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رئیس جمهور  : 
دولت، مسئوالن و نظام هرگز از خون 

شهدای منا نخواهد گذشت

دبیرکل جامعه روحانیت : 
حمایت از روحانی در انتخابات 

نه تنها مطرح نیست بلکه بعید است 

نایب رئیس مجلس :  
دارند تمام مشکالت گذشته 

را به اسم این دولت ثبت می کنند

عضو شوای انقالب فرهنگی : 
افرادی هستند که با وجود دزدی های فراوان

جزو ذخایر نظام معرفی می شوند

2 صفحه   / شوند  می  ایجاد  مسکن  تسهیالت  و  پس انداز  مؤسسات   / شد  بیمه  دوباره   ، ازدواج   / سربازی  غایب  مشموالن  دستگیری  آغاز   / بازنشستگی  سن  و  بیمه  حق  افزایش  پیشنهاد   / اندیشید  می  قدرت  به  بازگشت  موضوع  به   92 سال  از  او  ؛  نکرد  ترک  را  سیاست  میدان  هیچگاه  نژاد  احمدی 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
گفت: بخش هایی از استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و یزد دچار خشکسالی شدید تا خیلی شدید بوده که 
به استانداران اعالم شد. نجار با بیان اینکه خشکسالی از 18 سال پیش بوجود آمده گفت: اگر طی این مدت اقداماتی 
نظیر اجرای پروژه های آبخیزداری، آبخوانداری و پخش سیالب صورت می گرفت اکنون شاهد این وضعیت نبودیم.

هشدار مدیریت بحران نسبت به خشکسالی در 17 استان

زنان و زایمان صدرنشین
شکایات مردمی از پزشکان 

زوج های معلول استان 
خانه دار می شوند

تب کمبود پزشک
 نه بی عدالتی در بیمارستان 

تامین اجتماعی شهید رحیمی

پاسخ مسئوالن بهداشت و درمان
به چاپ یک گزارش؛ 

پیشگیری از 
بارداری فقط در 
چارچوب قانون

جابجایی میدان دام 
دردام بروکراسی

صفحه 7

شجره خبیثه ملعونه آل سعود 
لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار خانواده های شهدای ِمنا و مسجدالحرام، کوتاهی 
مجدد  اثبات  را،  حادثه  این  در  سعود  آل  بی کفایتی  و 
اداره  و  در تصدی  ملعونه  خبیثه   این شجره  بی لیاقتی 
راست  اگر  کردند:  تأکید  و  خواندند  شریفین  حرمین 
می گویند و در حادثه بی تقصیرند، بگذارند یک هیئت 
حقیقت یاب اسالمی- بین المللی، واقعیات مسئله را از 
نزدیک بررسی و روشن کند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
دیدار با خانواده های شهیدان منا و مسجدالحرام را یادآور 
حوادث دردناک سال گذشته دانستند و افزودند: حادثه 
منا و جان باختن حاجیان ایرانی در حال عبادت و با لبان 
تشنه و در زیر آفتاب سوزان، حادثه ای عمیقاً غم انگیز و 
فراموش نشدنی است، البته این حادثه ابعاد گوناگون و 
روشنگری از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اخالقی و دینی 
دارد که این ابعاد نباید فراموش شوند. ایشان سکوت 
روشنفکران  سیاسی،  فعاالن  علما،  حتی  و  ها  دولت 
زائر  و نخبگان جهان اسالم در قبال شهادت 7 هزار 
و  خواندند  اسالمی«  امت  بزرگ  »بالی  را،  بی گناه 
حادثه  نظیر  مسائلی  قبال  در  نبودن  حساس  افزودند: 
سخت و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است.
 ) ادامه در صفحه 2(

ازدواج 
بی اعتبار

 از سال 93 یک ریال اعتبار بابت ازدواج پرداخت نشده است
صفحه 7

صفحه 7 

صفحه 7 

صفحه 4

علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  مهدیزاده  دکتر 
پزشکی می گوید : بحث انجام توبکتومی )عقیم 
دفتر  از  دریافتی  دستورالعمل  اساس  بر  نمودن( 
سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع 
شامل تعداد محدودی از مادران می شود که بنا 
آنان  برای  بارداری  پزشکی،  مختلف  دالیل  به 

خطرناک بوده و جان مادر ) مشروح در صفحه 3(

جناب آقای دکتر مجید رضا لطیفی
انتخاب جناب عالی را به عنوان

پزشـک نمونـه کشـوری
 که نشان از حسن انجام کار و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
می نماییم، بهروزی و موفقیت روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی خراسان جنوبی

قابل توجه کارکنان دولت ، فرهنگیان ، نیروهای مسلح

فروش ویـژه پکیج و رادیاتور 

با اقساط 10 ماهه
بوتان ، ایران رادیاتور ، فرولی

09159611189
آدرس: حد فاصل طالقانی 11 و 13 - مقصودیان

یادبود
یاد و خاطره پدر عزیز و مهربان مان

شادروان

 محمدکریم 
قهستانی

را در سی امین سالگرد 

هجرت ابدی اش و مادر فداکار و دلسوزمان

فقیده سعیده بی بی زینت محمدزاده
را در بیست و دومین سالگرد رحلت بی بازگشتش با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

فرزندان

جناب آقاي دکتر مجید رضا لطیفي
 انتخاب شایسته جناب عالي را که از پزشكان مردمي استان مي باشید به عنوان

 پزشک نمونه کشوري صمیمانه تبریک عرض مي نماییم.

 سامان اکبرپور و بانو

جناب سرهنگ علی قاسمی
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 فرمانده سپاه انصار الرضا )علیه السالم( استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و شایستگی و والیتمداری شما می باشد، تبریک عرض نموده

 امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج(  و تحت رهبری امام خامنه ای در راه پاسداری
 از آرمان شهیدان و اعتالی اهداف  نظام  مقدس جمهوری اسالمی موفق و سربلند باشید.

گروه کوهنوردی شهید اندرزگو

یادمان باشد همین حوالی، شوق آغاز سال تحصیلی از نگاه فرشتگانی که چشم به کفش های کهنه و کیف های رنگ و رو رفته
مدادها و دفترهای نداشته دوختند، پرواز می کند.

وعــده دیــدار مـا 25 شهریــور- جشــن عاطفـــه هـا

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

 شادروان حسن لطفی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/6/18 از ساعت 4 الی 5 عصر

 در محل مسجد رضوی )واقع در خیابان 17 شهریور(
 منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: لطفی ، افضلی  

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

محمد علی رجب پناه
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/6/18 از ساعت 5:15 الی 
6:15 عصر در محل مصلی )هیئت ابوالفضلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان می باشد.

خانواده های رجب پناه و سایر بستگان 

غمم از وحشت تنهائی نیست                       غمم از زیستن بی تو رد این لحظه رپ   دلهره است

چهلمین روز ردگذشت پدر و همسری مهربان، زنده یاد

عباسعلی مقدوری
 را هب اطالع اقوام و دوستان می رسانیم.

 ) با ذکر افتحه ای رب سر مزارش )قطعه یک شهدا
. یم ر ا د می  گرا را  ش  طر خا و  د  یا ات  میی  آ می  هم  د  گر  9 5 /6 /1 8 هبنشجنپ  عصر 

زهینه مراسم با توهج هب آغاز سال تحصیلی جدید جهت    شادی روحش صرف دانش آموزان محروم می گردد.
خانواده مقدوری  

پیشاپیش با تبریک عید سعید قربان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مظلوم مکه و منا و با تشکر از همه عزیزانی که در سال های گذشته 

داراالیتام حضرت ابوالفضل)علیه السالم( را یاری نموده اند بدین وسیله 
آمادگی خود را برای ذبح گوسفندان قربانی شما اعالم می داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع( وابسته به هیئت ابوالفضلی بیرجند
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ثبت نام آزمون دکتری از ۱۶ آذر 

مهر - نحوه، زمان ثبت نام و جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال ۹۶ اعالم شد. زمان ثبت 
نام آزمون در روزهای ۱۶ تا ۲۱ آذر ماه ۹۵ است و آزمون ۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود. تمامی دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری حرفه  ای می  توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت کنند.

 پیشنهاد افزایش حق بیمه و سن بازنشستگی

معاون  میرزایی  حجت   - آنالین  جم  جام 
ششم  برنامه  در  گفت:  تعاون  وزیر  اقتصادی 
افزایش  بازنشستگی  برای صندوق های  توسعه 
حق بیمه و سن بازنشستگی، تغییر فرمول های 
محاسبه حق بازنشستگی و کاهش تعهدات این 

صندوق ها پیش بینی شده است.

آغاز دستگیری مشموالن غایب سربازی

باشگاه خبرنگاران - رئیس پلیس پیشگیری ناجا 
گفت: دستور تشدید برخورد و دستگیری سربازان 
غایب به استان ها ابالغ شد. سردار محمد شرفی 
به  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه  صدور  از 
افزایش  راستای  در  کشور  سراسر  های  استان 
گفت:  و  داد  خبر  غایب  مشموالن  دستگیری 
همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از 
قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، 
بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها ابالغیه ای برابر ماده 
۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به 
کارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.

ازدواج ، دوباره بیمه شد

ایرنا - مدیرکل برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده 
انعقاد  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  معاونت 
تفاهنامه ای با بیمه تعاون خبر داد و گفت: پیش 
از این نیز بیمه ایران، ازدواج جوانان را بیمه کرده 
بود. صبحی پرداخت قسمتی ازهزینه مراسم جشن 
بیمه  مفاد  دیگر  از  را  مسکن  و  جهیزیه  عروسی، 
ازدواج اعالم کرد و افزود: پرداخت بخشی از مهریه 
نیز از دیگر نکات این بیمه است. وی افزود: هزینه 

تولد فرزند نخست نیز درنظر گرفته شده است.

مؤسسات پس انداز و تسهیالت 
مسکن ایجاد می شوند

اعتبار  و  پول  شورای  جلسه  در  اعتبار-  عصر 
»دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر 
مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن« به تصویب 
رسید. شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین 
از طریق جذب پس اندازهای  مالی بخش مسکن 
خرد و اعطای تسهیالت مسکن، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را تصویب کرد.

 اصالح قانون بیمه کارگران
 ساختمانی ضروری است

عصر اعتبار- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
ایران گفت: ماهانه ۵۲ هزار میلیارد ریال از بابت 
پرداخت  شدگان  بیمه  به  سازمان  این  تعهدات 
می کند. نوربخش، اصالح قانون بیمه کارگران 
ساختمانی و تالش برای رونق فضای کسب و 
کار را برای ایجاد امنیت اجتماعی و اشتغال در 

جامعه ضروری دانست.

 جریمه الکترونیکی جدید
 توسط دوربین های جاده ای

به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  رئیس   - تسنیم 
از  کشور  جاده های  در  جدید  دوربین   نصب ۳۰۰ 
که  خودروهایی  برای  الکترونیکی  جریمه  اعمال 
فاصله عرضی مجاز را رعایت نمی کنند خبر داد. 
سردار تقی مهری با بیان اینکه دوربین های جدید 
نصب شده قابلیت های جدیدی برای ثبت تخلفات 
رانندگی دارند گفت: دوربین های جدید نصب شده 
این  که  شده اند  مجهز  جدیدی  قابلیت های  به 
قابلیت ها امکان شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی 

بیشتری را به این دوربین ها داده است.

فراخوان مشموالن دارای
 برگ اعزام به خدمت شهریور

جام جم آنالین - سازمان وظیفه عمومی ناجا با 
صدور اطالعیه ای ضمن فراخوان کلیه مشموالن 
غایب و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان شهریور 
طی  ضرورت،  دوره  خدمت  انجام  برای   ۱۳77
اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن دیپلم و 
به  آماده  برگ  که  مذکور  های  سال  دیپلم  زیر 
خدمت به تاریخ نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۵ 
دریافت کرده اند، می بایست در ساعت و محلی 
برگ  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  توسط  که 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای 

مسلح اعالم شده، حضور یابند.

عرضه خودروی CS35 آغاز شد

از آغاز عرضه  ایسنا - مدیر عامل سایپا کاشان 
کرد:  اظهار  شهباز  داد.   خبر   CS۳۵ خودروی 
مشترک  تولیدی  محصول  اولین   CS۳۵
بیان  با  وی  است.  چانگان  و  سایپا  شرکت های 
سیتروئن  فورد  تجاری  شرکت  چانگان  این که 
همچون  مشترکی  محصوالت  و  بوده  مزدا  و 
شرکت های سوزوکی تولید می کند، خاطر نشان 
درصد   ۱4  ،  CS۳۵ شدن  داخلی  درصد  کرد: 
است که تا پایان سال به ۳۰ درصد و سال آینده 

به 4۰ درصد افزایش خواهد یافت.

