریال، 
نرخگذاری شده است بنابراین طبق تعرفه اعالم 
شده مورد خالفی صورت نپذیرفته است ولی اگر 
شود  می  درخواست  شود  مشاهده  دیگری  مورد 
حضورا به واحد روابط عمومی یا حراست فرودگاه 
این  رویت  شود. ضمنا جهت  پیگیری  تا  مراجعه 
تعرفه نیز می توانند به سایت فرودگاه بین المللی 

بیرجند مراجعه نمایند. 

جوابیه های شهرداری بیرجند

* احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
به  بلوار همت  در خصوص  مورخ 95/3/۲۷  شما 
استحضار می رساند بلوار همت تحویل شهرداری  
در  و  شهرداری  به  تحویل  محض  به  لذا  نیست 

صورت تامین اعتبار اقدام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
پیام شما مورخ 95/3/۱۷ در خصوص بلوار جنب 
ورودی مهر شهر به سمت جاده شکراب را جاده 
سالمت کنیم به استحضار می رساند در صورت 
تامین اعتبار در محدوده بلوار کارگران تا بقیه ا... 

اقدام خواهد شد. 
* احتراما در خصوص مطلب مندرج در ستون پیام 
به  دستفروشان  خصوص  در   95/4/8 مورخ  شما 
استحضار می رساند: این سازمان برای هیچ یک از 
عرضه کنندگان سیار میوه و تره بار در سطح شهر) 
به جز دو نقطه محدود( مجوز عرضه صادر نمی 
نماید و از طرف دیگر برخوردهای پیشگیرانه الزم 
از طرف پلس محترم راهور و همچنین اجرائیات 

شهرداری های مناطق صورت می پذیرد. 

  کم وزنی ۵۲درصد کودکان زیر شش سال استان

»خدای کشتار« ؛ اجرایی سخت و متفاوت

سوء تغذیه درکمین سالمتی کودکان
کم وزنی و کوتاه قدی در کودکان زیر شش 
در  متاسفانه  تغذیه   مشکالت  دلیل  به  سال 
خراسان جنوبی در حال افزایش بوده و طبق 
آخرین آمار پژوهشی 5۲ درصد کودکان مبتال 
به کم وزنی هستند.خراسان جنوبی از دیرباز 
کمبود  طبیعت،  قهر  مانند  مشکالتی  دارای 
بارندگی و خشک سالی های پیاپی بوده است. 
این وضعیت تنها بر زندگی بزرگان تأثیر ندارد 
کودک  هزاران  یا  و  صدها  سرنوشت  بلکه 
معصوم را نیز به سیاهی می کشد.این استان 
دارای روستاها و مناطق محرومی است که 
تنها منابع درآمدشان چند کیلو گندم و یا چند 
نهالی زرشک است وهمان گونه که پیداست 
در  که  است  موارد مهمی  ازجمله  کشاورزی 
تا  شود  توجه  بدان  باید  سالم  غذای  مبحث 
بتواند در زندگی آن ها از بسیاری از بیماری ها 
پیشگیری کند.اما اکنون دست یاری طبیعت 
نیز از میان برداشته شده و این قصه دردناک 
همین  فرزندان  که  می یابد  خاتمه  به جایی 
به  و  تغذیه شده  بحران  دچار  نیز  خانواده ها 
گفته  به  می شوند.بنا  دچار  بیماری هایی 
دیگر  و  قد  کوتاهی  الغری،  کارشناسان 
سالمت های جسمی از موارد بوده که فقدان 

آن دچار بروز سوءتغذیه در کودکان می شود.
فقیرنشین  محله های  که  پرسید  باید  حال 
در  وضعیت  این  پیدایش  از  باید  چگونه 
تأمین  چراکه  کنند،  جلوگیری  فرزندانشان 
نیاز غذایی بدن که مانع بروز این مشکالت 
می شود، نیز نیازمند مصرف پروتئین، لبنیات، 

میوه و سبزی جات است.
بدون شک به دنبال این خشک سالی ها، فقر 
رشد  روند  نیز  آن  دنبال  به  و  یافته  فزونی 
یافت.اگرچه  خواهد  افزایش  بیماری ها  انواع 
همه  گفت  نمی توان  مطلق  قدر  به صورت 
خانواده  های  از  سوءتغذیه  مبتالبه  کودکان 
فقیر هستند و اتفاقاً گاهی خانواده های متمول 
نیز دقیقاً نمی  دانند کدام دسته از مواد غذایی 
برای رشد و سالمت کودکان ضروری است. 
محروم  مناطق  کودکان  همان  گروهی  اما 
بد  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  که  هستند 
و  محروم اند  مفید  تغذیه  از  خانواده هایشان 
وضعیتی  این چنین  در  نیز  جنوبی  خراسان 

قرار دارد.

معرفی ۴۶۳۰ کودک دچار 
سوءتغذیه به کمیته امداد

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
در  جنوبی  خراسان  خمینی  امام  امداد 
ابتدای  از  اینکه  بابیان  مهر،  با  گفت وگو 
کودک   630 و  هزار  چهار  جاری  سال 
دچار سوءتغذیه به این اداره معرفی شده اند، 
افزود: از این تعداد سه هزار و 500 کودک 

تحت پوشش قرار گرفتند.

سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  نخعی  علی اکبر 
جاری تاکنون نُه میلیارد و ۱9۱ میلیون ریال 
اعتبار برای تأمین سبد غذایی این کودکان 

هزینه شده است.
وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری ۱۲ هزار 
و 330 سبد به ارزش ۷00 هزار ریال در بین 
سبدها  این  افزود:  است،  توزیع شده  کودکان 
لبنیات،  پروتئینی،  مواد  مانند  اقالمی  شامل 
ریزمغذی ها و غیره است. نخعی از بهبود هزار 
و 504 کودک در طرح تغذیه در سال گذشته 
خبر داد و گفت: سال گذشته سه هزار و 500 
کودک دچار سوءتغذیه از این طرح برخوردار 
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  بوده اند. 
کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی بابیان 
بروز این پدیده در روستاها بیشتر از مناطق 

شهری است، ادامه داد: از این تعداد، هزار و 
98 کودک شهری و دو هزار و 40۲ کودک 

ساکن مناطق روستایی هستند.
دچار  کودکان  درصد  نُه  فقط  داد:  ادامه  وی 
سوءتغذیه تحت حمایت کمیته امداد بوده و 

9۱ درصد غیر تحت حمایت امداد هستند.
نخعی خواستار توجه والدین به کودکان شد و 
افزود: توجه به تغذیه و ایمنی غذا در کودکان 
ازجمله مسائل مهمی است که خانواده ها باید 

به آن توجه داشته باشند.

مصرف ناکافی غذای روزانه در کمین 
سالمتی کودکان

علوم  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  معاونت 
پزشکی بیرجند در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به شاخص های سوءتغذیه در کودکان، 
کوتاه قدی  و  الغری  کم وزنی،  کرد:  بیان 
کودکان  در  سوءتغذیه  شاخص های  ازجمله 
وزن  داد:  ادامه  زاده  مهدی  است.کامبیز 
کودکان در هر سن اگر کمتر از دو انحراف 
به عنوان  باشد،  استاندارد  میانگین  از  معیار 
شاخصی برای ارزیابی وضعیت تغذیه جامعه 

مورداستفاده قرار می گیرد.
مستقیم  به طور  کوتاه قدی  داد:  ادامه  وی 
بلکه  ندارد  تأثیر  کودک  مغزی  نمو  روی 

وزن  با  نوزاد  تولد  مانند  زمینه ای  عوامل 
کم، محرومیت از شیر مادر و غذای کمکی 
سوءتغذیه  بروز  دچار  نامطلوب  باکیفیت 
عوامل  اینکه  بابیان  زاده  می شوند.مهدی 
و  اقتصادی  وضعیت  ازجمله  متعددی 
سوءتغذیه  بر  بسزایی  تأثیر  مردم  فرهنگی 
دارند، اظهار کرد: سوءتغذیه در ابتدایی ترین 
و  بیماری  پیامدهای  از  یکی  خود  سطح 
با  است.وی  روزانه  غذای  ناکافی  مصرف 
سوءتغذیه  نامطلوب  پیامدهای  به  اشاره 

و  رشد  در  اختالل  کرد:  اظهار  کودکان، 
درمانی،  هزینه های  افزایش  مغزی،  تکامل 
است. پیامدها  این  ازجمله  تحصیلی  افت 
علوم  دانشگاه  درمان  و  بهداشت  معاونت 
ادامه داد: همچنین تحمیل  بیرجند  پزشکی 
از  هزینه های سنگین به آموزش وپرورش و 
دیگر  از  والدین  کاری  روزهای  دادن  دست 
این پیامدها است.علی رغم پیگیری های مهر 
از  آماری  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  اما 
ارائه  سوءتغذیه  مبتالبه  کودکان  وضعیت 
نکرد و در این گزار آخرین گزارش عملکرد 
مسئوالن مرتبط در کارگروه سالمت استان 
که  می شود  ارائه  گذشته  سال  دی ماه  در 
بحرانی  و  حاد  وضعیت  به  توجه  با  مطمئنًا 
رشد  شاخص ها  این  استان  در  خشک سالی 

چشمگیری را باید داشته باشد.

۱.۶ درصد کودکان استان از
 الغری شدید رنج می برند

پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
بیرجند در کارگروه سالمت استان با تأکید بر 
اینکه سوءتغذیه ازجمله بیماری های است که 
می کند،  پیدا  ارتباط  ما  زندگی  ابعاد  تمام  به 
اظهار کرد: سوءتغذیه نوعی بیماری است که 
به دلیلی مصرف ناکافی یا مصرف بیش ازحد 
مواد غذایی بروز پیدا می کند.غالمرضا فعال 
در  که  می شود  سبب  امر  همین  داد:  ادامه 
چاقی  به صورت  سوءتغذیه  غنی  کشورهای 
و در کشورهای فقیر به صورت الغری مفرط 
این  دو  از هر  نیز  ما  و کشور  کند  پیدا  بروز 
به  نسبت  سوءتغذیه  می برد.وی،  رنج  نوع 
و  بیماری  به  ثانویه  سوءتغذیه  ریزمغذی ها، 
انرژی  و  پروتئین  کمبود  دلیل  به  سوءتغذیه 
را ازجمله عوامل بروز سوءتغذیه عنوان کرد 
ارتباط  سوءتغذیه  نوع  مهم ترین  افزود:  و 
مستقیم با فقر، غذای ناکافی و کیفیت پایین 
علوم  دانشگاه  هیئت  علمی  دارد.عضو  غذا 
در  سوءتغذیه  وضعیت  به  بیرجند  پزشکی 
خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تحقیقات 
که  می دهد  نشان   85 سال  در  انجام شده 
استان  سال  شش  زیر  کودکان  درصد   5۲
 ۱.۲ و  متوسط  درصد   ۱۱ طبیعی،  کم وزنی 
درصد کم وزنی شدید دارند.  فعال اضافه کرد: 
که  می دهد  نشان  تحقیقات  این  همچنین 
۱.6 درصد کودکان زیر شش سال استان از 
الغری شدید و 5.9 درصد از الغری متوسط 
حمایت  طرح  اجرای  وی،  می برند.  رنج 
اقدامات  از  یکی  را  باردار  زنان  از  تغذیه ای 
دانشگاه علوم پزشکی برای کاهش سوءتغذیه 
در خراسان جنوبی برشمرد و افزود: در سال 
تحت  باردار  مادر   450 و  هزار   ۱۱ گذشته 
پوشش این طرح قرارگرفته اند.هرچند آماری 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای بررسی 
سوءتغذیه و مقایسه روند افزایشی یا کاهش 
این پدیده در خراسان جنوبی ارائه نشد، اما از 
وضعیت روستاها و فقر روستاییان پیداست که 
نیازمند توجه جدی از سوی مسئوالن هستند.

اجرای  یک  تماشای  به  دعوتمان  از  پس 
استاد  جمله  این  بود  کافی  تنها  متفاوت 
سمندریان در ذهنمان مرور شود که »تئاتر، 
تواند  می  بلکه  نیست،  زندگی  تصویر  تنها 
زندگی را زندگی تر کند و فشرده و گویاتر 
به نمایش بگذارد.« اجرایی که هفته گذشته 
در  تئاتر  به  مندان  عالقه  میزبان  شب  پنج 
سالن گلبانگ بود، برای اولین بار در استان 
خراسان جنوبی و به تعدادی کمتر در سراسر 
کشور به زبان انگلیسی و  توسط هنرآموزانی 
از  ای  تجربه  هیچ  که  رفت  صحنه  روی 
اجرای تئاتر نداشتند، اما تشویق های مکرر 
تماشاگران و نیز ارتباط نزدیکی که مخاطب 
و  عموم  نمایش  شب  چهار  در  اجرا  این  با 
یک شب نمایش ویژه هنرمندان برقرار کرد، 
نشان داد تالش و توجه به فن تئاتر می تواند 
هم جذب کننده تماشاگر باشد و هم شروعی 
انتشار  علیرغم  وتازه.  نو  های  تجربه  برای 
خبر این اجرا در بیرجند در فضای مجازی و 
رسانه های کشوری، کمتر کسی به سختی 
حتی  و  پرداخت  آن  کارگردانی  و  اجرا  کار 
در این چند روز مصاحبه ای با کارگردانش 
در  فرصتی  اندک  در  نیامد.  صفحات  روی 
حاشیه کارهای نمایشی استان، مجالی برای 
صحبت با کارگردان این نمایش دست داد. 
وی »خدای کشتار« را نمایشنامه ای نوشته 
یاسمینا رضا اهل فرانسه معرفی می کند که 
به دلیل انتخاب موضوع جذاب و استفاده از 
دهه  گذار، طی یک  وتأثیر  زیبا  گفتگوهای 
اخیر بارها توسط بزرگ ترین هنرمندان تئاتر 

ایران و جهان به روی صحنه رفته است. 