موحدی کرمانی : حمایت از روحانی مطرح نیست  

سؤالی  به  پاسخ  در  کرمانی  موحدی  آیت ا... 
از  به نقل  که  روزنامه  یک  ادعای  درباره 
پیشنهاد  از  مبارز  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
جامعه  جلسات  برگزاری  برای  هاشمی 
روحانیت در دفتر وی، گفت: به هیچ عنوان 
جامعه  دبیرکل  نیست.  ممکن  چیزی  چنین 
حسن  از  تشکل  این  احتمالی  حمایت  درباره  همچنین  روحانیت 
روحانی، گفت: چنین چیزی اصاًل مطرح نبوده و نیست و قباًل هم 

گفته بودم که چنین اقدامی بسیار بعید است.

ثبت تمام مشکالت گذشته به اسم روحانی

مجلس  رئیس  نائب  پزشکیان،  مسعود 
خواستار محاکمه احمدی نژاد شد. پزشکیان 
به انتخابات آینده اشاره کرد و گفت: پیروزی 
که  دارد  آن  به  بستگی  انتخابات  در  روحانی 
دولت چگونه خود را ارائه دهد. االن خیلی کار 
می کنند تا دولت را ناکارآمد جلوه دهند. در 
واقع، دارند تمام مشکالت گذشته را به اسم این دولت ثبت می کنند.  
وی با بیان اینکه دولت قبل به دنبال بی قانونی بود، گفت: دولت فعلی 

قوانین را برخالف دولت گذشته به خوبی اجرا می کند.

 برخی با دزدی زیاد »ذخیره انقالب« می شوند

رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب 
نجومی  های  حقوق  خصوص  در  فرهنگی 
گفت : باید از تخلفاتی که در حوزه مسائل 
مالی در سه قوه رخ می دهد و بعد، مسئوالن 
بی اطالعی می کنند،  ابراز  ها  آن  از  نظارتی 
خجالت بکشیم. ما در این کشور مسئوالنی 
داریم که حتی از یک خودکار بیت المال هم برای نوشتن شخصی 
استفاده نمی کنند، ولی افرادی هم وجود دارند که با وجود دزدیهای 

فراوان باز هم جزو ذخایر نظام معرفی می شوند.

خودداری  انقالب،  رهبر   ) اول  صفحه  از  ادامه   (

حکام سعودی از یک عذرخواهی زبانی را اوج 
وقاحت و بی شرمی آنان برشمردند و افزودند: 
حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشد، این همه 
بی تدبیری و بی کفایتی برای یک مجموعه 
حاکمیتی و سیاسی، جرم محسوب می شود.

را در  آیت ا... خامنه ای سخنان خود  حضرت 
جمع خانواده های داغدار شهدای منا با طرح 

یک سئوال مهم ادامه دادند: وقتی یک رژیم، 
حتی از اداره میهمانان خدا که برای او درآمدزا 
نیز هستند عاجز می ماند، چه تضمینی وجود 
مشابه  حوادث  مشابه،  اوقات  در  که  دارد 
هیئت  یک  تشکیل  ایشان  ندهد؟  روی  منا 
و  واجب  کارهای  جمله  از  را  یاب  حقیقت 
ضروری کشورهای اسالمی و مدعیان حقوق 
بشر خواندند و افزودند: با وجود گذشت یک 

سال از آن حادثه غم بار، بررسی اسناد دیداری، 
شنیداری و مکتوب، حقایق ماجرا را تا حدود 
زیادی روشن خواهد کرد. ایشان با تأکید به 
مسئوالن کشور برای پیگیری جدی تشکیل 
هیئت حقیقت یاب افزودند: آل سعود اگر به 
ادعای بی تقصیری خود در حادثه منا مطمئن 
است، دهان ها را با پول نبندد و بگذارد هیئت 
حقیقت یاب، مسئله را از نزدیک دنبال کند.

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان 
جنایات  شریک  را  سعودی  رژیم  حامیان 
افزودند:  و  خواندند  منا  فاجعه  در  رژیم  این 
همراهی  پشتوانه  به  سعودی  بی شرم  رژیم 
امریکا، وقیحانه در مقابل مسلمانان ایستاده 
 و در یمن، سوریه، عراق و بحرین خونریزی

می کند، بنابراین امریکا و دیگر حامیان ریاض 
در جرم و جنایات سعودی ها شریکند.

 آمریکا شریک جرم سعودی در فاجعه منا ؛ هیئت حقیقت یاب تشکیل شود

گرامیداشت  با  جمهوری  رییس  
حجاج  مظلومانه  شهادت  سالگرد 
تصریح  الحرام،  بیت ا...  مظلوم 
جمهوری  نظام  و  دولت  کرد: 

این  خون  از  هرگز  ایران  اسالمی 
و  گذشت  نخواهند  مظلوم  شهیدان 
و سیاسی  پیگیری های حقوقی  به 
ادامه  آنان  حقوق  احقاق  برای  خود 

جمهوری  رییس   داد.  خواهند 
عربستان  دولت  کرد:  خاطرنشان 
در قبال بی کفایتی خود تحت فشار 
قرار  ایران  دولت  حقوقی  و  سیاسی 

که  بود  بهانه ای  دنبال  به  و  گرفت 
متأسفانه  و  کند  رها  آن  از  را  خود 
تعدادی نادان و احساساتی این بهانه 
قرار  عربستان  دولت  اختیار  در  را 

دادند تا با فرار رو به جلو و نمایش 
از  را  خودش  سیاسی،  رابطه  قطع 
دولت  حقوقی  و  سیاسی  فشارهای 

ایران برهاند.

تعدادی نادان و احساساتی در داخل به عربستان بهانه دادند تا خود را از فشارهای ایران رها کند

روحانی : دولت، مسئوالن و نظام هرگز از خون عزیزان خود نخواهد گذشت

نژاد  احمدی  نوشت:  استون  گیت  موسسه 
آمیز  تحریک  و  آتشین  های  سخنرانی  به 
معروف است. در پایان دوره ریاست جمهوری 
از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ سطح مقبولیت او به 
جمهور  رییس  اولین  او  آمد.  پایین  شدت 

توسط  که  است  بوده  انقالب  از  پس 
هایش سیاست  و  ها  فعالیت  برای   مجلس 

مورد سوال قرار گرفت. علی رغم محبوبیت 
اندک او در میان مردم، اصولگرایان افراطی 
از او حمایت می کنند. با وجود برخی اخبار 

برای  نژاد  احمدی  عالقه  عدم  بر  مبنی 
بازگشت به سیاست، فاکتور ها و نشانه ها 
حقیقتا  گاه  هیچ  او  که  کند  می  مشخص 
سیاست را ترک نکرده بود. از لحاظ داخلی 
احمدی نژاد همچنان از لحاظ سیاسی فعال 

اطرافیان خود  تا  بوده است و تالش کرده 
را متحد و هدایت کند. از زمانی که دوران 
او  رسیده،  پایان  به  اش  جمهوری  ریاست 
تهران  در  وزرای سابقش  با  را  دیدارهایش 

حفظ کرده است.

ستاد  گرفت  تصمیم  او  اخیر  های  ماه  در 
انتخاباتی اش را راه اندازی کند و همین امر 
مجددا توجهات بین المللی را به خود جلب 
کرد. نامه به اوباما، بار دیگر او را در سطح 

بین المللی بر سر زبان ها انداخت.

احمدی نژاد هیچگاه میدان سیاست را ترک نکرد ؛ او از سال 92 به موضوع بازگشت به قدرت می اندیشید

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
323۱92۶3- 09۱5۱۶42377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 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

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضايی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی)علیه السالم(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت شهادت حضرت امام محمد باقر)علیه السالم( و مسلم بن 
عقیل سفیر امام حسین )علیه السالم( و تبریک عید سعید قربان عید بندگی، نماد گذشت انسان 

برای پیمودن راه حقیقت به اطالع مردم شهید پرور و والیتمدار می رساند: 
نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی
 امام جمعه شهرستان بیرجند  اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم جناب آقای سلم آبادی مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(

 خراسان جنوبی خواهد بود.

زمان: جمعه 95/6/19  ساعت 11:30
مکان: خیابان پاسداران، مسجد امام حسین )علیه السالم(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

فروش
آپارتمان همکف ) بدون پله (
متراژ 85 متر- 10 متر انباری

آفتابگیر - حیاط مستقل
دارای محیط بازی بچه ها و فضای سبز

تخلیه - آماده سکونت
آماده وام  60 میلیونی خرید

مبلغ 115 میلیون

مفتح 55 - بلوک 2  - واحد 1
09031614320

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجايی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجايی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجايی 
صالحی منش  

09157213571



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده
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وجود 5 هزار پیشکسوت نظامی در خراسان جنوبی

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت: 5 هزار پیشکسوت نظامی در خراسان جنوبی وجود دارند.به 
گزارش فارس، محمد مهدی علی آبادی از وجود 800 هزار پیشکسوت و بازنشسته در حوزه های نیروهای نظامی و انتظامی در کشور 

خبر داد و گفت: از این میزان سهم خراسان جنوبی 5 هزار نفر است.

نامه  در  مسافربری  اتوبوسهای  مالکان  از  جمعی 
های  سازمان  نظارت  وضعیت  را  خود  گالیه  ای 
مربوطه بر تردد اتوبوسها در جاده های استان بیان 
و به دفتر روزنامه ارسال کرده اند که متن نامه به 

شرح زیر می باشد:
نژاد  نخعی  مهندس  آقای  و  استاندار  آقای  جناب 
 : استان  نقل  و  حمل  کمیسیون  محترم   رئیس 
سالم؛ ما مالکین اتوبوسهای شرکتهای مسافربری 
از بی نظارتی و بی توجهی که نسبت به سرمایه 
ما از سمت شرکت ها و یا سازمان حمل و نقل و 
پایانه های استان و متولیان امر صورت می گیرد 
خسته و مستاصل گردیده ایم. با توجه به تردد بی 
جهت اتوبوسهای متعدد از جمله اتوبوسهای غریبه 
در جاده های نامناسب استان که موجب ترافیک 
و تصادف و هدر رفت سوخت ملی می گردد که به 
ناچار هر اتوبوس با تعداد معدود مسافر و با نرخ بسیار 
نازلتر از قیمت مصوبه در جاده ها حرکت می کنند. 
ساماندهی  برای  اتوبوسها  مالکین  که  پیشنهادی 
این است که 1- ورودی مسافر  این اوضاع دارند 
ترمینال محدود و تا حدودی مشخص می باشد اگر 
از اتوبوسهای بومی استفاده گردد و اتوبوسهای غیر 
بومی سرویس دهی نگردد و در خصوص ناوگان 
گردد  اعمال  بندی  نوبت  رعایت  نیز  بومی  های 
کلمه سرمایه مالکین بازیچه دست دالالن و عوامل 
سودجو و تاکسی های مسافری که از ورودی مسافر 
به پایانه جلوگیری می کنند نخواهد گردید که این 
مسئله به سود همه خواهد بود از جمله) شهرداری 
، شرکت ها ، بیمه ، دارایی ( که در تردد ناوگانها 
ذینفع می باشند. 2- با توجه به هزینه نگهداری هر 
اتوبوس من جمله ) سوخت ، روغن، الستیک، بیمه 
، حقوق ، راننده و مهماندار( که تمامی این عوامل 
دریافت  خواستار  است  تخفیف  گونه  هیچ  بدون 
وجه کامل می باشیم. 3- بهتر است فضای پایانه 
و  آرامش  از  قطار  و  فرودگاه  انتظار  سالن  همانند 
سکوت برخوردار باشد نه محلی برای جنجال که 
این موضوع چهره زشتی از شهر فرهنگی بیرجند به 

نمایش می گذارد. 

پیشگیر ی از بارداری فقط در چارچوب قانون
پاسخ مسئولین بهداشت و درمان به چاپ یک گزارش؛ 

کنترل  تراژدی  عنوان  با  گزارشی  برزجی- 
می  کسی  چه  استان؛  روستاهای  در  جمعیت 
ایران  خراسان  ترین  جنوبی  زنان  خواهد 
آوای  روزنامه  سه  صفجه  در  کند؟  عقیم  را 
از  نقل  به   95/5/24 مورخ  جنوبی  خراسان 

خبرگزاری دانشجو به چاپ رسید. 
در  که  بوده  خبرنگاری  نگارش  گزارش  این 
اردوهای جهادی با یک تیم پزشکی در منطقه 
زیرکوه همراه شده و گزارشی از اقدامات مرکز 
بهداشت در بحث پیشگیری های بارداری نوشته 
است. در پی درج این گزارش معاون بهداشتی 
این  برای  توضیحاتی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مطلب ارسال نموده که عینا در این شماره به 

چاپ می رسد. 

  عقیم نمودن؛ بر اساس
 دستورالعمل دریافتی

دکتر مهدی زاده   معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی در پاسخ به این سوال که چه کسی می 
خواهد زنان جنوبی ترین خراسان ایران را عقیم 
نماید توضیح داده است: بحث انجام توبکتومی) 
دریافتی  دستورالعمل  اساس  بر  نمودن(  عقیم 
مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت،  دفتر  از 
مادران  از  تعداد محدودی  متبوع شامل  وزارت 
 ، پزشکی  مختلف  دالیل  به  بنا  که  شود  می 
مادر  و جان  بوده  آنان خطرناک  برای  بارداری 
به خطر می افتد. بر این اساس افراد متقاضی 
عمل یا افرادی که بنا به شرایط جسمی و روحی 
خاص مطابق با دستورالعمل از طرف کارکنان 
بهداشتی ارجاع می شوند پس از انجام مشاوره 
و بررسی موشکافانه مستثنیات، در صورت محرز 
شدن امر با ارایه خدمت موافقت می شود چه 
بسا متقاضیانی که علیرغم اصرار در این گروه 
قرار نمی گیرند و مستندات این موارد نیز موجود 

است. 
وی در پاسخ به درج مطلبی از این گزارش که به 
تبلیغ خانه های بهداشت برای فرزند کمتر اشاره 
کرده بود نیز گفت:  موضوع کنترل جمعیت و 
شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بیش از ده سال 
از که از تبلیغات وزارت بهداشت خارج و خدمت 
ارتقای  با هدف  هایی  برنامه  قالب  در  مربوطه 
دستورالعمل  اساس  بر  کودک  و  مادر  سالمت 
خانواده  دفتر سالمت جمعیت،  از  ارسالی  های 

و مدارس اجرا می شده است. 
ابالغ سیاست های  از  به ذکر است پس  الزم 
در  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  جمعیتی 
به  ملزم  ها  دانشگاه  کلیه   93 ماه  اردیبهشت 
این  سالمت  بحث  با  مرتبط  بندهای  اجرای 
جزو  نیز  دانشگاه  این  که  اند  شده  سیاست 
برنامه در کلیه  دانشگاه های پیشرو در اجرای 
شهرستان ها بوده است با توجه به اینکه هدف 
از اجرای این سیاست ها ضمن افزایش میزان 
باروری کلی حفظ سالمت مادر و کودک نیز می 
باشد لذا به منظور پیشگیری از بارداری های پر 
خطر که در نتیجه آن سالمت مادر و کودک به 
خطر می افتد تامین حداقل اقالم فاصله گذاری 
بین بارداری ها انجام و در سطوح محیطی توزیع 

می شود. 
الزم به ذکر است مستندات دال بر جمع آوری 
پوستر-پمفلت- آموزشی)  های  رسانه  کلیه 
روزنامه دیواری و ...( که به نحوی محدودیت 
می  تداعی  مخاطب  ذهن  در  را  فرزاند  تعداد 

مطالب  همچنین  باشد.  می  موجود   ، نماید 
مرتبط با فرزند آوری سالم ،تبیین سیاست های 
جمعیتی)پوستر سیاست های جمعیتی-باروری-
زندگی شاد و پایدار و ...(نیز درکلیه  واحد های 
چنانچه  که  باشد  و نصب می  توزیع  بهداشتی 
شد،  می  توجه  موضوع  به  بینانه  واقع  اندکی 
مالحظه  بهداشتی  واحدهای  همه  در  را  آنها 
می کردید.عالوه بر آن اصل ارائه خدمت ما بر 
اساس انتخاب آگاهانه و مسئوالنه گذاشته شده 
و نه تنها برای استفاده از وسایل پیشگیری از 
بارداری هیچگونه اجباری وجود ندارد، بلکه در 
مورد همه افرادی که به منظور دریافت روش 
فاصله گذاری مراجعه می کنند، صرفا اگر شرایط 
آن ها نشان دهنده پرخطر بودن بارداری برای 
مادر یا جنین وی باشد، تامین خدمت برای او 
صورت خواهد گرفت. دلیل این ادعا باال بودن 
بارداری های پرخطر در همان منطقه و استفاده 
فقط 22درصد زنان واجد شرایط از روش های 
پیشگیری می باشد. یعنی 78درصد زنان از هیچ 
روشی استفاده نمی کنند. لذا موضوع ذکر شده 
مبنی بر تبلیغ برای فرزند کمتر در خانه  بهداشت 

از مصادیق بارز نشر اکاذیب است

استفاده از وسایل پیشگیری بارداری 
باعث مرگ نمی شود

وی در ادامه پاسخ به متن درج شده در گزارش 
کنترل  تراژدی  بر  مبنی  دانشجو  خبرگزاری 
جمعیت هنوز در برخی مناطق استان خراسان 

جنوبی قربانی می گیرد نیز توضیح داد: 
وسایل  از  کنندگان  استفاده  از  یک  کدام 
پیشگیری از بارداری را در خراسان جنوبی سراغ 
نموده  فوت  آن  از  استفاده  دنبال  به  که  دارید 
معاونت  این  برای  نام هم  اند.ارائه مستند یک 
کافی است.این موضوع ادعایی کامال بی اساس 
توزیع  دستورالعمل  که  چرا  باشد  می  کذب  و 
وقوع  از  جلوگیری  برای  فقط  پیشگیری  اقالم 
بارداری  خطر  پر  های  گروه  در  مادران  مرگ 
استفاده می شود و موضوعی که مالک عمل 
برای ارائه خدمت است توجه به تامین سالمت 
مناطق  از  یکی  مذکور  منطقه  است.  مادران 
های  بارداری  که  باشد  می  استان  پذیر  آسیب 
پرخطر متاسفانه هر سال جان مادران را به خطر 
انداخته و وقوع مرگ مادران به دنبال بارداری 
های پرخطر در سه سال گذشته حاکی از این 
پاسخگوی  کسی  چه  اینکه  است.  موضوع 
عوارض  و  مادران  این  مرگ  از  ناشی  عوارض 
عدیده ی روحی ، جسمی و اجتماعی و... ناشی 
است  باشد چیزی  می  پرخطر  بیماری های  از 
که بایستی برای آن چاره اندیشی شود نه ارائه 
کاهش  برای  بارداری  از  پیشگیری  روشهای 
مادران  تامین سالمت  و  پرخطر  های  بارداری 
! منطقه حضور تیم )شهرستان زیرکوه( علیرغم 
باال  دلیل  به  نفر(  )حدود40200  کم  جمعیت 
متاسفانه در چند   ، پرخطر  بارداری های  بودن 
سال اخیر به کرات مرگ مادر به دلیل بارداری 
بنابراین عدم استفاده از  و زایمان داشته است، 
روش های پیشگیری از بارداری در این مناطق 
قربانی می گیرد نه استفاده از آن ، این امر در 

رابطه با کل استان نیز مطرح است.

خدمات مرکز بهداشت بر اساس نیاز
 و انتخاب آزادانه

در  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پاسخی به مطلب مندرج در گزارش خبرگزاری 
از  بیش  که  خانمهایی  اینکه  بر  مبنی  دانشجو 
5-4 بچه دارند مورد تمسخر و فشار روحی به 
پیشگیری از بارداری می باشند نیز گفت:  تمام 
ارتقا سالمت  برای  مساعی همکاران خدوم ما 
جسمی و روحی روانی معنوی مردم بکار گرفته 
نمی  تنها تحمیل  نه  کلیه خدمات  و  می شود 
گردد بلکه بر اساس نیاز مراجعه کننده و با ارائه 
و  آزادانه  انتخاب  جهت  در  الزم  های  آموزش 
یا  مدرک  چه  پذیرد.  می  صورت  مسئوالنه 
قابل   ... و  روحی  فشار  ایجاد  بر  دال  مستندی 
ارائه به این گروه دارید.اگرچه اطمینان داریم که 
اینمورد هم از موارد نشر اکاذیب است. ولیکن 
الزم است مدرک مستند خود را ارائه فرمایید تا 
در قبال افرادی که چنین رویه ای دارند ، رویکرد 

مناسب اتخاذ گردد.

نرخ باروری در منطقه زیرکوه 2برابر 
متوسط کشوری

این  به  پاسخ  در  همچنین  زاده  مهدی  دکتر 
عنوان یک  به  کمتر  فرزند  هنوز  آیا  که  سوال 
ارزش تلقی می شود نیز گفت: اگر این موضوع 
کلی  باروری  نرخ  بایست  می  باشد  درست 
منطقه )متوسط تعداد فرزندان که زن در دوران 
باروری بدنیا می آورد( پایین تر از رقم 2/1)حد 
این  که  است  درحالی  این  و  باشد  جایگزینی(، 
رقم در منطقه مورد نظر 3/45 یعنی نزدیک به 
2برابر متوسط کشوری بوده و از متوسط استانی 

نیز باالتر می باشد.
مصرف  عنوان  با  متنی  درج  به  همچنین  وی 
گزارش  بهیاردر  تجویز  با  هورمونی  داروهای 
خبرگزاری دانشجو اشاره کرد و گفت:  به نظر 
می رسد نویسنده ی مطلب هیچ شناختی حتی 
از شبکه بهداشت و درمان کشور ندارد.چرا که 
حتی اسم افراد ارائه دهنده خدمت را که بیش 
بهداشتی  نظام  در  آنان  از خدمت  از سی سال 

درمانی کشور می گذرد بجای بهورز، بهیار ثبت 
می کند.بهورزانی که پس از بکارگیری آنان و 
آنان  خدمات  ارائه  ساده  علمی  های  آموزش 
و  مرگ  حد  از  بیش  کاهش  به  منجر  تنها  نه 
چهره   بلکه  است،  شده  مادران  و  کودکان  میر 
سالمت در مناطق روستایی کشور را بطور کامل 
متحول نموده و جمهوری اسالمی ایران را در 
رده ی پیشرو ترین کشورها در زمینه شاخص 

های سالمت قرار داده است.
الزم به ذکر است گرچه این گروه از همکاران 
عزیز ما در عرصه سالمت کشور پزشک نیستند 
اساس  بر  آنان  توسط  خدمات  ارائه  در  اما 
متقن  علمی  های  پروتکل  و  ها  دستورالعمل 
تدوین شده بر اساس منابع علمی معتبر جهانی و 
بومی سازی شده توسط اساتید برجسته کشوری 
در کلیه رشته های تخصصی می باشد. بی شک 
اگر اینگونه نبود کاهش چشمگیر مرگ در کلیه 

گروه های سنی و ارتقا سالمت و افزایش امید 
به زندگی میسر نمی گردید، چیزی که هیچکس 
نمی تواند آن را کتمان کند که از افتخارات نظام 
محافل  در  که  باشد  می  اسالمی  جمهوری 
های  موفقیت  عنوان  به  آن  از  همواره  جهانی 

نظام بهداشتی، درمانی کشور یاد می شود.

در نظام سالمت تنها جایی که نیازی 
به آمپول پروژسترون وجود ندارد مراکز 

اورژانس است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ 
به مطلبی با عنوان پروژسترون در مراکز اورژانس 
به وفور یافت می شود نیز این توضیح را داد:  باز 
هم واژه ی مراکز اورژانس نشان دهنده ی عدم 
آگاهی نویسنده از نظام ارائه خدمات بهداشتی 
جایی  تنها  نظام سالمت  در  که  چرا  باشد  می 
ندارد  وجود  پروژسترون  آمپول  به  نیازی  که 
مراکز اورژانس است، بیمارستان ها پلی کلینیک 
های تخصصی، خانه های بهداشت و پایگاهها 
ی بهداشتی حسب شرح وظایف خود تنوعی از 

داروهای پروژسترونی را در اختیار دارند.