شاهد حضور هنرمندانی از سایر 
شهرستانها برای تماشای تئاتر بودیم 

کارگردان  حسینی«  سادات  »ریحانه  خانم 

این نمایشنامه در بیرجند نیز استقبال خوب 
تماشاگران بیرجندی علیرغم انگلیسی زبان 
 بودن اجرای نمایش را بیانگر وجود زمینه ها

و  داند  می  مردم  بین  در  تئاتر  به  عالقه  و 
می گوید:»در چهار شب اجرای این نمایش 
تقریبًا سالن گلبانک پر می شد و حتی شاهد 
سایر  از  هنردوستانی  و  هنرمندان   حضور 
شهرستانهای استان برای تماشای این تئاتر 
بودیم و این موضوع را مرهون تالش های 
پیشکسوتان  ویژه  به  استان  همه هنرمندان 
علی شریفی  آقایان  از جمله  تئاتر  اساتید  و 
و محسن حسین زاده می دانم که سالهاست 
بین  عالقه  ایجاد  و  تئاتر  شناساندن  برای 
نمایش  های  سالن  در  حضور  برای  مردم 
تالش می کنند و حضورشان همواره الگویی 
و  هنرمندان  دلگرمی  مایه  و  ما  همه  برای 
بازیگران  از  که  وی  است.«  بوده  بازیگران 
تئاتر استان است و اولین تجربه کارگردانی 
پروژه  شروع  است  گذاشته  سر  پشت  را 
اجرای نمایش »خدای کشتار« را پیشنهادی 
مؤسسه  به  استان  نمایش  انجمن  سوی  از 
علمی و آموزشی خوارزمی در راستای تقویت 
و  زبان  هنرآموزان  تشویق  آموزی،  زبان 
ایجاد انگیزه و عالقه به زبان آموزی در بین 
آنها و همچنین تالش برای ترویج ارزشهای 
موجود در خانواده ها در بین شهروندان ذکر 
که  شرایطی  در   « است:  معتقد  و  کند  می 
ضد  و  ها  فرهنگ  ضد  هجوم  با  ما  جامعه 
ارزش های مختلف روبروست، چه با استفاده 
رایج زبانهای  سایر  چه  و  انگلیسی  زبان   از 

می توان فرهنگ ها و ارزش های خانواده 
ایرانی را به سایر جوامع منتقل و به نوع و 
 شیوه های جدید هنری آنها را بین خانواده ها

از  تئاتر خدای کشتار  کارگردان  داد«.  رواج 
دو ماه تالش برای پیدا کردن متن مناسب 

از میان دهها متن موجود از اوایل بهمن ماه 
۱394 و یک ماه تالش بی وقفه سید علی 
فرساد برای ترجمه متن که کاری سخت و 
اجرای  و  کند  می  است صحبت  گیر  نفس 
این نمایش را در پنج شب نتیجه چهار ماه 
که  داند  می  بازیگرانی  روزی  شبانه  تالش 
تجربه  وهیچگونه  بودند  زبان  هنرآموز  تنها 
ای و سابقه ای در اجرای نمایش نداشتند. 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در اجراها 

تأکید شد  می  استفاده  بازیگر  گروه  دو   از 
در  بار  اولین  برای  شیوه  این   « کند:  می 
به  بازیگر  گروه  دو  و  شد  تجربه  استان 
صحنه  روی  به  درمیان  شب  یک  صورت 
بسیار  را  کار  اینکه  علیرغم  هم  این  رفتند. 
سخت و تمرینات را فشرده تر و حساس تر 
می کرد به این دلیل بود که اگر برای بازیگر 
یک نقش مشکلی پیش آمد جایگزین برای 
مشکل  این  قضا  از  و  باشد  داشته  وجود  او 

از  استفاده  دیگرش  علت  شد.  ایجاد  هم 
مؤسسه  زبان  هنرآموزان  از  بیشتری  تعداد 
استعدادهای  بتوانند  که  بود  خوارزمی 
تئاتر  صحنه  در  و  بشناسند  را  خودشان 

بخشی از آنها را متبلور کنند.«
 وی با اشاره  به  ضرورت استفاده از جاذبه های
هنری در دنیای امروز به ویژه هنری فاخر به 
نام تئاتر در حوزه آموزش ارزشهای انسانی 
و خانواده به نسل امروز، نمایش را نصیحتی 

غیرمستقیم به مخاطب برای توجه به ارزش 
های درونی و معنوی و تالش برای آراستگی 
حمایت  از  و  داند  می  ها  زیبایی  به  جامعه 
های آقای محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سید علی زمزم معاون امور هنری 
مدیر  رزقی  حسین  محمد  کل،  اداره  این 
مربی  محمدیان  احسان  خوارزمی،  مؤسسه 
هم  که  میثم صدرا  ویژه  به  و  بدن  و  بیان 
 در بحث دکور و هم طراحی میزانسن های

نمایش بدور از هرگونه چشمداشتی علیرغم 
در  خودش  نمایشی  اجراهای  با  همزمانی 
و  است  بوده  بازیگرانش  وسایر  وی  کنار 
همچنین حضور و پوشش خبری رسانه ها  

تشکر و قدردانی می کند.

مسؤوالن استعدادهای تئاتری 
استان را مورد توجه قرار دهند

جذاب  اجرای  به  اشاره  با  پایان  در  حسینی 

اکنون  که  نابازیگر  چند  با  نمایشی  چنین 
بازیگری  برای  استعدادهای خوبی  خودشان 
هستند؛ از مسؤوالن می خواهد استعدادهای 
تئاتری استان خراسان جنوبی را به صورت 
ویژه مورد توجه قرار دهند و مطمئن باشند 
این استان در کل کشور و در صورت توجه 
های  حرف  اش،  هنری  جامعه  به  ویژه 
محکم، جدید و تازه ای برای گفتن و برای 

ارائه به جامعه هنری کشور دارد. 

پیام شما

آینده  با حرفهایی که می زنید به   . آقای استاندار 
استان امیدواریم اگر عمل هم باشد مردم قدردانند

9۱0 ... 039
اندرکاران  خواستم از طریق روزنامه شما از دست 

برگزاری جشن روز دهیار قدردانی و تشکر کنم
9۱5 ... 064
باسالم خدمت شهردار مهر شهر و تشکر فراوان 
آسفالت  برای  سازی  آماده  و  جدول کشی  بابت 
کوچه های خیابان حر  لطفا نظر لطف خود را در 

مورد کوچه حر ۱۱ هم داشته باشید  .
9۱5...۱5۱

آزاد  دانشگاه  مدارک  به  که  محترمي  اساتید 
این  و  بگذارن  وقتي  یک  لطفا  میگیرند  ایراد 
دانشگاههایي که طي چندسال اخیرافتتاح شده اند 
و بظاهر دولتي هم محسوب میشن سري بزنند و 

بعد قیاس کنند که سطح سواد کدوم باالتره
9۱5...۲۱۲

چرخ  بر  بهداشت  چرا  بدونم  خواستم  سالم 
چرخ  گذاشتن  ندارد،  نظارت  ها  قصابي  گوشت 
گوشت در بلندترین نقطه که مشتري هیچگونه 
معنی  چه  ندارد  گوشت  چرخ  کاسه  بر  نظارتي 

می دهد؟ واقعا این انصافه
9۱5...۲3۷

سالم از مسئوالن شهرداري ناحیه۱ خواهش مي 
از سمت  ابتداي دهلکوه  به  نگاهي هم  نیم  کنم 
ورودي شهر داشته باشند، واقعا جاي تاسف هست 
وجود نخاله و سنگ در پیشاني شهر، به فکر مردم 

نیستید الاقل به فکر آبروي شهر باشید !!!...
9۱5...۲48

باقران  سیمان  اینکه  از  قبل  کنم  مي  خواهش 
فکري  مسئوالن  شود  دچار  پدیده  سرنوشت  به 
پنج  که  ام  دارایی  تمام  ساله  چند  من  بردارن. 
کردم  گذاري  سرمایه  آنجا  بوده  تومان  میلیون 

ولي االن به نصف قیمت مي خرند.
9۱5...6۱9

سالم. چرا سازمان فضاي سبز شهرداري نسبت 
اقدام  پارک ها  در  برگ  پهن  به کاشت درختان 
نمي کند حیف است آبیاري صرفًا براي چمن ها 
انجام مي شود در حالي که بین چمن ها مي توان 
از فضاي گسترده آن )دو تا سه متر( براي استفاده 
بهینه از آب و خاک استفاده نمود و نهال کاشت.
9۱5...684
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به  کمک  هدف  با  نیکوست  سنتی  جهیزیه، 
کرده اند،  آغاز  را  خود  زندگی  تازه  که  زوجی 
که  شده  دگرگون  گونه ای  به  سنت  این  اما 
خانواده ها را با مشکالت اساسی روبرو ساخته 
است.به گزارش مهر، درباره مهریه های عجیب 
و غریب بارها و بارها شنیده ایم و از یک کیلو 
خالی  دست های  با  شیر  شکار  تا  مگس  بال 
نقطه  در  اما  خوانده ایم.  مختلفی  گزارش های 
متاسفانه  عجیب،  مهریه های  همین  مقابل 

جهیزیه هایی به همین شگفتی وجود دارد.
متاسفانه مدت هاست پای چشم و هم چشمی 
به بازار جهیزیه هم باز شده و مانند مهریه از 
لوازم افتخار عروس خانم شده است. فرهنگ 

اشتباهی که هزینه آن را پدر عروس پرداخت 
سراغ  می توان  را  بسیاری  می کند.نمونه های 
گرفت که به دلیل رواج این فرهنگ انحرافی، 
پدر خانواده، حتی مجبور به فروش خانه خود 
آبروی!  بتواند  تا  است  شده  نشینی  اجاره  و 
دخترش را با تامین جهیزیه مناسب حفظ کند.

در یکی از سایت های مرتبط با جهیزیه، لوازم 
 ۳۳۳ را  جهیزیه  برای  خانم  عروس  نیاز  مورد 
اقالمی  البته  لیست  این  در  برده اند؛  نام  مورد 
هم گنجانده شده که ممکن است تاکنون حتی 

نام آن را خیلی از ما نشنیده باشیم.
نکته قابل توجه این است که اگر لوازم منزل 
زوجی را که ۲۰ سال است زندگی مشترک را 

آغاز کرده اند، بررسی کنید، بسیاری از این لوازم 
اما همین خانواده  ندارد،  در منزل آن ها وجود 
باید  خود  دختر  سربلندی  اصطالح  به  برای 

بهای این موارد را پرداخت کنند.
دانشگاه  استاد  و  شناس  جامعه  ابهری،  مجید 
با بیان این مطلب که باورهای نادرست باعث 
عادتی  به  تبدیل  پسندیده  سنت  این  شده 
می گوید:  شود،  نادرست  رویه ای  و  اشتباه 
نیازهای  تهیه  معنای  به  جهیزیه  مفهوم 
اکنون  اما  است،  زندگی  شروع  برای  اولیه 
خانواده  که  شده  کشیده  جایی  به  سنت  این 
کاالهای  با  جهیزیه  این  اگر  معتقدند  عروس 
دچار  نشود،  فراهم  آن چنانی  و  غیرضروری 
دیگر  و  داماد  خانواده  نزد  نوعی سرشکستگی 

اقوام خواهند شد.

رابطه سه وجهی مهریه، جهیزیه 
و هزینه های عروسی

آمارها نشان می دهد هرچه هزینه عروسی ها، 
می رود،  باالتر  و...  جانبی  مخارج  تاالرها، 
سنگین تر  جهیزیه ها  و  عجیب تر  مهریه ها 

معنای  به  عروسی  مراسم  می شود.هزینه 
بدهی  شب  هزار  عروسی،  شب  یک  واقعی، 
است. مشاهدات حاکی از آن است که حتی اگر 
عروس و داماد قصد هزینه کرد نداشته باشند 
این  باشند،  عروسی  ساده  برگزاری  پی  در  و 
کالن  وام های  حاضرند  که  هستند  خانواده ها 

بگیرند تا مراسم آبرومندی! برگزار کنند.
در  غلط  رسوم  می گوید:  دراین باره  ابهری 
که  است  رسیده  حدی  به  جهیزیه  زمینه 
و  دیگران  از  نماندن  عقب  برای  خانواده ها 
بار  زیر  می شوند  حاضر  سرشکستگی،  عدم 
تهیه  آن چنانی  جهیزیه های  و  بروند  قرض 
کنند که این خود آغاز یک آسیب جدی است؛ 
نوعی  به  تبدیل  لوکس  جهیزیه  تهیه  اکنون 
شامل  جشن  است.مراسم  شده  فروشی  فخر 
در  و  عروسی  خرید  آرایشگاه،  عروس،  لباس 
مختلفی  هزینه های  شامل  عروسی  تاالرهای 
از جمله هزینه های میوه و شیرینی، شام، اتاق 
و موسیقی، گل  برداری  فیلم  و  عقد، عکاسی 

آرایی و البته ورودی سالن می شود.
همه این ها را بگذارید در کنار وام ۱۰ میلیونی 
در  و  نمی شود  پرداخت  مدت هاست  االن  که 

کارمند  و  کارگر  عموما  که  والدینی  نهایت 
هستند باید این هزینه ها را پرداخت کنند.نکته 
قابل توجه این است که حداقل هزینه ها برای 
یک شب عروسی در تاالر متوسط بیش از ۱۰ 
میلیون تومان می شود، یعنی برابر با وام ازدواج.

جنس ایرانی نمی خواهیم

نگه  دور  نظر  از  نباید  که  دیگر  نکته  یک 
یکی  است.  خارجی  کاالهای  خرید  داشت، 
»امین  راه  سه  آشپزخانه  لوازم  فروشندگان  از 
حضور« می گوید: همه خانواده ها دوست دارند 
عروسی بچه هایشان را ببینند، اما متاسفانه به 
خاطر برخی رسوم غلط، من، پدر و مادرهایی 
را دیده ام که توی همین مغازه اشک ریخته اند.
وی اضافه می کند: خود من سه دختر دارم و 
نکنم که هزینه  این فکر  به  نیست که  روزی 
 ۱۰۰ نزدیک  دخترهایم  از  کدام  هر  جهیزیه 
اینکه  به خاطر  البته  و  تومان می شود  میلیون 
حرفی پشت سر ما نباشد، مجبورم این هزینه را 
پرداخت کنم.یکی دیگر از فروشنده ها می گوید: 
من کارمندهای بسیاری را دیده ام که به خاطر 

حفظ حرمت دخترشان حاضرند زیر قسط های 
سنگین بروند ولی جنس ایرانی نخرند. گاهی 
تفاوت جنس داخلی و خارجی بیش از ۱۰ برابر 
است.شبیه همین اتفاق در فروشگاه های لوازم 
فروشنده  دارد؛  وجود  هم  تصویری  و  صوتی 
جمهوری  خیابان  در  تصویری  و  لوازم صوتی 
یک  بین  خارجی  های  تلویزیون  ما  می گوید: 
میلیون تا ۱۳ میلیون داریم و جالب اینجاست 
که رغبت خانواده ها برای خرید تلویزیون های 
گران تر بیشتر است. در واقع باید گفت: افزایش 
میزان جهیزیه و مهریه و برگزاری جشن های 
معنای  به  ما  عمومی  باور  در  که  آن چنانی، 
سربلند کردن عروس و داماد است، نه تنها به 
نشان  آمارها  آن چه  که  نشده  نتیجه ختم  این 
می دهد، باال و باالتر رفتن سن ازدواج از یکسو 

و افزایش طالق از سوی دیگر است.
متاسفانه بسیاری از ما اصل را که ازدواج آسان 
و خوشبختی است فراموش کرده ایم و به سمت 
غرور کاذب با هزینه های نجومی روی آورده ایم. 
جهیزیه، مهریه و... رسومی هستند که ما آن ها 
را تحریف کرده ایم و نتیجه آن ازدواج گریزی 

جوانان و افزایش اختالف ها و جدایی هاست.

نوشت:  اتالنتیک  شورای  وبسایت 
داعش از آن زمان که به رقه وارد شد 
تالش کرد ترس و وحشت را با ربودن 
و کشتن فعاالن سیاسی و  خبرنگاران 
سوریه و سران جریان های اسالمی در 

دل مردم شهر ایجاد کند.
به گزارش »انتخاب«؛ وحشت شکنجه 
زندانیان به دست داعش با کشتن دکتر 
تل  مرزی  خط  رئیس  ابوریان،  حسین 
ابید آشکار شد. گزارش پزشکی قانونی 
ها،  دنده  و  گردن  در  هایی  شکستگی 
جای گلوله در دستان و پاها و گوشی 

بریده شده را نشان می داد.
های  زندان  از  بسیاری  های  گزارش 
آن  شکنجه  های  روش  درباره  داعش 
ها از جمله شکنجه های روانی شنیده 
جنبش  فعال  عضو  احمد  است.  شده 
شود«  می  سالخی  سکوت  در  »رقه 
مرتبا  داعش  گوید:»زندانبانان  می 
زدند.  می  حرف  رو  پیش  مجازات  از 
مردان داعش می آمدند و چاقویی زیر 
کشتنمان  به  تهدید  و  گرفته  گردنمان 
از  عضوی  چندی  از  هر  کردند.  می 
وارد  زندانی  شده  بریده  سر  با  داعش 
عاقبتی  چنین  قول  همه  به  و  شد  می 

را می داد.«داعش در خیابان های رقه 
از  که  کرده  برپا  فوالدی  های  زندانی 
جمجمه انسان ها پر است و زنانی که 
از قانون اطاعت نمی کنند را برای یک 

شب در آن زندانی می کنند.
مجازات  برای  ابزاری  هم  شکنجه 
ها  بان  زندان  برای  ای  وسیله  هم  و 
است تا خود و اربابانشان را راضی نگه 
دارند. افکار آن ها از تاریک ترین وجه 

خالقیت بشری بر می خیزد.
شکنجه اولیه برای کسانی که از قوانین 
داعش تبعیت نکنند شالق است. شالق 
برای بیرون کشیدن اطالعات و گرفتن 

اعتراف از قربانی ها استفاده می شود.
شبح یا روح، روش دیگری از شکنجه 
است؛ با شبح، زندانبان زندانی را برای 
می  آویزان  دستانش  از  درازی  مدت 
کند که تا دو روز هم می کشد. زندانی 
هایش  دادن دست  تکان  توانایی  غالبا 
را از دست می دهد، دستانش از جا در 
می روند و می تواند به شبکه بازوییش 
آسیب زده و او را دچار معلولیت دائمی 
شوک  شکنجه  دیگر  روش  کند. 
به  در  داعش  که  است،  الکتریکی 
زندانیان محدودیت  کارگیری آن روی 

توان تحمل بدن انسان را کامال نادیده 
به  اغلب  الکتریکی  شوک  گیرد.  می 
به  آسیب  از  مرگ منجر می شود، که 
های  سوختگی  یا  قلب  های  ماهیچه 

الکتریکی ناشی می شود.
فک   - آهنی   گازگیر  آن،  بر  عالوه 
بر  استفاده  برای  شده  ساخته  فلزی 
روی زنانی که از قانون پوشش داعش 
زخمی  جای    - کنند  نمی  اطاعت 
می  برجا  زندانی  بدن  روی  همیشگی 
بار  اولین  شکنجه  دستگاه  این  گذارد. 
می  استفاده  وسطی  تاریک  قرون  در 
داعش  دست  به  دیگر  بار  آنکه  تا  شد 

ظاهر شد.
که  است  فلزی  صفحه  پرنده،  قالیچه 
به  زندانی  و  دارد،  میانش  در  لوالیی 
این لوالها بسته می شود. بسته شدن 
لوالها باعث خم شدن زندانی می شود 
ستون  شکستگی  به  نهایت  در  که 
می  او  سینه  قفسه  یا  قربانی  فقرات 
است  وحشتناک  اقدامی  شکنجه  شود. 
و هم شکنجه گر و هم آنان که دستور 
شکنجه را صادر می کنند، ویژگی های 
روانی خاصی را از خود نشان می دهند. 
روانشناسی  مطالعات  بر  مقاله  این  در 

عمومی و به ویژه آثار فیلیپ زیمباردو 
توجه شده است.

شماری از ویژکی ها در شکنجه گران 
حاضر است، هرچند همه آن ها با هم 

ندارد.  وجود  گران  شکنجه  همه  در 
یا  سادیم  ها  ویژگی  این  مهمترین 
برای  فرد  تمایل  است؛  دیگرآزاری 
از  جنسی(  حتی  )و  روانی  لذت  کسب 

دیدن زجر شکنجه شدگان.

گفته می شود اختالل شدید شخصیتی 
شکنجه  به  فرد  ماهیت  تنزل  به 
از  ای  نمونه  شود.  می  منجر  دیگران 
الشریعه،  ابوعلی  عراقی،  شهروند  آن 

و  کنندگان  اعدام  مشهورترین  از  یکی 
از رهبران داعش است که شهرت کریه 
خود را از افتخار به کشتار ۱۰۰ نفر از 
درآمدن  کنترل  به  ماه  اولین  در  مردم 
رقه توسط داعش به دست آورده است.

برای  که  روانشنانسی  زیمباردو،  فیلیپ 
»تاثیر  نظریه  و  زندان  در  آزمایشاتش 
گوید  می  است،  مشهور  ابلیس« 
شکنجه گران همچنین تمایل به کسب 

دلجویی دارند.
شاید حس دلجویی با ویژگی های ذکر 
شده از سادیسم تناقض داشته باشد، اما 
برای  حیاتی  های  ویژگی  از  یکی  این 
شکنجه گران است، زیرا به آن ها اجازه 

آنکه وجدانشان سوالی  بدون  می دهد 
در آن ها بر انگیزد یا مخالفتی در حکم 
اجرای خشونت درونشان بیدار شود، به 

فرامین رهبرشان عمل کنند.
کورکورانه  اطالعات  این  دلیل  احتماال 
به  گرفتن  قرار  توجه  مورد  به  نیاز  یا 
از  سطحی  درک  محدود،  هوش  دلیل 
تمام  است؛  ناامنی  احساس  و  فرهنگ 
ویژگی هایی که باعث می شود چنین 
افرادی به آسانی به تلقینی قانع شوند.

شکنجه  ها،  ویژگی  این  دلیل  به 
گران کورکورانه از رهبرانشان اطاعت 
و  شوند  می  اغوا  آسانی  به  کنند،  می 
دهند  می  انجام  آنچه  که  پذیرند  می 
هدف  یا  کشورشان  منافع  جهت  در 

خاصی است.
داعش چنین اطاعات کورکورانه ای را 
در دل شکنجه گران، سربازان، و حتی 
عموم مردم می کارد، و مردم را مجبور 
سلسله  و  بغدادی  خلیفه  به  کند  می 

مراتب داعش وفادار باشند.
آن ها با قرائت خالف خود از قرآن و 
حدیث هر آنچه مخالف حمکشان باشد 
را گناه شمرده و فرد خاطی را به شدت 

مجازات می کنند.

جهیزیه، از سنتی نیکو تا رسمی تحریف شده
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جوان ترین و پیرترین داوطلب کنکور
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز صدور کارت کنکور سراسری ۹۵، جوان ترین و پیرترین داوطلبان کنکور را معرفی کرد.

به گزارش مهر، حسین توکلی افزود: مسن ترین داوطلب خلیل شکریان متولد ۱۳۱۵ در گروه آزمایشی علوم انسانی از شمیرانات تجریش و جوان ترین 
داوطلب بهار بلوچی متولد ۱۳۸۰ در گروه آزمایشی علوم تجربی از ایالم مرکزی در کنکور سراسری ۹۵ شرکت کرده اند.

بیشترین و کمترین ساعت کاری در جهان

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از بیشترین و 
کمترین ساعت کاری در جهان گزارش داد.

براساس  لوک«،  »دیجیتال  مهر،  گزارش  به 
اقتصادی، در  گزارش سازمان توسعه و همکاری 
ها  آلمانی  و  ها  مکزیکی  میالدی  گذشته  سال 
را  کاری  ساعات  کمترین  و  بیشترین  ترتیب  به 
میانگین  حال،  دادند.در همین  اختصاص  خود  به 
ساعات کاری ژاپنی ها، بریتانیایی ها و آمریکایی 
ها یکهزار و 766 ساعت در سال 2015 میالدی 
بوده، این در حالی است که مکزیکی ها با میانگین 
و  کاری  ساعت  بیشترین  ساعت  و 246  هزار   2
آلمانی ها با میانگین یکهزار و 371 ساعت کمترین 

ساعت کاری را به خود اختصاص دادند.