با توجه به محدود شدن ارائه خدمت به بارداری 
های پرخطر در سنوات اخیر توزیع این دارو بر 
با  که  باشد  کنندگان می  استفاده  تعداد  اساس 
توجه به ترفند مصرف کنندگان در سطح خانه 
های بهداشت منطقه یاد شده از عدد انگشتان 
دست در توزیع فصلی تجاوز نمی کند بنابراین 
ذکر لفظ کارتن ، بدون ذکر تعدادی که در آن 
موجود بوده است سبب ایجاد تصور نادرست در 
خواننده مطلب می گردد که شاید هدف نویسنده 

محترم نیز همان بوده است.
در گزارش خبرگزاری دانشجو از لیستی سخن 
پوشش  برای  تقاضا  شامل  که  بود  شده  گفته 
بهداشتی) کاندوم( بود که برخی از تقاضاها سه 
چهار ماه بدون پاسخ مانده دکتر مهدی زاده در 
پاسخ به این مطلب نیز گفت:  همانطور که قبال 
گفته شد اقالم پیشگیری از جمله کاندوم برای 
افراد پرخطر خریداری و توزیع می گردد، لذا در 

وسیله  متقاضیان  لیست  دوستان  که  صورتی 
پیشگیری را که برای دریافت ثبت نام کرده اند 
بررسی می نمودند یقینا آنان در گروهی که واجد 
شرایط دریافت وسیله بوده اند قرار نمی گرفته 
اند.چرا که با توجه به محدود بودن این وسیله و  
توصیه به تجویز به افراد پرخطر برای بارداری 

در این گروه قرار نمی گرفته اند.
وی در ادامه به درج مطلبی با عنوان توزیع و 
تزریق بی قاعده این داروها اشاره کرد و افزود:  
دستورالعمل  و  دارونامه  اساس  بر  داروها  کلیه 
مربوطه کارشناسی شده ابالغی از وزارت متبوع 
خریداری، توزیع و مصرف می شود. لذا تجویز 
از  پیشگیری  داروهای  جمله  از  داروها  کلیه 
بارداری پس از انجام مشاوره در رابطه با سوابق 
بیماریها نه تنها در خود فرد بلکه در بعضی موارد 
انجام  و  گیرنده  خدمت  نزدیکان  و  خانواده  در 
با  عارضه  نداشتن  از  اطمینان  و  الزم  معاینات 
توجه به شرایط هر فرد توسط بهورزان ارائه می 
گردد ضمن اینکه ماماها و پزشکان مراکز نیز 
در زمان دهگردشی ها نحوه ارائه خدمت بهورز 
نماید. می  اصالح  نیاز  در صورت  و  بررسی  را 
نکته ای که قابل توجه می باشد این است که 

مگر پزشکان شاغل در این مرکز غیر از سیستم 
دانشگاهی که پزشکان جهادی تحصیل کرده 
نیز  را  آنها  اند که عملکرد  نموده  اند، تحصیل 
عملکرد  پایش  بدیهیست  اند.  برده  سوال  زیر 
کارکنان چیزی نیست که در شرح وظایف گروه 

های جهادی بگنجد.

داروهای موجود در واحد های بهداشتی 
وزارتی  دستورالعمل  اساس  بر 

خریداری و توزیع می گردد

خبرگزاری  گزارشگر  ادعای  به  پاسخ  در  وی 
داروهای  برخی  وجود  عدم  بر  مبنی  دانشجو 
شد  ذکر  که  همانطوری  گفت:   نیاز  مورد 
بر  بهداشتی  های  واحد  در  موجود  داروهای 
توزیع  و  خریداری  وزارتی  دستورالعمل  اساس 
بر اساس دستورالعمل تجویز دارو  می گردد و 
توسط پزشک یا بهورز در اختیار مردم قرار می 
گیرد، و ضرورت و عدم ضرورت وجود داروها 
چیزی نیست که توسط گروههای جهادی باید 

تعیین شود.
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
برخورد  نجوه  بر  مبنی  مطلبی  درج  خصوص 
ای  که  پزشکانی  با  محلی  مسئولین  برخی 
موضوع را بررسی کرده اند نیز گفت:  با توجه 
به زیر سوال بردن اصول ارائه خدمات و ایجاد 
سوء ظن در مردم نسبت به ارائه خدمات صحیح، 
رویکرد اتخاذ شده صرفا در راستای رفع ابهام 
و نگرانی مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمت 

بوده است.
پایان خاطر نشان کرد:  حوزه معاونت  وی در 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تالش 
های خالصانه همکاران، پیگیر اجرای سیاست 
جدید جمعیتی می باشد که در تایید این مدعا به 
برگزاری بیش از 10همایش تبیین سیاست های 
جدید جمعیتی د راستای سالمت مادر و کودک

برگزاری همایش های پویایی، بالندگی و جوانی 
جمعیت می توان اشاره کرد. 

جدید  های  سیاست  موضوع  طرح  همچنین 
بانوان  و  اجتماعی  های  کارگروه  در  جمعیتی 
استانداری،برگزاری کارگاههای آموزشی تحکیم 
سالمت  های  کمیته  برگزاری  خانواده،  بنیان 
و  مدیران  حضور  با  آوری  فرزند  و  باروری 
برنامه  اجرای  و  اجرایی  دستگاههای  مسئولین 
رابطه  از طریق صدا و سیما در  آموزشی  های 
با فرزند آوری سالم از دیگر اقدامات این نهاد 

بوده است. 
در پایان یادآوری می شود با توجه به موارد ذکر 
شده تعداد زیادی از مطالب مندرج کذب محض 
بوده و نگارنده گزارش با هدف تشویق اذهان 
بی  جو  ایجاد  و  جنوبی  خراسان  محروم  مردم 
اعتمادی نسبت به نیروهای مخلص و بی ادعای 
بهداشتی، درمانی از سطوح محیطی تا ستادی 

سعی در تخریب سیستم بهداشتی نموده است.
بدیهی است این امر باعث ایجاد اختالل در ارائه 
مراقبت های سالمت و نهایتا خدشه دار شدن 

سالمت عمومی جامعه خواهد شد.
و در نهایت سوالی که مطرح می شود این است 
که آیا پاداش خدمات صادقانه بهورزان عزیز و 
و  جان  با  که  درمانی  بهداشتی  کارکنان  سایر 
از  آن  تامین  و  اهداف سالمت  پیشبرد  در  دل 
هیچ کوششی مضایقه ننموده و نمی نمایند این 

است؟؟!!!

داروهای ضدبارداری برای جلوگیری از حاملگی های پرخطر است
مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی:

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی 
بارداری  ضد  داروهای  از  استفاده  گفت: 
در  بهداشت  های  خانه  در  روتین  موضوع 
هیچ جایی نیست و فقط در حاملگی های پر 
خطر بکار می رود و تنها برای مواردی است 
که مادر از بین نرود و کودکان او یتیم نشوند.
از  بسیج  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
اصل  از  شدن  آگاه  برای  جنوبی،  خراسان 
خبری که از اول شهریور ماه در رسانه های 
مختلف منتشر شد با این تیتر که » چه کسی 
ایران  خراسان  ترین  جنوبی  زنان  خواهد  می 
بسیج  مسئول  از  را  موضوع  کند؟«  عقیم  را 

جامعه پزشکی خراسان جنوبی جویا شدم.

خبرنگار  با  گفتگو  در  فخر  محمدرضا  دکتر 
این  سقم  و  برای صحت  اظهارداشت:  بسیج 
به  و  دادیم  انجام  را  پیگیری های الزم  خبر 
متاسفانه  خبر  این  در  که  رسیدیم  نتیجه  این 

نوعی بزرگنمایی صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: توزیع داروهای ضد بارداری 
برنامه های روتین  از  در خانه های بهداشت 

و جاری نیست.
افزود:  استان  پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول 
باال که  با خطر  به دلیل وجود حاملگی های 
احتمال دارد منجر به مرگ مادر و جنین شود 
چهار  از  بیش  داشتن  با  که  مادرانی  مانند 
تولد  سابقه  یا  و  دارند  قلبی  مشکل  فرزند، 

نوزادان با ناهنجاری هایی را دارند اینها جزء 
پروتکل هایی است که برای داشتن بارداری 
داروهای  بهداشت  های  خانه  در  سالم  های 

ضد بارداری مطمئن تر باید باشد.
ضد  داروهای  از  استفاده  کرد:  تاکید  وی 
های  خانه  در  روتین  موضوع  بارداری 
در  فقط  و  نیست  جایی  هیچ  در  بهداشت 
تنها  و  رود  می  بکار  خطر  پر  های  حاملگی 
و  نرود  بین  از  مادر  که  است  مواردی  برای 

کودکان او یتیم نشوند.
نوع  این  نمایی  بزرگ  کرد:  خاطرنشان  فخر 
است  دور  به  انصاف  از  موردی  انحرافات 
اگر  و  دهیم  انجام  کاری  است  قرار  اگر  و 

به مسئولین  با سعه صدر  باید  خطایی دیدیم 
منعکس کنیم تا جوابگوی آن باشند .

متذکر  استان  پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول 
شد: همه به خوبی واقفیم که اجرای سیاست 
زمینه  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  های 
توجه  باید  اما  است  و ضروری  الزم  جمعیت 

کنیم که باروری سالم مورد نظر است.
باالی  یا فشار خون  دیابت  اظهارداشت:  وی 
به  منجر  بارداری  صورت  در  است  ممکن 
را  جنین  نیز  مخاطراتی  و  شود  مادر  مرگ 
برای جلوگیری  موارد  این  در  کند که  تهدید 
از بارداری باید تمهیدات جدی در نظر گرفته 
عمومیت  اما  است  الزم  کار  این  که  شود 

های  پشتیبانی  کرد:  اضافه  ندارد.فخر 
مطلوب  بسیار  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
که  دانشگاه  بهداشت  معاونت  از  ما  و  است 
اعزام  به  منجر  آنان  دریغ  بی  های  حمایت 
گروه های جهادی پزشکی با کیفیت مطلوب 

می شوند بسیار تشکر و قدردانی می کنیم.
مناسب  تیترهای  انتخاب  بر  را  وی رسانه ها 
بنا  داد:  ادامه  و  کرد  دعوت  اخبار  برای  تر 
با  جانبه  تعامل همه  و  با همکاری  که  داریم 
مسئولین و کادر بهداشت و درمان در استان 
کشیده  درد  و  محروم  مردم  دوش  از  باری 
برداریم نه اینکه مشکلی بر مشکالت افزوده 

شود.

آقای استاندار: از مدیرعامل شرکت توزیع بپرسید با 
افزایش قیمت امتیاز برق، آیا هزینه لوله کابل گیر 
و قفل تابلو برق به عهده مشترک است؟مگرنباید 
هزینه ای که بابت امتیاز برق از مشترک گرفته می 

شود،این اقالم را پوشش دهد؟
915...941
سالم ،چرا در مهر شهر خیابان ولی عصر)عج( دو 
کوچه ولی عصر )عج( 23 و25 آسفالت ندارد در 
آسفالت  طرف  دو  و  روبرو  های  کوچه  که  حالی 

است لطفا دوستان شهرداری رسیدگی کنن ..
939...129
مگر آسفالت وکاشت و ترمیم درختان بلوار غفاری 
نیاز به تصویب طرح تفضیلی شهرداری دارد لطفا 
مردم  شعور  به  و  بدهید  کننده  قانع  های  پاسخ 

احترام بگذارید
915...357

با سالم خدمت شهردار محترم خواهشا در مورد 
زیبا سازی خیابان امامت. طرحی بدهید تا انشاا... 
اینکار  تا  از حالت بن بست خارج شود  کوچه ها 

جنابعالی مانند دیگر کارهای شما ماندگار باشد.
915...539
سالم وااااای چقدر از اینکه مسئولین ما قانونمند و 
مسائل شرعی را دقیقا رعایت می کنند خوشحالم 
دسته جمعی!!! یارانه 250 تومنی غیر قانونی وغیر 
شرعی  کامل  نجومی  حقوقهای  ولی  شرعیه!! 