ساخت چرخی برای 
حرکت خرچنگی خودروها

یک مخترع کانادایی چرخ های منحصر به فردی 
را برای استفاده در خودروها ابداع کرده که حرکت 
سطوح  روی  بر  را  آنها  خوردن  سر  و  وری  یک 
جای  مشکل  حل  به  که  امری  کند،  می  ممکن 
با  فارس،  گزارش  کند.به  می  کمک  هم  پارک 

نصب این چرخ در زیر خودروها یک خودرو بدون 
نیاز به تکان دادن فرمان به سمت های مختلف 
کشیده می شود، به دور خود می چرخد و به چپ و 
راست سر می خورد. در واقع استفاده از این چرخ ها 
مانند آن است که خودرو را بر روی یک سطح یخ 
زده و لیز قرار دهیم و شاهد حرکت راحت و بدون 

دردسر آن به اشکال مختلف باشیم.

رایانه  سرانجام روابط عاطفی
 و احساسی را پیش بینی می کند

با ابداع یک الگوریتم رایانه ای پیش بینی سرانجام 
روابط عاطفی و احساسی میان انسانها کار ساختی 
توسط  نوآوری  این  مهر،  گزارش  بود.به  نخواهد 
گروهی از محققان دانشگاههای یوتا و کالیفرنیای 
ابزاری  به  رسد  می  نظر  به  و  شده  ارایه  جنوبی 
به  و کمک  خانوادگی  های  مشاوره  در  کاربردی 
بر  الگوریتم  این  عمل  شود.مبنای  تبدیل  زوجها 
استوار  افرادی  صوتی  الگوهای  تحلیل  و  تجزیه 

است که روابط عاطفی با یکدیگر دارند.

آب سیاره مریخ شور است
 

محققین آمریکایی با بررسی دقیق بر روی نواحی 
مشکوک به وجود آب بر روی مریخ متوجه شدند 

که آب این سیاره ممکن است بسیار شور باشد.
به گزارش مهر، از سال 2011 میالدی به بعد که 
مدار پیمای »شناسایی«  مریخ ناسا موفق به رصد 
رگه هایی تیره رنگ در دره ها و تپه های سیاره 
سرخ مبنی بر وجود آب در این سیاره شد، تحقیقات 
گسترده ای راجع به چگونگی پیدایش و ویژگی 
بار محققین دانشگاه  آن صورت گرفته است.این 
و  ها  رگ  این  دقیق  بررسی  با  آمریکا  آریزونای 
جمع آوری اطالعات بیشتر متوجه شدند که آب 

این سیاره احتماال غیر قابل آشامیدن است.

داعش چگونه دشمنان خود را شکنجه های وحشتناک داعش؛ از قفس جمجمه تا قالیچه پرنده
تا سر حد مرگ آزار می دهد؟

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

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

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
مه ای

ت و بی
ضمان

سال 
 10

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

بارُکــــــــد

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 
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همکارتان اگر این نشانه ها را دارد، از شما متنفر است!

سه شنبه * 22 تیر 1395 * شماره 3550

آیه روز  

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد. 
اسراء آیه ۳۷

حدیث روز  

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سالم کردن 
واماند. امام حسین)علیه السالم(

پیوستن دوستان به هم آسان است 
دشوار بریدن است و آخر آن است 
شیرینی وصل را نمی دارم دوست

از غایت تلخیی که در هجران است

تا زمانی که پارو نزنید، قایق زندگیتان
 به هیچ مقصدی نمی رسد. بلند شو
 دوست من، از یه جایی شروع کن.

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات 
جا هست به جای آن که جای کسی را بگیرید 

تالش کنید جای واقعی خودتان رابیابید

گاه کوچکترین گام در مسیر صحیح، منجر به 
بزرگترین تغییر در زندگی می شود. اگر الزم 
است روی پنجه راه بروید، ولی قدم بردارید

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مشکالت جرو بحث با همسر!

تحقیقات نشان می دهد جر و بحث و بگومگو در 
برای  مشکالتی  بروز  به  می تواند  زناشوئی،  روابط 
سالمت بدن، مانند افزایش فشار خون یا خطر بروز 
عضالنی  دردهای  و  قلبی-عروقی  بیماری های 
احساسات  و  عواطف  که  می شود  شود.گفته  منجر 
ما بر سالمتیمان اثر می گذارد، خصوصا زمانی که 
احساساتمان منفی یا خیلی شدید باشد. خشم مزمن، 
ناراحتی، احساس عجز و شکست و ترس در افراد 
احساسی  همواره  افرادی  چنین  که  می شود  باعث 
بیمارگونه داشته باشند، هرچند این که کدام احساس به 
کدام بیماری ربط پیدا می کند موضوعی است که در 

سال های اخیر چندان بررسی نشده است.
 تحقیق اخیر محققان دانشگاه برکلی، حالت های 
صورت سوژه ها و صدایشان هنگام بگومگو و جر و 
بحث مورد سنجش قرار گرفت. سپس سیگنال های 
احساسی افراد )نمونه هایی از این دست که مثال وقتی 
فردی عصبانی است ابروهایش حالت افتاده پیدا کرده، 
چشم هایش گشاد و لب هایش فشرده شده و صدایش 
اوج پیدا می کند( حین جر و بحث، با اطالعات درون 

پرسشنامه سالمت آنها مقایسه شد.
خطر بروز عالئم عروقی مانند درد سینه یا فشار خون 
باال در سنین باالتر بیشتر دیده شد؛ آن دسته از افرادی 
وارد بحث و  یا چندان  نداده  پاسخ  به سؤاالت  که 
بگومگو نشدند نیز نسبت به سایرین بیشتر در معرض 
تشدید مشکالت عضالنی مانند کمردرد و گردن درد 
قرار داشتند. زوج های عصبانی بندرت دچار کمردرد 
می شدند و زوج های کارشکن و طفره رو هم کمتر و 

بندرت دچار عالئم عروقی می شدند

خود  االغ  روی  گندم  از  پر  گونی  یک  دهقانی 
گذاشته بود و به آسیاب می برد. در بین راه گونی از 
پشت خر روی زمین افتاد. دهقان کوشش زیادی 
کرد که گونی را مجددا روی پشت حیوان بگذارد، 
بود.  سنگین  بسیار  گونی  زیرا  نشد،  موفق  اما 
بنابراین منتظر شد که شخصی از آنجا عبور کند. 
پس از مدت کوتاهی، سواری نزدیک شد. وقتی 
دهقان متوجه شد که مرد سوار، مالک زمین های 
بسیار و قصری در همان نزدیکی هاست، خجالت 
مرد  مشکل  متوجه  سوار  که  هنگامی  شد.  زده 
 شد، از اسب خود پایین آمد و گفت:” دوست من،
بنابراین  ای،  آورده  بدشانسی  کمی  که  بینم  می 
این  رسیدم.”  موقع  به  تو درست  به  برای کمک 
را گفت و یک طرف گونی گندم را گرفت. دهقان 
هم طرف دیگر آن را بلند کرد و با هم آن را روی 
پشت االغ گذاشتند. دهقان که بسیار متعجب شده 
بود، زیر لب گفت: سرور من، چطور می توانم این 
کمک شما را جبران کنم؟” نجیب زاده گفت:” کار 
ساده ای است، هر گاه دیدی، انسانی نیاز به کمک 

دارد، همین کار را انجام بده. 
منبع: عمر کوتاه نیست ما کوتاهی می کنیم

بعضی  ها مشکلی با اینکه شما بفهیمد ازتان 
هم  دیگر  بعضی  ولی  ندارند  هستند  متنفر 
هستند که سیاست پیشه کرده اند یا حوصله 
شما  که  نمی بینند  لزومی  و  ندارند  درگیری 

بفهمید ازتان متنفر هستند.
نویسنده  و  کار  محیط  متخصص  تیلور  لین 
اگر چه آن ها می توانند در عین  می گوید: » 
برایتان جهنم کنند  را  مخفی کاری، زندگی 
دهنده ای  هشدار  نشانه های  همچنان  ولی 
که  نشانه هایی  هست«.  کشف شان  برای 
از  قبل  تا  کنید  کشف  می خواهید  مطمئناً 
اینکه کار از کار بگذرد اوضاع را تغییر دهید. 
در  همه  که  کرد  کاری  نمی شود  »هرچند 
محل کار از شما خوششان بیاید«. با این حال 
همیشه باید حواستان به همکارانتان باشد و 
تالش کنید فضا را دوستانه و محیط کار را 
سالم نگه دارید چون افرادی که در این راه 
تالش می کنند، آینده شغلی موفق تری دارند 

و موثرتر کار می کنند.
این  با  هم  نویسنده  و  سخنران  کار  مایکل 

»وقتی  می گوید  او  است.  موافق  موضوع 
همکارانتان دوستتان داشته باشند، همه چیز 
هوایتان  دارید  نیاز  وقتی  می شود.  ساده تر 
ساده تر  ازشان  کردن  درخواست  دارند،  را 
داوطلب  شما  به  کمک  برای  می شود، 
سازمانی  درون  همکاری های  و  می شوند 

تسهیل می شود.«
حس می کنید از شما 

خوششان نمی آید
شاید توهم باشد شاید هم درست باشد. اگر با 
شما به شکل متفاوتی رفتار می کنند احتمااًل 
مورد عالقه شان نیستید. به غریزه تان اعتماد 

کنید و به دنبال باقی نشانه ها باشید.
وقتی اطرافشان هستید 

لبخند نمی زنند
 این اتفاق یک بار و دوبار نیفتاده و به حال 
و هوای آن روزشان ربطی ندارد. اگر همیشه 
وقتی اطرافشان هستید لبخند نمی زنند، یک 

جای کار می لنگد.
 طاقت ارتباط چشمی ندارند

احترام  کسی  برای  وقتی  می گوید  تیلور 
ارتباط  او  با  است  سخت  نیستید  قائل 
موقع  کردید  اگر حس  پس  بگیرید.  چشمی 
با  چشمی  ارتباط  از  همکارانتان  مکالمه، 
است  این  علتش  می کنند  خودداری  شما 
چشمشان  از  را  تخاصم شان  »می ترسند  که 
بخوانید. پس ساده ترین کار برایشان این است 
یا سعی کنند  را نگاه کنند   که جای دیگری 

دور و برتان نیایند«.
 از شما دوری می کنند

اگر دیدید وقتی منتظر آسانسور هستید از پله ها 
ناهارخوری  از  شما  می کنند  صبر  و  می روند 
برگردید و بعد به آنجا بروند، نشانه های این 

است که از شما دوری می کنند.
 تلگرافی حرف می زنند

»هیچی«  با  اغلب  و  خبر؟«  »چه  می پرسید 
می گیرید.  پاسخ  نیست  نیست«  »خبری  و 
»ظهر  و  »سالم«  هم  کاری  ایمیل های  در 
 بخیر« برایتان نمی نویسند و یکراست می روند

سر اصل مطلب.

زبان بدن منفی دارند
اگر در مواجهه با شما چشم شان را می دزدند، 
دفتر  وارد  وقتی  و  می ایستند  سینه  به  دست 
نمی گیرند،  مانیتور  از  را  چشمشان  می شوید 
شما  از  که  می گوید  دارد  آن ها  بدن   زبان 

خوششان نمی آید.
نشسته اید  روبرویشان  وقتی  حتی 

مکاتبه ایمیلی می کنند
وقتی همکارتان از شما خوشش نیاید، سعی 
شما  با  را  خود  شخصی  ارتباطات  می کند 
شدید  متوجه  اگر  برساند.  ممکن  حداقل  به 
پیش  دیجیتالی  مکاتبات  سمت  به  ارتباط ها 

می رود، در واقع شاهد یک نشانه هستید.
در مورد زندگی خصوصی 

شما سوال نمی پرسند
کر می گوید اگر دیدید با همکاران دیگر در مورد 
بچه ها یا اوقات فراغت و تفریح هایشان صحبت 
می کنند ولی هرگز مکالمات این چنینی با شما 
ندارند، نشانه این است که عالقه ای به خودتان 

و در نتیجه زندگی شخصی تان ندارند.

با شما قرار بیرون
 از محل کار نمی گذارند

تا به حال به ناهار، تفریح خارج از اداره، مالقات 
دیگر  با  کافه  یک  در  اداره  از  بیرون  کاری 
همکاران تان دعوت نشده اید؟ آن ها این طریق 

دارند پیام می فرستند.
 مرتب ساز مخالف می زنند

 شما را در شوخی ها شریک نمی کنند
تحکیم  برای  کلیدی  روشی  کردن  شوخی 
روابط در محل کار است. وقتی به حلقه داخلی 
راه داده نمی شوید احتمااًل نشانه ی این است که 
همکاران با شما و در حضور شما راحت نیستند 
و شما را جزو تیم شان به حسابتان نمی آورند.«

اعتبار ایده های شما 
را مصادره می کنند

همکاری که در تالش برای دزدیدن ایده های 
شماست ممکن است فقط عشق مقام داشته 
را فقط در حق شما  این کار  اگر  باشد. ولی 
برای راهی  دنبال  به  احتمااًل   می کند، 

 اخراج شماست.

عارفانه روز

گاهی خدا آن قدر صدایت 
را دوست دارد که سکوت می کند

 تا تو بارها بگویی خدای من

طراح: نسرین کاری                        

علي  دكتر  از  اثري   -1 افقی: 
 - نظاير  و  همانندان   -2 شريعتي 
آلمان  سابق  ايالت   - باراني  هواي 
خاطر   - مقدار   - درس  اتاق   -3
برابر   - آماس   - فاصله  4- حرف 
- شاعر اهل نيكاراگوئه خالق اميد 
5- همسايه - كامل و همه - بله 
فرنگی   6- مزرعه محصور كوچك 
- پارچه ابريشمي رنگين - ستون 
شهري  كوچك  باركش   -7 خيمه 
خربزه   -8 مقابل  در   - بردگي   -
خام - بخشي از پيراهن - عالي و 
برترين و صفت بهشت 9- مردمي 
- از تقسيمات كشوري - خوراكي 
شيرين صبحانه 10- بس- منحرف 
- انسان 11- كار يكدنده - دوست 
چيندار  كوتاه  پارچه   - خاموش! 
تزييني جلوي پرده 12- معروف - 
بز  از صور فلكي -  پيكاندار -  تير 
اصول  آمد  در  پيش   -13 كوهي 
كودكانه   خواب   - قوه  و  باتري   -
14- از ماههای فرنگی - سازمان 
خواربار و كشاورزي جهان - غرامت 
است  صمغی   - اندازه  هر   -15
آورند  بدست  درخت  از  كه  خوشبو 

- پيامبر ايرانی نقاش

از  استفاده  شيوه   -1 عمودی: 
براي  رزمي  نيروهاي  و  امكانات 
مقابله با دشمن - اثري از خواجوي 
 - كار  شيوه   - ديكته   -2 كرماني 
بر  گريستن   -3 گنجايش  داراي 
مرده - داراي جالي فلزي - بازيگر 
آمريكايي دكتر جكيل و مستر هايد 
بوير  و  كهگيلويه  استان  مركز   -4
 - پژواك   - منفي  پاسخ   - احمد 
نيمه   -5 عمر  هاي  سال  ميزان 
ديوانه - آسان و ساده - تهمت 6- 
كارها - قاره پهناور - تخم كاشتن در 
زمين 7- معدن - مديريت - نترس 

8- جاوداني - شاخه نورسته - نوعي 
طالق 9- سختي و تلخي - سلسله 
اي از فرمانروايان فارس -چهره، رخ  
10- لغزنده - امروزي و نوين - لقب 
هند  از  بخش  هر  در  فرمانروا  هر 
قديم 11- راهنمايي - توليد كننده 
12- عضوي در صورت - دستور - 
خشكي - عروس زاگرس 13- ديگر 
صدا   - كاروان  قافله،     - غير  و 
فراوان  و  بسيار   - پيشمرگ   -14
- بزرگ و كبير 15- كشور دهلي 
نو - كارگردان معروف زن ايران با  

فيلم تسويه حساب.
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هسوبمسهمانهمیب1

یرازیلوتسمکال2

چنممراایندرا3

کایناهندالکا4

جرحبویاکبسپ5

اوهیبتمشحالیو6

هرجفنمهنامزهک7

یاوگنراضرشوی8

چهمرجالروتیدا9

کتوتمشاهجوراس10

سربتدبیمکهت11

ناحیردانسامخ12

سمرفوشهتمدجو13

روبواناوهساما14

یراوسجومیکبلعن15

کبابی و جگرکی با موقعیت عالی 
و درآمد باال واگذار می شود.

09308405462

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

تجربه کنید.   09158668002

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

برای نوعروسان به مناسبت عید سعید فطر 
تخفیف ویژه 40 تا 50 درصد قائل گردد
با ما در شب عروسی تان بدرخشید

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

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

32210570  - 09159618050

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  دهلکوه 

و مسکن مهر
  32316971 - 09151304064 خسروی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

موبایل فروشی با کلیه امکانات در 
خیابان حکیم نزاری با اجاره پایین 
به صورت نقد یا معاوضه با خودرو 

واگذار می گردد. 
09156674069

مزون عروس با موقعیت عالی
 به صورت سرقفلی

 با سابقه 7 ساله واقع در خیابان 
معلم واگذار می گردد 

09158636232

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

کفـش هـرمس
off – حراج استثنایی

کلیه اجناس نصف قیمت 
بین مدرس 1 و 3 - روبروی خوارزمی  

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

به تعدادی پشتیبان برای بازدید 
دستگاه کارت خوان نیازمندیم.

09159371053 - 32323292

به یک خانم برای نگهداری از کودک
 3 ساله در منزل نیازمندیم. 

32444467 -09151613312

به چند نفر بازاریاب با روابط عمومی 
باال و تعدادی نیروی دفتری برای کار 

در کانون تبلیغاتی نیازمندیم. 
09358922877 - 32323100

گروه توسعه کاالی گلسا
 فعال در زمینه توزیع مواد غذایی 

برای تکمیل بخش فروش خود 
از بازاریابان حرفه ای 

دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه: بلوار غدیر، روبروی آژانس 

شهاب     ساعت: 9الی 12
32410286 

به تعدادی ویزیتور آقا برای پخش مواد غذایی
 با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.   09019151565

فروش آپارتمان در حال ساخت 
 مبلغ اولیه 25 میلیون تومان

 90متر مفید ، دو خواب ، تراس  
انباری ، پارکینگ ، محدوده غفاری

09155612431

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

کارت دانشجویی اینجانب رضا گندمی شوکت آباد 
به شماره دانشجویی 893713551035 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بازرگانی نوین آوران )چای گوزل(

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.

با توجه به ارتقا و سازماندهی برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا با فروش مویرگی و منطقه و ضامن معتبردیپلم به باالآقا1سرپرست فروش1
روابط عمومی باال و ظاهر مناسب و ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم6بازاریاب2
روابط عمومی باال و ظاهر مناسب و ضامن معتبردیپلم به باالخانم2بازاریاب تلفنی3
روابط عمومی باال ، تسلط کامل به آفیس و اینترنتلیسانس نرم افزارخانم1منشی و روابط عمومی4
نیسان مسقف، آشنایی کامل به استاندیپلم به باالآقا2راننده همراه با ماشین5

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی

واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه یا تماس فرمایند.

بیرجند: بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 - پالک 91     شماره تماس: 32214302 - 09151676268
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تیم جوانان هیئت هندبال 
عنوان نخست مسابقات جام رمضان سرایان شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و 
به نقل از محمد حسین شمسی رئیس هیئت هندبال این شهرستان، 
مسابقات هندبال جام رمضان سرایان با حضور چهار تیم جوانان هیئت 
هندبال، شادروان اصغری، باشگاه ورزشی شمس و تیم هندبال آزاد 
در سالن ورزشی ملت برگزار گردید و در پایان تیمهای جوانان هیئت 
هندبال، شادروان اصغری و تیم هندبال آزاد به ترتیب مقام های اول تا 
سوم را کسب کردند. شمسی افزود: تیم شادروان اصغری به نمایندگی 
از سرایان در مسابقات هندبال جام رمضان فردوس شرکت نمود و 
توانست عنوان نایب قهرمانی مسابقات فردوس را نیز از آن خود کند. 

پسته کاران کویر و دهیاری پیکوه 
قهرمانان مسابقات فوتسال جام رمضان دیهوک

مسابقات فوتسال جام رمضان دیهوک، گرامیداشت سال اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل که از ابتدای ماه رمضان در دو رده سنی نوجوانان و بزرگساالن 
آغاز گردیده بود، با قهرمانی تیم دهیاری پیکوه در رده سنی نوجوانان و پسته 
کاران کویر دیهوک در رده سنی بزرگساالن به کار خود پایان داد. در رده 
سنی نوجوانان که با شرکت 8 تیم در محل سالن ایثار دیهوک برگزار شد، 
تیم دهیاری پیکوه بر سکوی نخست مسابقات ایستاد و تیمهای شهیدان 
استاد و کانون فرهنگی هنری شاهد اصفهک به ترتیب مقام دوم و سوم را 
کسب نمودند. در رده سنی بزرگساالن نیز 5 تیم به صورت دوره ای با هم 
به رقابت پرداختند که پسته کاران کویر دیهوک، قهرمان این مسابقات لقب گرفت.

نایب قهرمانی تیم مرکز آموزش 04 بیرجند
در مسابقات هندبال قهرمانی منطقه شمال شرق کشور

فارس- در مسابقات هندبال قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
منطقه شمال شرق کشور، تیم مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند بر تیپ 
277 مستقل پیاده قوچان غلبه کرد. در این ماراتن ملی، تیم های هندبال 
یگان های نظامی تیپ 277 مستقل پیاده قوچان، تیپ 130 مستقل پیاده 
بجنورد  ، تیپ 258    تکاور چهل دختر شاهرود، مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( 
بیرجند و تیپ 38 زرهی تربت جام شرکت دارند. این رقابت ها از یکشنبه در 
سالن حجاب مجموعه ورزشی والیت بیرجند آغاز و تا 22 تیرماه ادامه دارد.

سومین پیروزی ایران در رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا

ایرنا- تیم ملی والیبال جوانان ایران سومین و آخرین دیدار خود را در 
مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی آسیا با پیروزی به پایان رساندند. تیم 
ملی والیبال جوانان ایران روز گذشته در سومین دیدار خود از ساعت 13 به 
وقت محلی در سالن کاوشنگ آرنا کشور چین تایپه با پیراهن های سفید 
به مصاف هنگ کنگ زردپوش رفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر و با 
امتیازهای 25 بر 13 ، 25 بر 17 و 25 بر 15 حریف خود را مغلوب کند. 

خنده  از  و  خنده  از  مردن  شدن،  بر  روده  خنده  از 
کبود شدن سه اصطالحی است که واقعیتی در آن 
پنهان است. هر چند خنده در مجموع برای سالمت 
انسان مفید است، اما تازه ترین مطالعات دانشمندان 
نشان می دهد خنده شدید و بیش از حد می تواند 
پیامدهای جبران ناپذیری برای سالمت افرادی که 

می خندند، داشته باشد. براساس نتایج این مطالعه،  
به عنوان مثال یک زن از شدت خنده به مدت سه 
دقیقه دچار ایست قلبی شد. برخی افراد نیز که حین 
خنده خواسته اند تنفس کنند، غیر ارادی اشیائی به 
گلویشان پریده است. مواردی نیز دچار از جا در رفتن 
باز همچنین  با دهان خیلی  فک شده بودند. خنده 

ممکن است عامل انتقال بیماری های عفونی باشد. 
آسم، خفگی و ناتوانی در کنترل عضله های اسفنکتر 
که باعث بی اختیاری ادرار یا مدفوع می شود، می 
تواند از دیگر اثرات ناخوشایند خنده های شدید باشد. 
اما در حالت کلی خنده، ضد استرسی قوی به شمار 
می رود و برای پیشگیری از افسردگی نیز توصیه می شود.

چند نکته براي داشتن عمر طوالني تر 
 

1- زیاد نخوابید و کم خوابي هم نداشته باشید 
2- تا میتوانید خوش بین باشید 3- با حیوانات 
نکشید  سیگار   -4 کنید  برقرار  خوبي  رابطه 
از  کنید 6-  حفظ  را  خود  آرامش  همیشه   -5
آنتي اکسیدانتها غافل نشوید و براي طول عمر 
بیشتر حتماً غذاهاي حاوي این ماده را مصرف 

کنید. 7- با شخص متناسب با خود ازدواج کنید 
8- ورزش و نرمش را فراموش نکنید 9- کمي 
بخندید 10- الغر شوید 11- فشارهاي روحي 
را تحت کنترل خود قرار دهید 12- خداي یگانه 
را پرستش کنید 13- به اقوام و خویشان خود سر 
بزنید و جویاي احوال آنها شوید 14- به نیازمندان 
کمک کنید 15- براي بدست آوردن ثروت، توانایي 
هاي خودتان را زیاد کنید نه حرص و طمع را. 

چای مناسب برای هر گروه خونی 
  

1- گروه خونی A: اینها افرادی تحلیل گر هستند 
که زیاد در معرض استرس قرار می گیرند. برای 
سبز،گل  چای  یاس،  گل  از  ترکیبی  افراد  این 
بود.  خواهد  العاده  فوق  آویشن  و  بهار  همیشه 
B -2: متابولیسم کم کاری دارند. بیماری های 
خود ایمنی، چاقی و اضطراب از جمله بیماریهای 

آنهاست. باید چای سبز تازه بدون هیچ افزوده ای 
 :AB -3 بنوشند یا چای ساده سیاه بدون هیچ قند
درونگرا و با بصیرت، به همین دلیل خیلی استرس 
ندارند. انواع چای سبز با ترکیب نعناع و پونه، چوب 
صندل، گزنه مناسب است 4- گروه خونی O: اید 
از مصرف نوشیدن شیر و گلوتن )چون اسید معده 
آزارشان می دهد (خودداری کنند. چای سبز سنجا 
و زنجبیل برای این افراد فوق العاده است.