وکامال قانونیه!!! واقعا فکرکردن مردم نفهمن
915...789

سالم آوا واقعا چه حکمتی در زمین های مزایده ای 
بنیاد مستضعفان وجود داره؟؟؟؟زمینی دقیقا شبیه 
باال فروش میره  با قیمت  تو مزایده  زمین خودم 
اما زمین من حدود شش ماه میشه دنبال مشتری 
هستم حتی با قیمت پایین تر و با شرایط بنیاد هیچ 

کس حاضر به خرید نیست. امان از این رکود
915...704
قابل توجه دست اندرکاران قوه قضائیه - باسالم 
-آیا هنوز وقت آن نرسیده که مجلس تکلیف ماده 
قوه  مشاورین  امور  پرجنجال  اصطالح  به   187
قضائیه را به انجام برساند و وکالت دادگستری و 
مشاوره که یک حرفه آزاد و غیر دولتی می باشد به 
جز در موارد استخدام چرا باید دارای شرایط سنی 
باشد و فارغ التحصیالن رشته حقوق نتوانند به کار 
و فعالیت بپردازند و این سد عظیم بیکاری در این 
وکالت  و  مشاوره  باید  چرا  و  شود  رشته شکسته 
هر دو در دست یگ گروه بخصوص مانند وکال 
باشد ولی وضعیت مشاورین یا کارشناسان حقوق 

مشخص نگردد ؟
915...844

از اینکه دشمنان نظام، حزب ا... و سپاه و سرداران 
ایران را در  افتخار آمیز و مقتدر و عارف مسلک 
قرار دهند گالیه  تروریست های خونخوار  ردیف 
ای نیست ولیکن از همنوایی نایب رئیس مجلس 
ایران مثل پزشکیان و مطهری و برخی دولتی ها  
با دشمنان کشور آدم شاخ در می آورد  !!  بی جهت 
نبود که این قدر روی  انتخابات مجلس مانور می 
دادند تا اکنون که پشت پرده کار می کردند جای 
تأسف بود االن که شرم و حیا ملی و اسالمی کنار 
رفته عین فاجعه است  0 پزشکیان می گوید ما کار 
خود می کنیم سپاه کار خودش را بکند ! !  آخر 
مرد حسابی  اگرسپاه نبود کسی من و تو را آدم 

حساب نمی کرد 
915...639

علی آبادی
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اولین هواپیمای خریداری شده تاریخ ایران 

فرادید- عکس نایاب از یک فروند هواپیمای “یونکرس-ای 13” نخستین هواپیمایی که ایران خریداری کرد در مکانی 
نامعلوم؛ این هواپیما در سال 1301 شمسی از نمایندگی شرکت یونکرس آلمان در تهران برای ارتش خریداری شد تا از 
آن به عنوان هواپیمای ارتباطی و ترابری نظامی بهره برداری شود.

مناسبت ها

 پاک کردن شیشه ها را به این ربات بسپارید

پاک کردن شیشه های خانه برای هر فردی دشوار 
است. از این رو نیاز به ابزار هایی که این کار را 
همواره  دهند  انجام  بیشتری  راحتی  با  ما  برای 
 7 وینبات  شور  شیشه  ربات  شود.  می  احساس 

گجتی مدرن است که این آرزو را برآورده ساخته 
است. به گزارش جام جم آنالین، این شیشه شور 
رباتیک به خوبی شیشه ها را پاک کرده و از نظر 

اندازه مشابه جاروبرقی های رباتی خانگی است.

چند درصد جمعیت جهان بی سواد هستند؟

ایسنا - رییس کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به 
درصد   18( بیسواد  بزرگسال  میلیون   758 وجود 
جامعه بشری( در دنیا اظهار کرد: دو سوم بیسوادان 
قیداری  نصیری  می دهند.  تشکیل  زنان  را  جهان 
ادامه داد: یونسکو تاثیرگذاری فراوانی در سوادآموزی 
زنان دارد. در سال 2000 نرخ بیسوادی جهان 18 
درصد بود و انتظار می رفت که در سال 2015 به 14 
درصد برسد اما محقق نشد و از 73 کشوری که نرخ 
سوادآموزی آنها 95 درصد بود و قرار بود طبق برنامه 
2.5 درصد افزایش یابد، تنها 17 کشور موفق شدند.

1500 پیتزا برای میهمانی پاپ با فقرا

با  میهمانی  یک  در  جهان  های  کاتولیک  رهبر 
شکوه برای جمعیت زیادی از فقرای شهر 1500 
آنالین،  جم  جام  گزارش  به  داد.  سفارش  پیتزا 
پلیسی  مأمور  هزار   3 میان  در  فرانسیس  پاپ 

داشتند  واتیکان حضور  اطراف  در  که  امنیتی  و 
با 1500 فرد فقیر پیتزا خورد. این پیتزا ها برای 
افراد فقیر و بی خانمان تهیه شده و هزینه پخت 

آن نیز از سوی پاپ پرداخت شده بود.

یک خودرو به دلیل سایه اش جریمه شد 

یک مرد روسی به دلیل سایه اتومبیلش در هنگام 
در  ایران،  عصر  گزارش  به  شد.  جریمه  رانندگی 
تصاویر بدست آمده از دوربین ها مشخص شد که 

سایه این اتومبیل از الین حاشیه اتوبان گذر کرده 
دلیل  را  فنی  ترافیک مسکو مشکل  پلیس  است. 

اصلی این ثبت تخلف اعالم کرده اند.

19 شهریور سالروز وفات آیت ا.. سید 
محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران

سید  حاج  فرزند  طالقانی  محمود  سید  آیت ا... 
توابع طالقان در  از  ابوالحسن در دهستان گلیرد 
آیت  شد.  متولد  علم  اهل  و  متدین  خانواده ای 
به  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  طالقانی پس  ا... 
ریاست شورای انقالب اسالمی  برگزیده شد و در 
انتخابات مجلس خبرگان )12 مرداد 1358 هـ . 
ش( از سوی مردم تهران به نمایندگی برگزیده 

شد. در اوایل مرداد 1358 هـ . ش  نیز از سوی 
امام خمینی )ره( مأمور تشکیل نماز جمعه تهران 
انقالب  پیروزی  از  بعد  جمعه  نماز  اولین  و  شد 
اسالمی را  در پنجم مرداد همان سال به امامت 
ا...  آیت  کرد.  برگزار  تهران  دانشگاه  در  خویش 
طالقانی سرانجام پس از سال ها مبارزه، تبعید و 
زندان در 19 شهریور 1358 هـ .ش درگذشت و 

در گورستان بهشت زهرا  به خاک سپرده شد. 

بهترین مقصد گردشگری اروپا کجاست؟

عنوان  متوالی  سال  دومین  برای  پترزبورگ،  سن 
برترین مقصد گردشگری اروپا را به خود اختصاص 
داد. شهرهای آمستردام ،  بارسلون، برلین و استانبول 
نیز در لیست کاندیداهای برترین مقاصد گردشگری 
در  که  خوردند  می  به چشم  در سال 2016  اروپا 
 میان آنها سن پترزبورگ توانست تا این عنوان را 
به خودش اختصاص دهد. سن پترزبورگ دومین 
شهر بزرگ و مهم روسیه پس از مسکو می باشد 
که تاریخی غنی و جاذبه های بی نظیری دارد. این 

شهر  یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار در اروپا 
و جهان به شمار می رود. با فرهنگی صد ساله و 
تاریخی غنی و آینده ای روشن ،  این شهر به روی 
بیش از 45 جزیره و توسط برخی از بهترین معماران 
جهان ساخته شده است. این عجیب نیست افرادی 
که به این  شهر سفر می کنند عاشق آن می شوند. 
این شهر پس از اینکه دو سال متوالی جایزه برترین 
مقصد گردشگری را توسط جوایز جهانی سفر بدست 
آورد میزبان همین  مراسم در سال 2017 شده است.   

آوای  روزنامه  در  مطلب  چاپ  به  پاسخ  در 
خراسان جنوبی به نقل از خبرگزاری فارس، 
پس از تماس با بیمار و بررسی کامل، جهت 
دانم  برخود الزم می   ، افکار عمومی  تنویر 
که ابتدا موضوعی که باعث درج این مطلب 
برسانم  استحضار  به  را  شده  روزنامه  در 
خانم  که  است  شده  شروع  آنجا  از  موضوع 
خبرگزاری  خبرنگار   ... خانم  بستگان  از   ...
از   7:40 ساعت   95/6/8 تاریخ  در  فارس 
بیمارستان  این  تلفنی  نوبتدهی  سیستم 
است  گرفته  نوبت  دندان  کشیدن  جهت 
 که باید در ساعت مقرر در درمانگاه حضور
می داشتند ولی به گفته خود ایشان به دلیل 
عدم اعتبار دفترچه بیمه و مراجعه به شعبه 
تامین اجتماعی جهت تمدید اعتبار دفترچه 
به  تاخیر  ساعت  یک  با  و   8:45 ساعت  در 
 45 از  پس  و  نموده  مراجعه  دندانپزشکی 
و  گرفته  صورت  دندانپزشک  ویزیت  دقیقه 
این معطلی ایشان به دلیل عدم مراجعه در 
ساعت مقرر بوده و در ساعت مراجعه ایشان 
است.  بوده  دیگر  کنندگان  مراجعه  نوبت 
خبرنگار خبرگزاری فارس که همراه نامبرده 
این  به  اعتراض  جهت  بودند  کرده  مراجعه 
مراجعه  بیمارستان  ریاست  دفتر  به  موضوع 
نموده و خواستار توضیح در مورد این تاخیر 
مسئول  توسط  الزم  توضیحات  که  شدند 
نوبت  روش  خصوص  در  ایشان  به  دفتر 
بیمارستان  اصلی  مشکل  همچنین  و  دهی 
و  است  متخصص  پزشک  کمبود  که 

خصوص  در  زیادی  های  پیگیری  اینکه 
به  بنا  متاسفانه  ولی  شده  متخصص  جذب 
شد(  داده  توضیح  ایشان  به  )که  مشکالتی 
حتی  و  نشدیم  متخصص  جذب  به  موفق 
ایشان خواسته شد گزارشی در خصوص  از 
درمانی  مراکز  در  متخصص  پزشک  کمبود 
استان تهیه و بازگو کننده مشکالت باشند، 
که قانع نشده و تهدید کردند که موضوع را 
رسانه ای کرده و گزارش آن را می نویسند 
جایگاه  از  استفاده  سوء  نوعی  خود  این  که 

شغلی می باشد. 
این مرکز به هیچ عنوان منکر مشکل بودن 
گرفتن نوبت به دلیل حجم باالی مراجعین 
در  درمان  باالی  های  هزینه  همچنین  و 
بیرون نمی باشد با این حال تالش پرسنل 
دوش  از  دردی  برداشتن  مجموعه  این 
از شما  باشد. حال  استان می  مردم محروم 
جمع  آیا  کنم  می  سوال  محترم  شهروندان 
بستن مردم بیرجند به یک نفر درست است؟ 

قضاوت به عهده مردم باشد.
اما چند نکته در مورد مشکالت گزارش:

گفته  به  مربوطه  خبرنگار  اینکه  اول   .1
خودشان هیچ مراجعه ای به این بیمارستان 
مراجعه  بار  یک  همین  در  آیا  و  اند  نداشته 
این  در  عدالتی  بی  تب  که  اند  متوجه شده 
بیمارستان مردم بیرجند را می سوزاند؟؟ ) بی 
عدالتی در چه قسمت و چه زمینه ای؟( در 
حالیکه پرسنل زیرمجموعه این بیمارستان از 
تمام توان بیمارستان در جهت رفع مشکالت 

مردم استفاده می کنند و مشکل اصلی حجم 
باالی مراجعین و کمبود متخصص می باشد 
امکان  بهداشت  وزارت  قوانین  دلیل  به  که 
جذب پزشک ضریب K را نداریم و این امر 
نیاز به پیگیری مقامات استانی و نمایندگان 
مردم دارد. ما قبول داریم که نوبت گرفتن 
کمبود  دلیل  به  تلفنی  نوبتدهی  سیستم  از 
پزشک متخصص و عدم تناسب تعداد نوبتها 

با متقاضیان بسیار سخت می باشد ولی به 
جرات می توانیم بگوییم این روش در حال 
است  نوبتدهی  روش  ترین  عادالنه  حاضر 
چون افراد با هر فاصله از لحاظ جغرافیایی 
بیمارستان( یک  از  بودن  دور  یا  و  )نزدیک 
و  دارند  نوبت  گرفتن  برای  مساوی  فرصت 
پشت  انتظار  همان  مردم،  مشکل  نهایت 
خط تلفن است. در حالی که در روش قبلی 

دلیل  )به  ها  نوبت  کم  تعداد  به  توجه  با 
قبل  شب  از  گاها  مردم  متخصص(  کمبود 
مراجعه می کردند و گاهی تا هشت ساعت 
نوبت یک  گرفتن  جهت  بیمارستان   در 
می نشستند و فقط نوبت به افرادی می رسید 

که فاصله نزدیکی با بیمارستان داشتند. 
مورد  در  تحقیقی  کوچکترین  خبرنگار   .2
غیرواقعی  مطالب  و  ننموده  خود  مطلب 