نکته های طالیی 
برای کاهش عرق در تابستان

در  که  است  مشکالتی  از  یکی  کردن،  عرق 
دهد.  می  آزار  را  انسان  تابستان  گرم  روزهای 
برخی افراد از بوی عرق کالفه هستند و برخی 
دیگر از لکه هایی که عرق روی لباس هایشان 
برجای می گذارد، گله می کنند. به نکات زیر توجه 

کنید: 1- استرس تان را کم کنید 2- لباس نخی 
روشن و کفش چرمی بپوشید 3- عصاره مریم 
گلی استفاده کنید 4- شام سبکی بخورید 5- از 
دئودورانت ها یا برچسب های ضدتعریق استفاده 
کنید 6- مصرف نوشیدنی های کافئین دار را کم 
کنید 7- اپیالسیون را فراموش نکنید 8- مقدار 
پروتئین دریافتی تان را متعادل کنید 9- آب خیلی 
سرد ننوشید 10- غذاهای کم ادویه بخورید.

حنا گیاه هزار و یک خاصیت

1- مالیدن مخلوط برگ های له شده این گیاه با 
روغن زیتون به موی سر کمک زیادی به رشد آن 
می کند به ویژه اگر این مخلوط را با آب گشنیز 
ترکیب شود 2- راهکاری سریع برای رفع بوی 
بد عرق در هنگام پوشیدن کفش 3- جوشانده 
پیله  برای رفع  برگهای حنا به صورت غرغره 

دندان مفید است 4- حنا به صورت موضعی در 
درمان بیماریهای قارچی پوستی بویژه در قارچ 
های عامل کچلی و تخفیف دردهای روماتیسمی 
بکار می رود 5- ضد باکتری، ضد قارچ، ضد تب، 
آفتاب، قابض،  ویروس، ضد  اسپاسم، ضد  ضد 
تهوع آور، ادرارآور، قاعده آور، ملین، خلط آور، محافظ 
کبد، کاهش دهنده پرفشاری خون، سقط کننده، 
حساسیت زا و مسکن از خواص مفید حنا ست.

این عادت های روزانه 
به کبد آسیب می رساند ! 

1- مصرف نمک زیاد: به دلیل افزایش تدریجی 
مایع، موجب بیماری کبد چرب می شود 2- شکر 
می برد  باال  را  کبد  بیماری های  ریسک  زیاد: 
برای   A وینامین  می دانیم   :Aویتامین   -3
بینایی خوب است اما میزان زیاد از این ویتامین 

می تواند برای کبد مضر باشد 4- انواع نوشابه: چه 
نوشابه های بدون قند و چه نوشابه های رژیمی، پر 
از شیرین کننده های مصنوعی و دی اکسیدکربن 
باال هستند که منجر به بیماری کبد می شوند 5- 
داروهای ضد افسردگی: در موارد نادر، داروهای 
افزایش  کبد  در  را  سم  میزان  ضدافسردگی، 
چربی های  بندی:  بسته  غذاهای  می دهند 6- 
ترانس موجود در آنها به کبد شما آسیب می رساند.

لطفاً حواستان باشد از خنده نمیرید ...

بازهم تولد یک نوزاد و آمبوالنس اورژانس 
در روستای مختاران سربیشه

مادر باردار 31 ساله پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به 
آمبوالنس منتقل و به بیمارستان اعزام شد که در بین مسیر 
مراحل زایمان آغاز و زایمان با موفقیت انجام شد. رئیس مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: 
ساعت 7:55 دقیقه صبح روز گذشته، درخواست کمک به مادر 
بارداری به مرکز پیام اورژانس 115 سربیشه اعالم شد. با اعالم 
این خبر بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 مختاران به یکی از 
روستاهای شهرستان سربیشه اعزام شد. دلخروشان در تشریح 
این خبر گفت: مادر و نوزاد دختر با وضعیت مناسب تحویل 

بیمارستان ولی عصر)عج( شهرستان بیرجند شدند.

تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در سرایان
چهار نفر را روانه بیمارستان کرد

 
برخورد دو موتورسیکلت در شهرستان سرایان، چهار نفر را 
مجروح و روانه بیمارستان کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان گفت: روز یکشنبه با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تصادف جرحی 
در خیابان فردوسی سرایان، مأموران راهور و نیروهای امدادی 
به محل حادثه اعزام شدند، که در این حادثه دو موتورسیکلت 
به دالیل نامعلومی با یکدیگر برخورد کرده، راننده و ترک نشین 
هر دو موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند. وی 
ادامه داد: در صورتی که پلیس، راکب موتورسیکلتی را بدون 
کاله ایمنی مشاهده کرد، حتماً برخورد قانونی انجام خواهد داد.

متکدی پاکستانی با درآمدی 450 هزار تومان 
در بیرجند، از سخاوت ایرانیان تشکر کرد 

متکدی پاکستانی با درآمد روزانه حدود 445 هزار تومان در 
بیرجند دستگیر شد.  رییس مرکز متکدیان بیرجند گفت: این متکدی 
در اجرای طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان در چهار راه ترمینال 
بیرجند توسط ماموران شهرداری و نیروی انتظامی دستگیر شد.  
امیرآبادی با اشاره به اینکه وی غیر قانونی وارد کشور شده است افزود: 
این متکدی در مدت 4 روز حضور در بیرجند، یک میلیون و 780 
هزار تومان پول از مردم جمع آوری کرده و به امانت به سوپرمارکتی 
در یکی ازمحله های بیرجند سپرده است. وی که معلول جسمی و 
برای امرار معاش خانواده 6 نفری خود در شهرهای مختلف 
تکدی گری می کرده است، از سخاوت مردم ایران تشکر کرد.

کشف 600 میلیون ریال قطعات خودروی قاچاق 
در شهرستان نهبندان 

 
فرمانده انتظامی استان از کشف یک دستگاه کفی خودروی 
قاچاق به ارزش 600 میلیون ریال در نهبندان خبر داد. به 
پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت:  پایگاه خبری  گزارش 
مأموران ایست و بازرسی شهید حسینی سهل آباد نهبندان 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی 
کامیون کشنده امیکو که از زاهدان به بیرجند درحرکت بود 
مشکوک شدند که در بررسی مدارک خودرو مشخص شد کفی 
خودرو فاقد اصالت است و به صورت قاچاق وارد کشور شده 
است. راننده خودرو در این رابطه دستگیر و کارشناسان ارزش 
ریالی این کاالی قاچاق را 600 میلیون ریال برآورد کردند.

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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صول
ع  مح

تنو

      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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری
09151643778    32229117 

مشاور امالک انصاری فرد    خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 
32443737-32444340

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 
میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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



7
همایش »کوهستان پاک« در بند امیر شاه بیرجند برگزار شد

ایسنا- سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، از برگزاری همایش کوهستان پاک با حضور تعدادی از دانشجویان در بند امیر شاه بیرجند خبر داد. حمید مرادی  
اظهارکرد: همایش »کوهستان پاک« یکی از برنامه های داخلی معاونت فرهنگی واحد بوده که با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند و کانون طبیعت پاک وابسته به 
سه شنبه * 22 تیر 1395 * شماره 3550سازمان دانشجویان استان، با حضور جمعی از کارکنان و دانشجویان بیرجند در بند امیر شاه برگزار شد. وی هدف از این طرح را پاکسازی مسیر از زباله در راستای حفاظت کوه برشمرد .

7
35 تولید کننده بخش کشاورزی

 تجلیل شدند 

بیرجند  شهرستان  مدیرجهادکشاورزی  برزجی- 
تولید کننده بخش کشاورزی خبر  از تجلیل 35 
حضور  با  مراسمی  طی  افراد  این  گفت:  و  داد 
شدند.  تجلیل  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 
در  برتر  کنندگان  تولید  این  داد:  ادامه  محمدی 
واحد  در  را  تولید  حداکثر  شدند  موفق   94 سال 
سطح داشته باشند.  الزم به ذکر است در حاشیه 
این جلسه از 50 نفر از مددکاران و تسهیلگران 
زن روستایی که ارتباط مستمر با مجموعه جهاد 

کشاورزی داشتند تجلیل به عمل آمد.

عملیات اجرایی طرح گردشگری 
بوذرجمهر قاین آغاز شد

و  سرمایه گذاری  گردشگری،  معاون  فارس- 
جنوبی  خراسان  فرهنگی  میراث  منابع  تامین 
گردشگری  طرح  پروژه  اجرایی  عملیات  گفت: 
در  ریال  میلیون   930 اعتبار  با  قاین  بوذرجمهر 
محل محوطه آرامگاه بوذرجمهر قاینی آغاز شد. 
اعتبارات  از محل  داشت:  اظهار  مرتضی عربی، 
سال  استانی  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
گردشگری  طرح  پروژه  اجرایی  عملیات   ،94
ریال  میلیون   930 اعتبار  با  قاین  بوذرجمهر 
آغاز  قاینی  بوذرجمهر  آرامگاه  در محل محوطه 
جاری  در سال  اجرایی  عملیات  گفت:  شد. وی 
پیاده رو،  اجرای  محوطه سازی،   تکمیل  شامل 
و سکوی  آالچیق  احداث  ساحلی،  دیوار  اجرای 

استراحت است.

افتتاح مرکز حمایتی آموزشی
 کودک و خانواده در هفته بهزیستی

مرکز  افتتاح  از  بیرجند  بهزیستی  مدیر  فارس- 
بیرجند  در  خانواده  و  کودک  آموزشی  حمایتی 
همزمان با هفته بهزیستی خبر داد. حسن شرفی  
اظهار داشت: هفته بهزیستی از 22 تیرماه آغاز و 
تا 28 تیرماه ادامه دارد. وی تصریح کرد: امسال 
با  ایرانی  برای گرامیداشت هفته بهزیستی شعار 

نشاط با بهتر زیستن انتخاب شده است.

پیش بینی هوشمندسازی 50 درصد از 
مدارس عشایری تا پایان امسال

فارس- رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری 
خراسان جنوبی با بیان اینکه 25 درصد مدارس 
شد،  هوشمندسازی  جنوبی  خراسان  عشایری 
 50 امسال  پایان  تا  می شود  پیش بینی   گفت: 
درصد از مدارس عشایری استان هوشمندسازی 
اینکه  به  اشاره  با  بیجاری،   علی اصغر  شود. 
راستای تحقق تحول  هوشمندسازی مدارس در 
در آموزش و پرورش در حال انجام است،  اظهار 
صورت  به  مدارس  هوشمندسازی  طرح  داشت:  
اینکه  بر  تاکید  با  وی  می شود.  دنبال  جدی 
می کنیم،   هزینه  عشایری  فرزندان  برای  وقتی 
داشت:  بیان  می بینیم،  نیز  را  فوایدش  و  ثمرات 
جنوبی  خراسان  در  عشایری  آموزشگاه   70

هوشمندسازی شده است.

دومین مخزن آتش نشانی شبکه ریلی در 
راه آهن شرق به بهره برداری رسید

مدیرکل راه آهن شرق گفت: دومین مخزن ریلی 
مجهزترین  دارای  که  اداره کل  این  آتش نشانی 
در  است  ریلی  شبکه  آتش نشانی  پمپ  موتور 
راه آهن تربت حیدریه مورد بهره برداری  ایستگاه 
داشت:  اظهار  اقبالی  محمدابراهیم  گرفت.  قرار 
اداره کل  آتش نشانی  ریلی  مخزن  دومین 
پمپ  موتور  مجهزترین  دارای  که  راه آهن شرق 
آتش نشانی شبکه ریلی است در ایستگاه راه آهن 
و  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  حیدریه  تربت 
نظارت  و  ایمنی  گروه  آتش نشانی  واحد  تحویل 

بر شبکه این اداره کل شد.

پیش بینی برداشت 30 هزار تن
 سورگوم علوفه ای در بشرویه

گفت:  بشرویه  کشاورزی  جهاد  مدیر  فارس- 
سورگوم  تن  هزار   30 امسال  می شود  پیش بینی 
علوفه ای در این شهرستان برداشت شود. حسین 
علوفه ای  سورگوم  داشت:  اظهار  سرچاهی، 
محصولی با دوره رشد کوتاه و نیاز آبی کم بوده 
که در کنار این مزیت ها تامین کننده علوفه دام ها 
است.وی با بیان اینکه این محصول در بشرویه 
تصریح  می شود،  کاشت  بهار  فصل  اوایل  در 
تابستان  طول  در  محصول  این  کرد:برداشت 

حداقل سه چین )سه مرتبه( صورت می گیرد.

اختصاص43 میلیارد ریال تسهیالت برای 
جبران خشکسالی به عشایر استان

ایرنا - مدیرکل امور عشایری گفت: برای سال 
با هدف  ریال تسهیالت  میلیارد  مبلغ 43  جاری 
عشایری  خانوارهای  درآمد  و  تولید  افزایش 
از  ناشی  خسارت  از  بخشی  جبران  منظور  به 
است.  یافته  اختصاص  استان  به  خشکسالی 
پایان  تا  مبلغ  این  کرد:  اظهار  قوسی  غالمرضا 
خواهد  افزایش  ریال  63میلیارد  به  سالجاری 
یافت. وی افزود: در این ارتباط عشایر استان می 
توانند تا سقف 100 میلیون ریال تسهیالت قرض 
الحسنه با بازپرداخت پنج ساله دریافت کنند. وی 
 25 دریافت  برای  نفر   543 تاکنون  کرد:  بیان 
بانکهای عامل معرفی شده  به  وام  ریال  میلیارد 
اند. وی بیان کرد: این اداره کل برای تسهیل در 

دریافت وام از عشایر حمایت می کند.

هدایت  طرح  اجرای  -نحوه  حسینی   
ادعای  به  امسال  که  بیرجند  در  تحصیلی 
از  استفاده  با  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
است  انجام  حال  در  جدید  افزارهای  نرم 
اعتراضات گسترده والدین و دانش آموزان  

را به دنبال داشته است.
باره این  در  بیرجندی  والدین  از   یکی 
بوده   19/79 من  فرزند  معدل  گوید:  می 
اول  رتبه  کارنامه  تحویل  از  پیش  روز  و 
ولی حاال  است  بوده  ریاضی  رشته  انتخاب 
که  اند  نوشته  تحصیلی  هدایت  کارنامه  در 
فقط می تواند در رشته های خدمات و هنر 
طور  این  هم  را  آن  دلیل  و  کند  نام  ثبت 
باال  پذیرش  خاطر  به  که  اند  کرده  عنوان 
در رشته های تجربی و ریاضی، تعدادی را 
های خدمات  رشته  و  دانش  و  کار  به  باید 
آموزان  دانش  از  دیگر  یکی  پدر  بفرستیم! 
روز  شبانه  من  فرزند  کند:  می  اظهار  هم 
را  نهم  پایه  باال  معدل  با  و  کرده  تالش 
تمام کرده است ولی حاال در کارنامه رشته 

خدمات برای او انتخاب شده است! 
»کاظمی« یکی دیگر از اولیا دانش آموزان 
هم با ابراز نارضایتی از این روند می گوید: 
در کنار امتحان های نهایی فرم استعداد یابی 
هم از دانش آموزان گرفته شد تا براساس آن 
مشاور مدرسه کارنامه انتخاب رشته را کامل 
کند ولی فرزندان ما برای این تست توجیه 
نشده بودند و از نتیجه و تاثیر آن کامال بی 
اطالع بودند آن را جدی نگرفتند. تا آنجا که 
گفته می شود بعضا فرم ها را از روی دست 

همدیگر پر کردند.
نیز  خانم  دبیران  از  یکی  باره  این  در 
مشاوران  و  پرورش  و  آموزش  است:  معتقد 
 مدارس باید از ابتدای سال تحصیلی عنوان
می کردند که قصد دارند هدایت تحصیلی را 
به شکلی جدید اجرا نمایند تا دانش آموزان 

سطح انتظارات خود را پایین بیاورند.
معاون پرورشی یک مدرسه متوسطه دخترانه 
رسانی اطالع  مدارس  به  گوید:  می   هم 
بود و کسی هم نمی دانست  درستی نشده 
نظر مشاور مدرسه مهم است و در این حالت 
تشویق را  آموزان  دانش  سال  طول  در   ما 
باال  نمرات  زیاد  تالش  با  تا  کردیم  می 
آموزان  نمرات دانش  کسب کنند ولی حاال 

و  مشاور  نظر  به  فقط  و  شده  گذاشته  کنار 
فرم استعداد یابی با تاثیر 65 درصدی بسنده 
گرفتن  شدت  با  است  گفتنی  اند.  کرده 
تا  از آن ها خواسته شده  اعتراضات والدین 
مدارک دانش آموز را همراه با نامه اعتراض 
پرورش  و  آموزش  مشاوران  از  یکی  به 
اداره کل  از طرف  پیگیری  تا  تحویل دهند 

انجام شود.
توزیع متوازن، هدف

 هدایت تحصیلی امسال

پرورش  آموزش و  آموزش متوسطه  معاون 
استان در پاسخ به این اعتراضات می گوید: 
دانش  برای  تحصیلی هر سال  هدایت  کار 
که  تفاوت  این  با  شود  می  انجام  آموزان 
در  قبلی  نظام  در سیستم  تحصیلی  هدایت 
پایه اول دبیرستان اتفاق می افتاد و امسال 
پایه  در  اول متوسطه  به دوره  این موضوع 
نهم منتقل شده است. به گفته میرزایی در 
تحصیلی  مدارک  درصد  گذشته50  سنوات 
و  مشاور  نظر  درصد   50 و  آموزان  دانش 
تست هایی که از آن ها گرفته می شد در 
هدایت تحصیلی اثر داشت؛ ولی امسال 65 
آموزان،  دانش  والدین،  نظر  شامل  درصد 

و  معلمان  نظر  دروس،  برخی  در  نمرات 
استعداد  های  تست  همچنین  و  مشاوران 
یابی اخذ شده است و 35 درصد دیگر شامل 
نهم و  هفتم،هشتم  پایه  سال  سه   معدل 

می شود. 
جدید  افزار  نرم  کارگیری  به  درباره  وی 
وزارت  در  امسال  برای  تحصیلی  هدایت 
آموزش و پرورش توضیح می دهد: در این 
لحاظ  رشته  انتخاب  های  مولفه  افزار  نرم 
تحصیلی هدایت  کارنامه  آن  براساس   و 

دانش آموزان صادر می شود. میرزایی عنوان 
می کند: با توجه به بررسی ها این سیستم 
جز در موارد خاص مانند ذکر نشدن تابعیت 

دانش آموزان مشکلی نداشته است.
سیستم  در  تحصیلی  هدایت  وی  گفته  به 
نظام قبلی بر مبنای چهار شاخص استعداد، 
عالقه و رغبت دانش آموز، نیازهای بازار کار 
و جامعه، توانمندی ها و امکانات آموزش و 

پرورش بوده است.
با  هم  قبل  سنوات  در  دهد:  می  ادامه  وی 
همین نگاه و همین مبانی و با توجه به فرم 
هدایت تحصیلی بچه ها هدایت می شدند و 
بتواند  بر این اساس که توسعه متوازنی که 

مختلف  جهات  از  را  کشور  آینده  کار  بازار 
تامین کند ایجاد شود.

اشاره  کشور  شغلی  هرم  به  میرزایی 
از زیادی  تعداد  متاسفانه  افزود:  و   کرد 
بیکار  نظری  های  رشته  التحصیالن  فارغ 
و  جامعه  های  هزینه  وجود  با  و  هستند 
اند  نتوانسته  ها  آن  تحصیل  برای  دانشگاه 
جذب بازار کار شوند. به همین دلیل در سند 
نگاه  در  پرورش  و  آموزش  بنیادی  تحول 
متوازن  توسعه  به  توجه   1404 سال  ایران 

معطوف شده است.
وزارت  سنجی  نیاز  ادامه  در  وی  گفته  به 
آموزش و پرورش این نتیجه به دست آمده 
است که باید توسعه متوازن بین رشته های 
ریاضی، تجربی، علوم انسانی، هنر و معارف 
 اسالمی و همچنین رشته های فنی و حرفه ای
و کار و دانش که زمینه های خودش را دارد 

ایجاد شود.

افراد با استعداد صنعتگران
توانمند فردای کشور هستند

پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 

استان در پاسخ به اعتراضات والدین درباره 
نامتناسب  های  رشته  انتخاب  و  باال  معدل 
عنوان کرد: اولیای دانش آموزان فقط معدل 
پایه نهم را بدون توجه به معدل دو پایه قبل 
در نظر می گیرند. عالوه بر این باید توجه 
شود که 65 امتیاز دیگر هم موثر بوده است. 
میرزایی تست های استعدادیابی را استاندارد 
دانست و اعالم کرد: مدارس و مشاوران در 
باره این تست ها و دخیل بودن نمرات آن در 

هدایت تحصیلی اطالع داشته اند.
دالیل  ترین  اصلی  از  یکی  وی  گفته  به 
انتخاب رشته  اعتراض ها، جابه جایی سال 

است.
قبل های  سال  در  دهد:  می  ادامه   وی 

پایه  یک  اینکه  به  توجه  با  آموزان  دانش 
درسی  موارد  و  تر  متفاوت  دروس  و  باالتر 
پذیرش  معموال  گذراندند،  می  را  بیشتری 
نمرات  یا  معدل  کاهش  زمینه  در  بیشتری 
ولی  رسید،  می  طبیعی  نظر  به  که  داشتند 
ها  معدل  اول  متوسطه  نهم  پایه  در  امسال 
را  اولیا  این سطح خواسته  و  داشته  افزایش 

نسبت به سنوات قبل باالتر برده است.
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
شده  بررسی  اعتراضات  افزاید:  می  استان 
خانه  وزارت  به  را  والدین  نگاه  و  تقاضا  و 
هر  که  هایی  ظرفیت  اما  کنیم،  می  منتقل 
سال برای رشته ها داشتیم امسال هم تغییر 

نکرده است.
میرزایی عنوان می کند: رشته های فنی و 
حرفه ای و صنعت و کار و دانش مهارتی، 
پرکاربرد و پرطرفدارند ولی هنوز در جامعه 
که  حالی  در  اند  نشده  معرفی  درستی  به 
است  توانمند  دستان  گرو  در  کشور  آینده 
و افرادی که استعداد باال دارند صنعتگرانی 

خوب می شوند.
سیاسی  امور  دفتر  مدیرکل  جزندری  علی 
را  مشکل  این  نیز  استانداری  انتخابات  و 
استانداری  گوید:  می  و  داند  می  کشوری 
گذشته  روز  و  کرده  پیگیری  را  مسئله  این 
با حضور مدیر کل آموزش و  در جلسه ای 
پرورش بررسی های الزم انجام شده است. 
در این نشست المعی از سفر خود به تهران 
انتقال طریق  از  موضوع  این  پیگیری   و 

نامه های اعتراض والدین خبر داده است.

نرم افزار جدید  دردسر تازه والدین و دانش آموزان استان

هدایت به رشته های تحمیلی با نرم افزار تحصیلی

برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری 
قرآن،  عترت و نماز فرهنگیان

رئیس اداره قرآن،  عترت و نماز آموزش و پرورش 
مسابقات  دوره  نخستین  گفت:   جنوبی  خراسان 
کشوری قرآن،  عترت و نماز فرهنگیان در خراسان 
از  فرهنگی  هشت  و  می شود  برگزار  رضوی 
خراسان جنوبی در این مسابقات حضور می یابند. 
هرچه  آشنایی  حسینی  علی  سید  حجت االسالم 
بیشتر فرهنگیان استان با مبانی قرآن کریم را از 
اهداف برگزاری این دوره از مسابقات عنوان کرد .

»طرح لشکر فرشتگان« با تجلیل از 
بانوان مجاهده استان برگزار شد

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  مسئول  شبستان- 
یادواره  گفت:  جنوبی  خراسان  دانش آموزان 
 18 از  تجلیل  با  فرشتگان  لشکر  طرح  شهدای 
نفر از بانوان مجاهد و ایثارگر )مادران و همسران 
معزی فر   حسن  شد.  برگزار  استان  در  شهدا( 
نقش  تبیین  دنبال  به  فرشتگان«  »لشکر  افزود: 
زنان مجاهد مسلمان در جامعه است و این برنامه 
مقام  منویات  به  توجه  با  که  است  بانوان  ویژه 
معظم رهبری در مورد نقش زنان در جبهه های 

مقاومت برای سومین سال متوالی برگزار شد.
  

راه اندازی دستگاه الپاراسکوپی
 در بیمارستان طبس 

صداوسیما - دستگاه الپاراسکوپی بیمارستان شهید 
مصطفی خمینی شهرستان طبس راه اندازی شد. 
رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس گفت : این 
دستگاه با هزینه یک و نیم میلیارد ریال از محل 
وزارت  ارزی  جویی  صرفه  امنایی  هیات  اعتبارات 
 بهداشت و درآمدهای بیمارستان خریداری و راه اندازی
شد. سهرابی افزود : این دستگاه برای انجام اعمال 
تخمدان،  کیستهای  مانند  شکمی  درون  جراحی 
عفونت کیسه صفرا و آپاندیسیت بدون باز کردن 

شکم و با دوران درمان کمتر استفاده می شود.

نبود پیست استاندارد، ترمز اتومبیل رانی 
خراسان جنوبی را کشید

و  اتومبیل رانی  هیات  بانوان  رییس  نایب  ایسنا- 
موتورسواری خراسان جنوبی، نبود پیست استاندارد 
استان  در  اتومبیل رانی  رشته  تعطیلی  علل  از  را 
حاضر  حال  در  اظهارکرد:  خسروی،  زیبا  دانست. 
بوده  فعال  غیر  استان  در  اتومبیل رانی  رشته های 
که علت این غیرفعال بودن مشکل نداشتن پیست 
برای  گذشته  در  داد:  ادامه  وی  است.  استاندارد 
برگزاری مسابقات با همکاری برخی ادارات زمینی 
به صورت مقطعی در اختیار هیات قرار می گرفت 
که با آماده سازی، مسابقات در این زمین ها برگزار 

می شد اما این پیست ها استاندارد و ایمن نبود.