از  ایشان  اگر  که  است،  نموده  عنوان 
نمودند  می  سوال  مسئوالن  یا  و  مخابرات 
متوجه می شدند که خط تلفن 32450900 
و همزمان 12  بوده  روی 12 خط سرگروه 

نفر می توانند از سیستم نوبت بگیرند.
3. در حالیکه در تمام تحقیقات انجام شده، 
ایران  عنوان می گردد که مصرف دارو در 
خبرگزاری  خبرنگار  دنیاست،  برابر  چندین 

به  علمی  منبع  کدام  با  بفرمایند  فارس 
داروی  نوشتن  که  اند  رسیده  نتیجه  این 
یا پزشکان  بیمار خوب است؟ و  برای  زیاد 
به  مربوط  آنچه  از  کمتر  دارویی  مرکز  این 
ما  نمایند؟  می  تجویز  است  فرد  بیماری 
و  مستندات  که  داریم  تقاضا  خبرنگار  از 
فرموده  که  این  خصوص  در  را  خود  منبع 
دارند  دارو  تجویز  محدودیت  پزشکان  اند 
این موضوع  زیرا  یا معرفی کنند  و  ارائه  را 

اصال صحت ندارد. 
مورد  در  تحقیقی  کوچکترین  خبرنگار   .4
راه اندازی بیمارستان میالد ننموده و اظهار 
امیدواری کرده با راه اندازی این بیمارستان 
حالیکه  در  شود  حل  مردم  مشکالت 
رسما که  شده  ماه  دو  مذکور   بیمارستان 
راه  با  که  حالیست  در  این  شده  اندازی  راه 
این  مراجعین  مذکور،  بیمارستان  اندازی 
بستری  چه  و  سرپایی  بخش  در  چه  مرکز 

کم  نشده است. 
و  سازی  خبرگزاری شفاف  و  رسانه  رسالت 
و  باشد  می  مردم  به  درست  رسانی  اطالع 
از بیان هر مطلبی نیاز  جهت این امر، قبل 
به بررسی فراوان و ریشه یابی مشکالت و 
اطمینان از صحت و سقم آن می باشد که 
در  که  ننویسیم  مطلب  ناحق  ناکرده  خدای 

پیشگاه خداوند جوابگو خواهیم بود.
مردم  به  خدمت  ما  همه  نیت  امیدوارم 
آبادانی  و  ارتقا  به  کمک  و  استان  محروم 

کشور عزیزمان باشد.

کار پردرآمد رویای همه  انسان هاست. به عنوان 
از جانب والدین تان  بالغ در جامعه چه  فردی 
ارثیه و ثروت زیادی کسب کرده باشید چه نه 
باز باید برای خودتان شغلی پیدا کنید که در 

طول زندگی به آن اشتغال داشته باشید.
به گزارش  عصر اعتبار، چهار  راه حرفه ای 
کار  و  پردرآمد  شغل  یک  به  که  دارد  وجود 
هایی  شغل  سراغ  به   )1 برسید:  زودبازده 
بروید که نیاز روز جامعه است و میزان تقاضا 
برای آن خیلی زیاد است. موسسه کریر بیلدر 
به  که  کرد  معرفی  را  مشاغلی  از  فهرستی 
تقاضا در جامعه در زمره  باالی  دلیل میزان 
که  مشاغل  این  بودند.  پردرآمد  کارهای 
پزشکی،  اطالعات،  فناوری  حوزه  در  عموما 
فروش و بازاریابی هستند عبارتند از: مسئول 

اپلیکیشن،  و  نرم افزار  بازاریابی،توسعه دهنده 
پرستار رسمی، مهندسی صنعتی، مدیر شبکه 

و سیستم های کامپیوتری، توسعه دهنده وب، 
مدیر خدمات درمانی و پزشکی، فیزیوتراپ و 

به عنوان یک شغل  توان  مدیر فروش. می 
تخصص  با  مشاغل  به  ایران  در  پردرآمد 

پردرآمد  های  شغل  از  کرد.  اشاره  کامپیوتر 
دیگر در ایران می توان به جراح زیبایی، مربی 

و بازیکن فوتبال، وکیل و مشاور خانواده، و 
بازیگر سینما و تلویزیون اشاره کرد.

2( به سراغ شغل هایی با سرمایه کم بروید 
که هم به زودی بتوانید کسب و کار خود را 
راه بیندازید و هم نیاز به تامین سرمایه اولیه 
نداشته باشید. یک توزیع و فروش محصول 
برند  یک  برای  یا  بیندازید.  راه  را  خاصی 
پرفروش بازاریابی کنید و درصد سود خود را 
وصول کنید. حتی اگر آشنایی در حاشیه شهر 
پرورش  به  می توانید  دارید  زندگیتان  محل 
ماهی و بوقلمون هم فکر کنید و با مشارکت 
یک  تان  دوستان  از  نفر  چند  کاری  و  مالی 

حوضچه پرورش ماهی راه بیندازید. 
3( به یک شغل پردرآمد خانگی و کار در منزل 
روی بیاورید. امروزه مشاغل خانگی پردرآمد 

برای آقایان از محبوبیت بیشتری برخوردارند. 
کارهایی نظیر وبالگ نویسی، بازاریابی تلفنی، 
فروش کاال بصورت مزایده و حراج ، ترجمه، 
خانگی،  گیاهان  پرورش  خصوصی،  تدریس 
طراحی و دوخت لباس، ساخت جعبه کادویی 
و عروسک سازی، فعالیت در صنعت خوراکی 
و غذای خانگی می توانند گزینه های خوبی 
برای شروع یک کار پردرآمد در منزل باشند.

4( در فکر پیدا کردن یک شغل دوم یا یک 
شغل آزاد باشید. اگر که شما هم شغلی دارید که 
هر ماه حقوقی می گیرید اما کفاف زندگی تان را 
نمی دهد و در فکر کار پردرآمد دیگری هستید 
نیاز نیست حتما از شغل خود خارج شوید و به 
دنبال کار جدید باشید. می توانید برخی کارها را 

به عنوان شغل دوم خود انتخاب کنید. 

تب کمبود پزشک ، نه بی عدالتی در بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر رحیمی

چطور یک کار پردرآمد پیدا کنیم

حراج          سوپر بزرگ پامچال         حراج 
پوشک مولفیکس       7900    تومان

پوشک مولفیکس تعداد زیاد   25000       
پوشک مای بی بی    7900  

پوشک مای بی بی تعداد زیاد   18800
پوشک کانفی   7800

پوشک کانفی تعداد زیاد     25000
پوشک تاتی     5400
.............................................

پنیر توریس بزرگ   2700   
پنیر صباح 400 گرم    3300   
پنیر پالود 400 گرم    3300   

خامه پالود    1900
...........................................

تن 180 گرم تحفه و اویال   4500  
ماکارونی 700 گرم زر و بن الله    2000  

........................................
دستمال کاغذی 300 برگ         1500

مایع 4 لیتری دستشویی و ظرفشویی لطیفه       
   8500
................

رب شاداب       3500  
رب تارا      2500  

آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، سوپر پامچال
 32444436

آموزش ها: زبان انگلیسی ، آموزش 
مفاهیم ریاضی، علوم، رنگ شناسی

آموزش قرآن و مفاهیم دینی، آموزش سفال، خالقیت، آموزش رباتیک، کارآفرینی 
فضایی شاد و صمیمی - اردوها - جشن ها - گردش علمی - مراسم مذهبی

آغاز ثبت نام پیش دبستانی و مهد ))باغ آرزوها((

آدرس: غفاری 16 - پالک 2
32450925 - 09153344866
با مدیریت: شیما خاتمی کارشناس ارشد کودکان

ساعت کاری 6:20 الی 15:30
ظرفیت محدود 

مجهز به دوربین مدار بسته و قابل رویت برای والدین 

  با ظرفیت 700 نفر 
به مناسبت اعیاد قربان 
تا غدیر در نظر دارد: 
خدمات خود را به 
مشتریانی که در این بازه زمانی رزرو نمایند با 10 درصد تخفیف 
ارائه نماید.
اطالعات بیشتر با شماره های 09151611497 - 32320029 

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

کسانی که به جهان غیب ایمان دارند و نماز می خوانند از آنچه به 
ایشان روزی داده ایم به فقیران انفاق می کنند.   )سوره بقره، آیه 2( 

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع(بیرجند
در آستانه  سال تحصیلی جدید همانند سال های گذشته نیازمند یاری سبزتان 

برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند این مرکز هستیم.

شماره حساب بانک ملی:  0109831823009
شماره کارت: 6037991899549160

پرداخت از طریق تلفن همراه:# 4518*8877*
آدرس و تلفن: بیرجند - موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8 ( داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(

32313472 - 09151631855
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خالصه ای از زندگی  پر برکت حضرت امام محمد باقر ) ع (
خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است، دّقت و باریک بینى مى کند ...

پنجشنبه * 18 شهریور  1395 * شماره 3599

آیه روز  

و بر آنچه مى گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر.
سوره مزمل، آیه 10

حدیث روز  

اى فرزند آدم، ُغّصه رزق و آذوقه آن روزى که در پیش دارى و هنوز نیامده است نخور، زیرا چنانچه 
زنده بمانى و عمرت باقى باشد، خداوند متعال روزِى آن روز را هم مى رساند. امام على )علیه السالم(

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا
در روی زمین بس است یک گوشه مرا
تا چند چو کــــاه گرد خرمـن گردیـم
چون مرغ بس است دانـــه ای توشه مرا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

جمالت روحیه بخش و پندآموز

1- مأموریت شما در زندگی بدون مشکل زندگی 
کردن نیست با انگیزه زیستن است 2- همه جا نگویید 
که جهان به شما زندگی داده است، دنیا به شما چیزی 
نداده است، هر آن چه دارید از خود دارید 3- برای 
انجام هر کاری همواره حداکثر نیرو و توانتان را به 
کار گیرید، نه برای آن که دیگران تحت تأثیر قرار 
بگیرند بلکه به این خاطر که تنها راه لذت بردن از 
کار همین است 4- زندگی شما فقط وقتی مفید است 
که مسئولیت کامل تصمیمات خود را بپذیرید. مهم 
ترین تصمیم در زندگی انتخاب شغل و حرفه است 
5- بعضی آدم ها نمی دانند به دنبال چه هستند و 
جالب این که ناراحت و غمگین اند چرا آن چیزی 
را که نمی دانند چیست، به دست نیاورده اند. اگر 
مشخصاً نمی دانید که به دنبال چه هستید، نزدیک 
ترین مورد به هدف مورد نظرتان را پیدا کنید و از 
همان جا شروع کنید 6- به شخصیت خود بیشتر 
از آبرویتان اهمیت دهید زیرا شخصیت شما جوهر 
وجود شماست و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به 
شماست 7- کسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، 
دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان 8- اگر موفق 
شدید به کسی خیانت کنید،آن شخص را احمق فرض 
نکنید ، بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته 
اید به شما اعتماد کرده است 9- آن گاه که ضربه هاي 
تیشه زندگي را بر ریشه آرزوهایت احساس مي کني 
به خاطر بیاور که زیبایي شهاب ها از شکستن قلب 
ستارگان است 10- هیچ روزي از امروز با ارزش تر 
نیست 11- اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد 
هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

داستانى آموزنده از امام محمدباقر)ع(

ابو اسماعیل گوید: به امام باقر )ع( عرض کردم شیعه 
در محیطی که ما زندگی می کنیم بسیار زیاد است. 
امام علیه السالم فرمود: آیا توانگر به فقیر توجه دارد؟ 
آیا نیکوکار از خطا کار در می گذرد؟ و آیا نسبت به 
نه.  دارند؟ عرض کردم:  برادری  و  یکدیگر همکاری 
حضرت فرمود: آنها شیعه نیستند. شیعه کسی است که 
این کارها را انجام دهد. در داستانی دیگر نیز عده ای به 
محضر امام باقر )ع( رسیدند و دیدند که یکی از فرزندان 
او بیمار شده است و امام )ع( ناراحت و اندوهگین است. 
با خود گفتند: اگر این کودک از دنیا برود می ترسیم امام 
)ع(  را آن گونه ببینیم که نمی خواهیم در آن حال باشد. 
چیزی نگذشت که صدای شیون اهل خانه بلند شد و 
فرزند امام )ع( از دنیا رفت . آنگاه حضرت نزد آنها آمد در 
حالیکه چهره او شاد بود و ناراحتی ها قبل از سیمای او 
بر طرف شده بود. آنها به امام )ع( عرض کردند: ما ترس 
آن داشتیم که با مرگ فرزند حالتی پیدا کنید که ما هم 
بخاطر اندوه شما غمگین شویم. حضرت فرمود: ما می 
خواهیم کسی را که دوست داریم بسالمت باشد و ما راحت 
باشیم اما وقتی امر الهی فرا رسد تسلیم اراده خداوند هستیم.

نام مبارک امام پنجم محمد بود. لقب آن حضرت 
باقر یا باقرالعلوم است، بدین جهت که  دریای 
دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت. 
القاب دیگری مانند شاکر و صابر و هادی نیز 
برای آن حضرت ذکر کرده اند که هریک باز 
گوینده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده 

است.
کنیه امام » ابوجعفر« بود. مادرش فاطمه دختر 
امام حسن مجتبی ) ع ( است. بنابراین نسبت 
آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت 
امام حسن ) ع ( و از سوی پدر به امام حسین 
) ع ( می رسید. پدرش حضرت سیدالساجدین، 

امام زین العابدین، علی بن الحسین ) ع ( است.
تولد حضرت باقر ) ع ( در روز جمعه سوم ماه 
صفر سال 57 هجری در مدینه اتفاق افتاد. در 
واقعه جانگداز کربال همراه پدر و در کنار جدش 
حضرت سید الشهداء کودکی بود که به چهارمین 

بهار زندگیش نزدیک می شد.
دوران امامت امام محمد باقر ) ع ( از سال 95 
العابدین  امام زین  هجری که سال درگذشت 

)ع( است آغاز شد و تا سال 114ه. یعنی مدت 
19سال و چند ماه ادامه داشته است.

در دوره امامت امام محمد باقر )ع( و فرزندش 
انقراض  مانند  مسائلی  )ع(  صادق  جعفر  امام 
امویان و بر سر کار آمدن عباسیان و پیدا شدن 
مشاجرات سیاسی و ظهور سرداران و مدعیانی 
و  خراسانی  ابومسلم  و  خالل  ابوسلمه  مانند 
دیگران مطرح است، ترجمه کتاب های فلسفی 
و مجادالت کالمی در این دوره پیش می آید و 
عده ای از مشایخ صوفیه و زاهدان و قلندران 
شوند.  می  پیدا  خالفت  دستگاه  به  وابسته 
قاضي ها و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی 
و صاحب قدرتان پدید می آیند و فقه و قضاء 
و عقاید و کالم و اخالق را - بر طبق مصالح 
مراکز قدرت خالفت شرح و تفسیر می نماید و 
تعلیمات قرآنی - به ویژه مسأله امامت و والیت 
را که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربال، افکار 
بسیاری از حق طلبان را به حقانیت آل علی )ع( 
متوجه کرده بود و پرده از چهره زشت ستمکاران 
اموی و دین به دنیا فروشان برگرفته بود، به 

انحراف می کشاندند و احادیث نبوی را در بوته 
فراموشی قرار می دادند. برخی نیز احادیثی به نفع 
دستگاه حاکم جعل کرده و یا مشغول جعل بودند 
و یا آنها را به سود ستمکاران غاصب خالفت 

دگرگون می نمودند.
اینها عواملی بود بسیار خطرناک که باید حافظان 
و نگهبانان دین در برابر آنها بایستند. بدین جهت 
امام محمد باقر ) ع ( و پس از وی امام جعفر 
صادق ) ع ( از موقعیت مساعد روزگار سیاسی، 
برای نشر تعلیمات اصیل اسالمی و معارف حقه 
بهره جستند و دانشگاه تشیع و علوم اسالمی را 

پایه ریزی نمودند.
شاگردانشان  بعد  و  بزرگوار  امامان  این  زیرا 
وارثان و نگهبانان حقیقی تعلیمات پیامبر )ص( 
و ناموس و قانون عدالت بودند و می بایست به 
تربیت شاگردانی عالم و عامل و یارانی شایسته 
و فداکار دست یازند و فقه آل محمد )ص( را 
جمع و تدوین و تدریس کنند. به همین جهت 
محضر امام باقر )ع( مرکز علماء و دانشمندان 
و راویان حدیث و خطیبان و شاعران بنام بود. 

در مکتب تربیتی امام باقر )ع( علم و فضیلت به 
مردم آموخته می شد.

امام باقر )ع( دارای خصال ستوده و مؤدب به 
آداب اسالمی بود. سیرت و صورتش ستوده بود. 
پیوسته لباس تمیز و نو می پوشید. در کمال وقار 
و شکوه حرکت می فرمود. از آن حضرت می 
لباس کهنه و کم ارزش می  پرسیدند: جدت 
پوشید، تو چرا لباس فاخر بر تن می کنی ؟ پاسخ 
می داد: مقتضای تقوای جدم و فرمانداری آن 
روز، که محرومان و فقرا و تهیدستان زیاد بودند، 
چنان بود. من اگر آن لباس بپوشم در این انقالب 
افکار، نمی توانم تعظیم شعائر دین کنم. امام 
پنجم )ع( بسیار گشاده رو و با مؤمنان و دوستان 
خوش برخورد بود. با همه اصحاب مصافحه می 
کرد و دیگران را نیز بدین کار تشویق می فرمود. 
در ضمن سخنانش می فرمود: مصافحه کردن 
کدورتهای درونی را از بین می برد و گناهان دو 
طرف - همچون برگ درختان در فصل خزان 
- می ریزد. امام باقر )ع( در صدقات و بخشش 
نیازمندان  از  و آداب اسالمی مانند دستگیری 

و تشییع جنازه مؤمنین و عیادت از بیماران و 
رعایت ادب و آداب و سنن دینی، کمال مواظبت 
را داشت. می خواست سنتهای جدش رسول اهلل 
)ص( را عماًل در بین مردم زنده کند و مکارم 
اخالقی را به مردم تعلیم نماید. در روزهای گرم 
برای رسیدگی به مزارع و نخلستان ها بیرون می 
رفت و با کارگران و کشاورزان بیل می زد و زمین 
را برای کشت آماده می ساخت. آنچه از محصول 
کشاورزی  که با عرق جبین و کد یمین  به دست 
می آورد در راه خدا انفاق می فرمود.  بامداد که 
برای ادای نماز به مسجد جدش رسول اهلل )ص( 
می رفت، پس از گزاردن فریضه، مردم گرداگردش 
جمع می شدند و از انوار دانش او بهره مند می 
گشتند. حضرت امام محمد باقر )ع( 19سال و ده 
ماه پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام 
زین العابدین )ع( زندگی کرد. سرانجام در هفتم 
ذیحجه سال 114  هجری در سن 57 سالگی 
در مدینه با توطئه هشام مسموم شد و چشم از 
جهان فروبست . پیکر مقدسش را در قبرستان 
بقیع - کنار پدر بزرگوارش - به خاک سپردند.

عارفانه روز

بار الها ...
توفیق ذکر شریف صلوات برای تعجیل 
در امر فرج ولیت را دائمًا به همه ی ما 

عنایت بفرما ...

تا زمانی که مرگ و تولد دوباره را ندانی 
در این جهان تاریک

رهگذری اندوهگین بیش نیستی ...

اگر کسی آمد ...
و به شاخ و برگ باورهایت تبر زد، نترس 

از همان جا که قطع شدی 
جوانه بزن، ریشه کن و بزرگ شو ...

قلبی داشته باش که 
هرگز سختی سنگ را به خود نگیرد 

و احساسی داشته باش که 
هرگز آزاردهنده نباشد ...

294687351
587319642
361425789
176532894
958146273
423978165
849263517
735891426
612754938

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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48726

312

36189

892

716

823

19247

481

75341

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

فروش کافی شاپ با موقعیت عالی
 سابقه کار و تمامی امکانات + آموزش

09363351288-09353837093

به یک صندوقدار خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در کافه رستوران ایتالیایی النژ 

نیازمندیم.       09335218066

به یک فروشنده خانم به صورت دو شیفت 
با روابط عمومی باال و دو نفر ویزیتور خانم 
و آقا برای خانه عطر و آرایشی نیازمندیم.

بازار- جمهوری 8 - پالک 49
09156666454

 056-32225800

به دو نفر فروشنده خانم برای فروشندگی 
در شعب آجیل داغ ابوالحسنی نیازمندیم. 
شعبه 2: بین معلم 42 و 44           

 09157000384
شعبه 3: مهرشهر - نبش حافظ غربی 2             

09157000384

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

کارت دانشجویی علیرضا طالبی رشته حسابداری 
به شماره دانشجویی 893713551023 از 

دانشگاه علمی - کاربردی بیرجند مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره  به  برداری  بهره  پروانه 
1031/85/17997، پروانه تاسیس 
پروانه   ،  7016 شماره  به  کارخانه 
به  اجباری  استاندارد  عالمت  کاربرد 
شماره 13283 و پروانه بهره برداری 

ساخت به شماره 1/2/29920/د
 به نام حسین رمضانی و کارخانه

 کشک پاستوریزه مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
الهام  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
ارضی فرزند محمد شماره شناسنامه 
2586 صادره از بیرجند مقطع لیسانس 
شیمی  مهندسی  کارشناسی  رشته 
دانشگاه  از  غذایی  صنایع  گرایش 
آزاد بیرجند به شماره 131005357 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

فروش گوسفند زنده  
مزار شاه سلیمان علی )ع( 

09156661410 -09158677406

فروش فوری ساندویچی
09153625105

خیابان توحید
فروش یا معاوضه 210 متر 

تجاری با پروانه ساخت با مشهد
09125450874

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی
صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

فروش گیم نت با تمامی امکانات و موقعیت 
عالی یا قابل معاوضه با خودرو )نقد - اقساط( 

32447108-09158639572

درب ضد سرقت خالقی
خیابان مدرس- نبش مدرس 44

  32444080
09153614899

زمین فروشی  غفاری 48
09371943716



واژگونی پراید در خراسان جنوبی 
یک کشته و چهار زخمی برجا گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی خبر از واژگونی یک 
دستگاه پراید روز سه شنبه در کیلومتر پنج محور شهرستان 
قاینات داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف، بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل اعزام شدند. وی افزود: 
مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه پراید 
واژگون شد که در این سانحه یکی از سرنشینان خودرو کشته و 
چهار نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایی 
افزود: کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی  از رعایت نکردن سرعت مطمئنه اعالم کرد.
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 خراسان جنوبی میزبان نخستین دوره 
مسابقات تیمی زورخانه ای کارگران کشور 

و  پهلوانی  انجمن  رئیس  مالئی- 
زورخانه ای کارگران کشور در گفت و گو 
با آوا، خبر از برگزاری رقابت های ملی 
مذهبی کشور از 18 تا 20 شهریورماه 
در گود زورخانه ولی عصر)عج( حاجی  آباد 
سنگکی  داد.علی  بیرجند  شهرستان 
افزود: در نخستین دوره مسابقات تیمی زورخانه ای کارگران کشور، حدود 
100 ورزشکار از هشت استان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سنگکی یادآور 
شد: دومین دوره مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای کارگران کشور نیز در 
رشته چرخ تیز، چمنی، میل بازی، سنگ، کباده، میل سنگی در اوایل آبان ماه 
امسال در کرمان برگزار خواهد شد. رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان نیز 
خبر از برگزاری دومین کالس مرشدی در مرکز استان داد و بیان کرد: در این 
دوره که با حضور 28 شرکت کننده از سنین 8 تا 17سال در  2سطح مقدماتی 
و سطح یک انجام شد. مهدی قمری عنوان کرد: در این دوره علم موسیقی 
و نت خوانی با مربیگری سجادنجات، آوازخوانی اصیل ایرانی ویژه مرشدی 
احمدنادی مقدم، محمد مهدی زاده و محمدرضاحق پور به شرکت کنندگان 
آموزش داده شد. مهدی قمری، رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای کشور هم 
مربیگری آموزش های سنت و آیین این ورزش را به عهده داشت و در پایان 
بعد از برگزاری آزمون به افراد مورد قبول گواهی نامه مرشدی اعطا می شود.

تیم تنیس روی میز ناشنوایان بانوان استان
قهرمان مسابقات کشوری 

تیم تنیس روی میز ناشنوایان بانوان استان خراسان جنوبی، قهرمان مسابقات 
کشوری شد. این تیم با ترکیب صدیقه اذانی، منصوره شبانی، راضیه قادری 
فر و سمیه تخمگر بر سکوی نخست مسابقات ایستاد. در بخش انفرادی 
هم منصوره شبانی مدال طال و صدیقه اذانی مدال نقره را کسب کردند و 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند. این رقابت ها که انتخابی تیم ملی و پارا 
المپیک 2017 بود، از 14 تا 16 شهریور ماه امسال به میزبانی اردبیل برگزار شد.