قطعی آب در حاجی آباد
 بیرجند برطرف می شود

تسنیم- بخشدار مرکزی بیرجند با اشاره به اینکه 
بخش مرکزی دارای 389 روستا بوده که مهم ترین 
مشکالت آنها اشتغال و خشکسالی است گفت: با 
احداث مخزن آب تا سال آینده مشکالت آب در 
داشت:  اظهار  مالکی  می شود.  برطرف  حاجی آباد 
اگر عده ای از آب شرب باغ ها را آبیاری نکنند برای 
دیگران مشکالت قطعی پیش نخواهد آمد البته با 
مخزن 2 هراز متر مکعبی که در حاجی آباد در حال 
احداث است و تاکنون 48 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته، تا سال آینده مشکالت آب برطرف می شود.

تولید ساالنه ۱۲0 تن عسل در استان 

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
زنبور  کلنی  و 971  هزار  به 23  اشاره  با  جنوبی 
عسل  تن   120 ساالنه  گفت:  استان  در  عسل 
تولید  استان  در  ریال  میلیون  ارزش 60 هزار  به 
می شود. هاشم ولی پور مطلق گفت: درحال حاضر 
628 نفر در استان با فعال کردن 23 هزار و 971 
کلنی به کار پرورش زنبور عسل مشغول هستند.

امکان صادرات گوشت مرغ
به ۱۸3 کشور فراهم می شود

 
کد  صدور  به  اشاره  با  دامپزشکی  مدیرکل  مهر- 
IR برای کشتارگاه های استان طی چند روز آینده، 
به 183  امکان صادرات  این کد  دریافت  با  گفت: 
کشور عضو سازمان جهانی دامپزشکی فراهم می 
شود. رفیعی پور اظهار کرد: طی چند روز آینده تیم 
  IR ارزیابی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور کد
برای یک واحد کشتارگاه و یک کارخانه خوراک دام 

به خراسان جنوبی سفر می کنند.

جشن بزرگ دهیاران استان برگزار شد

حضور  با  استان  دهیاران  بزرگ  جشن  فارس- 
هنرمندان برجسته کشوری در سالن عالمه فرزان 
شرکت  مدیرعامل  شد.  برگزار  ارشاد  و  فرهنگ 
در  بیرجند  دهیاری های  روستایی  توسعه  تعاونی 
این جشن با بیان اینکه در حال حاضر 65 دهیاری 
بیرجند زیرمجموعه شرکت تعاونی توسعه روستایی 
دهیاری های این شهرستان قرار دارند، گفت: سرمایه 

این شرکت بالغ  بر 60 میلیون تومان است.

از  استان  روانشناسی  نظام  شورای  دبیر  برزجی- 
و  مرکزی  شورای  دوره  چهارمین  انتخابات  برگزار 
هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی همزمان با 

سراسرکشور در خراسان جنوبی خبر داد. 
شفیعی  در گفتگوی اختصاصی با آوا گفت: در این 
دوره از انتخابات 28 نفر از روانشناسان کشور و 13 
آنها  بین  از  که  اند  نموده  نام  ثبت  مشاوران  از  نفر 

بازرسان  نفر   5 از روانشناسان و  6نفر  به  باید  اعضا 
رای دهند. وی تاکید کرد: اعضا باید از بین 28 نفر 
شفیعی  دهند.  رای  نفر   3 به  نیز  بازرسان  متقاضی 
حضور  با  استان  اعضای  کرد:  امیدواری  اظهار 

بیافزایند.  انتخابات  این  پررنگ خود بر شور 
الزم به ذکر است این انتخابات در دو حوزه بیرجند 

و قاین برگزار می شود. 

مدیر جهاد کشاورزی طبس، گفت: در سفر مدیر کل 
وزارت  نیمه گرمسیری  و  میوه های گرمسیری  دفتر 
جهاد کشاورزی به این شهرستان قول های مساعدی 

برای حل مشکالت کشاورزان داده شد.
این  کرد:  اظهار  مهر  با  گو  و  در گفت  بخشایی  داود 
شهرستان،  نخیالت  وضعیت  بررسی  منظور  به  سفر 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  تهدیدها،  و  فرصت ها 

انجام  بافت  به روش کشت  تکثیر  از  درختان حاصل 
شده است. 

از  تعدادی  از  راستا  همین  در  کرد:  بیان   وی 
سازگاری  بررسی  ایستگاه  های شهرستان،  نخلستان 
بافت  کشت  های  نهال  سازگاری  گلخانه  نخیالت، 
بخش خصوصی و نخلستان 17 هکتاری دانشگاه آزاد 

بازدید به عمل آمد.

انتخابات چهارمین دوره شورای مرکز و هیئت بازرسان 
سازمان نظام روانشناسی برگزار می شود 

 قول مساعد وزارت جهاد کشاورزی 
برای حل مشکالت کشاورزان طبس

در سفر مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به طبس انجام شد:همزمان با سراسر کشور

مدیران میزان پرداخت های نقدی و غیرنقدی خود و مدیران زیرمجموعه را به استانداری اعالم نمایند

استاندار خراسان جنوبی ضمن تاکید بر پیگیری 
پرداخت های غیر متعارف به برخی از مدیران 
در سطوح مختلف ، گفت: همانگونه که رئیس 
این  از  دولت  کردند،  اعالم  محترم  جمهوری 
شفافیت  »نظام  ساماندهی  برای  فرصت 
اطالعات« بهره خواهد برد. به گزارش روابط 

عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی 
کل  ادارات  مدیران  داد:  ادامه  پرویزی،  اکبر 
استان، مدیران عامل بانک ها ، شرکت ها و 
بیمه های استان در همین راستا می بایست 
تمامی پرداخت های نقدی و غیر نقدی خود 
در تمامی عناوین و منابع به مدیران و معاونین 

زیرمجموعه تحت مدیریت خود در سال 1394 
را به استانداری اعالم نمایند. وی با بیان اینکه 
دولت تدبیر و امید مبارزه با فساد و رانت در نظام 
اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه 
خواهد داد، گفت: با پیگیری های دولت یازدهم 
، الیحه اصالح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع 

خألهای قانونی با فوریت تهیه خواهد شد. وی 
بررسی  از  پایان خاطر نشان ساخت: پس  در 
های صورت گرفته از میزان پرداختی مدیران 
استان به مدیران زیرمجموعه و معاونین، نتایج 
بررسی های انجام شده در این زمینه به اطالع 

مردم شریف استان خواهد رسید.

استاندار :

 ۴ شرط اصلی مسکن مهر استان برای پروژه های فاقد عضو حذف شد
خراسان  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
جنوبی با تشریح ابالغیه جدید مسکن مهر 
گفت: 4 شرط اصلی مسکن مهر تنها برای 
پروژه هایی که فاقد عضو هستند حذف شد 
آزاد عضوگیری کرده و  به صورت  بتوان  تا 

پروژه تعیین تکلیف و نهایی شود.
به گزارش تسنیم، محمد پورقربانی با تشریح 

اظهار  مهر  مسکن  جدید  ابالغی  شرایط 
داشت: به منظور رونق بخشی و تحرک در 
و  راه  وزارت  ابالغ  آخرین  در  مسکن  بازار 
اصلی  شرط   4 مسکن  بانک  به  شهرسازی 
فاقد  که  پروژه هایی  برای  تنها  مهر  مسکن 
عضو هستند حذف شد تا بتوانند به صورت 
آزاد عضوگیری کرده و پروژه تعیین تکلیف 

و نهایی شود. مدیر شعب بانک مسکن استان 
که  مواردی  از  یکی  افزود:  جنوبی  خراسان 
می توان گفت با حذف آن مردم اقبال بیشتری 
برای خرید واحدهای مسکن مهر پیدا می کنند 
حذف فرم »ج« از شرایط متقاضیان است که 
به نوعی یک فیلتر بوده و افراد زیادی را از 
از حذف شرط  امکان محروم کرد. وی  این 

تاهل به عنوان دومین فاکتور حذف شده نام 
برد و تصریح کرد: مجردها و افراد باالی 18 
سال هم می توانند نسبت به خرید واحدهای 
اقدام کنند. پورقربانی  مسکونی مسکن مهر 
درباره سومین شرط حذف شده برای ثبت نام 
واحدهای مسکونی فاقد متقاضی گفت: حذف 
شرط مالکیت از سال گذشته به بعد است که 

واحد  دارای  که  متقاضیانی  یعنی  عبارتی  به 
مسکونی شخصی نیز هستند می توانند نسبت 
به ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر 
اقدام کنند. وی افزود: شرط چهارم حذف شده 
مربوط به 5 سال سابقه سکونت است که طبق 
کشور  نقاط  همه  در  می توانند  متقاضیان  آن 

واحدهای مسکن مهر را خریداری کنند.
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اولین اورژانس پرستاری و تزریقات شبانه روزی 
همیاران سالمت قهستان در استان افتتاح شد

مالیی- صبح دیروز اولین مرکز خدمات پرستاری شرکت 
تعاونی همیاران سالمت قهستان با حضور سروری معاون 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، خوشایند مدیرکل 
فنی و حرفه ای ، اسد زاده مدیر اتاق تعاون ، مرشد زاده 
نماینده مرکز اورژانس و فرجی مدیر پرستاری دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند شروع به کار کرد.

ارائه خدمات در منزل 
 غالمحسین جهانی، مدیرعامل شرکت تعاونی همیاران 
سالمت قهستان بیان کرد: بی شک دسترسی شبانه 
روزی به خدمات درمانی و پرستاری  از نیازهای مردم 
است که ما برای اولین بار در استان خراسان جنوبی  این 
امکان را برای مردم فراهم کرده ایم که با کمترین هزینه، 
برخوردارشوند. منزل  در  بیماران  به  خدمات   بهترین 
وی با اشاره به هدف تاسیس این مرکز در استان افزود: 
مرکز  این  نظر  زیر  استان  در  متخصص  نفرکادر   30
بیماران  به  توانند  می  هستند،که  فعالیت  به  مشغول 
سالمند و یا معلول به بهترین نحو خدمات ارزان قیمت 

ارائه دهند.

اینکه رکودی سنگین بر جامعه حکم  با بیان  جهانی 
فرماست، ادامه داد: با راه اندازی  تشکیالتی گسترده 
در استان برای تامین نیاز مردم به خدمات درمانی و 
الهی در  اقدام کردیم که به لطف  پرستاری در منزل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  را  مجوز  جاری  سال  خرداد 

بیرجند اخذ و شروع به فعالیت کرده ایم.
 مدیرعامل شرکت تعاونی همیاران سالمت قهستان در 
خصوص خدمات این مرکز گفت: فراهم نمودن تخت 
 ، پرستاری  و  و تشک مواج و سایر تجهیزات درمانی 
انجام تزریقات و پانسمان در منزل، پانسمان زخم بستر، 
کنترل فشار خون و قند خون ، سونداژ مثانه و معده 
از  خون  گیری  نمونه  پزشک،  زیرنظر  بخیه  ،کشیدن 
بیمارانی که قدرت حرکت ندارند و ارسال به آزمایشگاه 

از این خدمات است.
به گفته جهانی  در تمام دهستان های بزرگ استان 

نیروی متخصص آماده ارائه خدمت می باشد.
کیفیت خدمات اولویت این مرکز است

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  معاون  سروری، 

اجتماعی  نیز در این مراسم عنوان کرد: واگذاری تصدی 
ها و اقدامت پزشکی به تعاونی ها  از بهترین اقدامات 
وزارت بهداشت بوده که با همکاری اداره کل تعاون انجام 
داده است.  وی از تاسیس شهرک های سالمت از طریق 
تعاونی ها در استان خبر داد و افزود: بایدبا استفاده  از 
سرمایه مالی پزشکان، تخصص شان و نیروی انسانی 

موجود بهترین خدمت را به مردم جامعه ارائه داد.
سروری با بیان اینکه به این تعاونی ها تسهیالت کم بهره 
داده خواهد شد، تاکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات و 
 قیمت مناسب می تواند پیشرفت کاری این گونه تعاونی ها 

را افزایش دهد.
 وی با تاکید بر اینکه خدمات با کیفیت باال به بیماران 
سالمند باید در اولویت باشد، خاطرنشان کرد: رعایت 
قوانین مقررات پزشکی و اداره تعاون باید جدی گرفته 
روزی  شبانه  تزریقات  و  پرستاری  مرکز  شود. 
واقع در نبش خیابان  همیاران سالمت قهستان 
مدرس 43 با شماره 31088 در تمام استان آماده 

ارائه خدمت به شهروندان است.