تکواندوکاران خردسال استان به رقابت های کشوری رفتند

خردسال  تکواندوکاران  اعزام  از  خبر  استان  تکواندو  هیات  رییس 
خراسان جنوبی برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات تکواندو 
محمودی  علیرضا  ایسنا،  از  نقل  به  داد.  یزد  به  کشور،  پسر  قهرمانی 
افزود: مسابقات تکواندو قهرمانی خردساالن کشور از امروز آغاز و تا 21 
شهریور در استان یزد برگزار می شود. محمودی با اشاره به اینکه رده سنی 
خردساالن 8 تا 11 سال است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال 
حاضر مسابقات جهانی و آسیایی در رده سنی خردساالن برگزار نمی شود، 
منتخبین این دوره قهرمانی به عنوان آینده سازان رده نونهاالن زیر نظر 
فدراسیون خواهند بود. وی خاطر نشان کرد: مهدی روسی، مهدی سالخورده و 
عرفان مباشری تکواندوکاران استان خراسان جنوبی در این رقابت ها هستند.

مدیرگروه علوم پزشکی مرکز آموزش های تخصصی 
با  کوتاه مدت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: 
توجه به آنکه مازاد اسید خون به واسطه مواد قلیایی 
خنثی می شود در صورت زیاده روی در مصرف ترشی، 
قلیایی  امالح  بناچار  اضافی  اسید  حذف  برای  بدن 
می کند  خارج  استخوان ها  از  را  کلسیم  بخصوص 

که منجر به افت آن می شود. مریم نواب زاده افزود: 
و  یائسه  زنان  برای  ترشی ها  مصرف  در  زیاده روی 
کسانی که مستعد ابتال به پوکی استخوان هستند یا 
کلیه سنگ ساز دارند، زیانبار است و در سالمندان منجر 
به ضعف سیستم تنفسی و اعصاب شده و سرفه را شدید 
می کند. وی ادامه داد: همچنین شوری ها و ترشی ها با 

تحریک ترشح آنزیم های گوارشی، غذا را بسرعت هضم 
کرده و موجب افزایش تمایل افراد به مصرف مجدد مواد 
خوراکی و سبب اضافه  وزن می شود. و با توجه به اینکه 
در تخمیر، مزه ترش و اسیدی در شوری و ترشی غالب 
می شود، برخی افراد با این گمان که محصول ترش 
است و نمک کمی دارد بیش از حد آن را می خورند.

مراقب مصرف خمیردندان 
و مواد تشکیل دهنده آن باشید 

خمیر دندان حاوی برخی ترکیبات سمی است لذا 
باید مراقب استفاده مکرر از آن بود. مواد شیمیایی 
موجود در خمیر دندان به راحتی از طریق پوشش 
حتی  بنابراین  شوند  می  دهان جذب  مخاطی 
اگر آن را قورت ندهید، در معرض خطر ناشی 

از این ترکیبات سمی هستید. بدیهی است این 
خطر برای کودکان که معمواًل مقداری از خمیر 
دندان را قورت می دهند، بیشتر است. در اوایل 
قرن گذشته، خمیر دندان ها حاوی رنگ های 
طبیعی خوراکی بودند که از گیاهان استخراج می 
شد اما بعدها به دلیل هزینه باالی آنها، رنگ های 
صنعتی که از مواد نفتی تهیه و تولید می شوند، 
جایگزین آنها شدند که بسیار سرطان زا هستند.

گوشتان علت سرگیجه شماست !

یکی از علت های سرگیجه واقعی، بیماریهای گوش 
داخلی است.اگر بخش تعادلی گوش دچار بیماری 
ایجاد می گردد.  تعادل  شود، سرگیجه و عدم 
بنابراین اگر سرگیجه شدید باشد یعنی به صورت 
حمله ای باشد و سرگیجه شدت و ضعف داشته 
باشد و دائمی نباشد؛ همچنین همراه با صدای 

گوش یا سنگینی گوش باشد مسلماً می بایست 
به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرد. 
سرگیجه واقعی مربوط به گوش داخلی است و 
عوامل مختلفی می تواند در بروز آن دخیل باشد از 
جمله افزایش فشار گوش داخلی یا اینکه یک جسم 
خارجی در گوش باشد یا یک گوش جرم داشته باشد 
و گوش دیگر نداشته باشد. سرگیجه غیرواقعی 
معمواًل در افرادی است که فشارشان پایین باشد.

تجربه سالمتی با سیب زمینی درمانی

بروید  به خواب  زمانی که می خواهید  درست 
فشارهای  اما  و خارش شروع می شود،  گزگز 
با یک  توانید  را می  پاهایتان  آور داخل  عذاب 
نسخه عجیب اما موثر درمان کنید. به توصیه 
یک متخصص، ساعتی قبل از آنکه به رختخواب 
بروید یک قالب صابون را زیر ملحفه بگذارید تا 

بدین وسیله در طول شب خواب آرام را تجربه 
کنید. هیچ تحقیقات علمی برای ثبت این روش 
انجام نشده است اما 72 درصد از افرادی که این 
روش را امتحان کرده اند نتیجه را مثبت و عالی 
گزارش کرده اند. به گفته دکتر جیم سیرز، این 
یک روش کامال تجربی است اما نتیجه آن قابل 
توجه بوده است و بهترین نوع صابون نیز  صابون 
اسطوخودوس یا صابونی با عطر گلهای الوندل است.

برای کاهش کلسترول 
شیربادام بخورید

غیراشباع  چرب  اسیدهای  حاوی  بادام  شیر 
تک زنجیره ای است و با توجه به همین ویژگی 
پایین  را  خون  بد  کلسترول  سطح  می تواند 
بیاورد، التهاب را کاهش دهد و نقش موثری 
در بهبود عملکرد مغز داشته باشد. البته در کنار 

همه این جنبه های مثبت، نباید از جنبه های 
میزان  متاسفانه،  شد.  غافل  بادام  شیر  منفی 
پروتئین موجود در شیر بادام واقعا در مقایسه 
با شیر گاو و شیرهای دیگر کم است. بنابراین، 
مورد  پروتئین  نمی تواند  بادام  از شیر  استفاده 
نیاز بدن را تامین کند. اگر قصد دارید که از 
قلب  سالمت  از  مراقبت  به منظور  بادام  شیر 
استفاده کنید، حتما سراغ انواع شیرین نشده آن بروید.

تراشیدن سر با تیغ 
موی سر را پرپشت میکند؟

تراشیدن موی سر در هیچ سنی، تاثیری در رشد 
مو و پر پشت شدن آن ها نداشته و این تصور که 
تراشیدن موی سر نوزاد موجب رشد بیشتر موها 
در بزرگسالی می شود، کامال نادرست است. وارد 
آمدن هر گونه فشار و یا ضربه به ریشه موی 

نوزادان، موجب ریزش مو و کندی رشد موها شده 
و به والدین توصیه می شود از تراشیدن موی 
نوزدان، شانه کردن موهای نوزاد با شانه های 
غیراستاندارد و بستن موی سر نوزاد پرهیز کنند. 
توصیه می شود موی سر نوزادان تا پیش از یک 
سالگی تراشیده نشود و پس از ریختن موهای 
نوزادی و رشد موهای دائمی می توان جهت 
یک دست شدن ریشه مو، آن ها را تراشید.

ترشی، کلسیم را دفع می کند ...

مرده ها در رامسر از قبرها بیرون 
و به خیابان ها آمدند

جام جم- بارش باران و سرازیر شدن گل و الی موجب تخریب 
بزرگترین قبرستان رامسر شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
رامسر در تشریح این خبر گفت: کنده کاری اداره گاز موجب شد 
تا بارش باران که از 48 ساعت گذشته آغاز شده، سبب رانش 
زمین در قبرستان اشکونوکوه رامسر شود. ابراهیم عزیز پور افزود: 
این قبرستان بزرگترین مرکز دفن میت ها در رامسر و ابتدای 
جاده جواهرده است که گل و الی از باال به پایین سرازیر و 
محتویات قبرها را به داخل خیابان آورده است. در این حادثه چهار 
قبر صدمه دید که از یکی آنها مربوط به جان باختگان منا است. 

این آبگرفتگی شدید باعث تخریب  امامزاده اشکونوکوه نیز شد.

سواری سمند با 69 میلیون ریال خالفی 
روانه پارکینگ شد

یک دستگاه خودروی سواری سمند با خالفی 69 میلیون و 
950 هزار ریال در شهرستان قاین، توقیف و روانه توقفگاه 
شد. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در تشریح این 
خبر گفت: در برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران 
پلیس راه شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهای عبوری 
سرعت  از  تخطی  علت  به  را  سمند  سواری  دستگاه  یک 
از  افزود: پس  کردند. سرهنگ مجید شجاع  متوقف  مجاز 
توقف خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو 
خالفی معوقه در سیستم اجرائیات راهور دارد که برابر ماده 8 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودروی مذکور روانه پارکینگ شد. 

سشوار خانه ای را به آتش کشید

زمانی که ساکنان در منزل نبودند همسایگان با دیدن خروج دود 
از درزهای درورودی یک واحد مسکونی در خیابان 17 شهریور 
تماس  سامانه 125  با  تهران،  شرقی  خیابان شوش  ابتدای 
گرفتند. به نقل از سیمرغ، فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل 
گفت: پس از رسیدن به محل مشاهده شد که از طبقه سوم یک 
ساختمان سه طبقه تک واحدی به متراژ حدود 65 متر مربع دود 
و آتش خارج می شود و شعله ها در حال سرایت به واحدهای 
دیگر است. مجید گل و بلبل در مورد علت وقوع این حادثه افزود: 
بررسی های اولیه نشان داد که احتمال دارد قرار دادن سشوارداغ، 
پس از استفاده آن در مجاورت مواد قابل اشتعال و ترک ساکنان 
از منزل به مرور باعث شعله وری و بروز این حادثه شده باشد.

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

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی

تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

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

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

ناردون

سینما بهمن آمادگی دارد فیلم سینمایی ایستاده در غبار را به 
صورت سانس جهت ادارات، سازمان ها و ارگان ها در صورت 

تمایل به نمایش بگذارد.

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار  
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

پیش دبستانی رضــوان
  )با 8 سال سابقه ( زیر نظر مرکز اختالالت یادگیری در استان 

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

 به صورت تمام وقت و 4 تا 6 سال ویژه پیش دبستانی 
با ما آینده فرزندان تان را تضمین نمایید 

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

تعمیر لوازم خانگی
 در منزل   

   لباسشویی، ظرفشویی،کولر، ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهر یاری

    0915 164  3778-32229117       

پوشش نوین گلخانه بافته شده از الیاف پلی اتیلن 
مقاوم در برابر طوفان و آفتاب ، قابل دوخت به ابعاد دلخواه

 ) یک بار تجربه   یک عمر آسایش(
انواع گیره بوته و نخ های جدید بوته پیچی با قیمت باورنکردنی

09351564566-09159653080

تجهیزات گلخانه ای 

پـارس
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نمایشگاه فروش پاییزه طبس گشایش یافت

 ایرنا - نمایشگاه فروش پاییزه طبس روز چهارشبنه با 88 غرفه و با حضور غرفه دارانی از هشت استان در سرسرای ورزشی ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان گشایش یافت. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس افزود: در این نمایشگاه غرفه داران استانهای خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، تهران، کرمان، گلستان و ... شرکت کرده اند. جاللی فرد، بیان 

کرد: این نمایشگاه به مدت شش روز صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 18 تا 23 برپاست. به گفته وی کسبه شهر استقبال نکردند و تمایلی به شرکت در نمایشگاه نداشتند.
پنجشنبه * 18 شهریور 1395 * شماره 3599

7
مراسم سالروز
شهادت امام باقر)ع(
در بیرجند برگزار می شود 

باقرالعلوم  هنری  فرهنگی  مدیرکانون  شبستان- 
)علیه السالم( بیرجند از برگزاری مراسم سالروز 
نماینده  حضور  با  شیعیان  امام  پنجمین  شهادت 
ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه 

زاهدان همزمان با 18 شهریور خبر داد.

زنان و زایمان
صدرنشین شکایات مردمی از پزشکان

به  اشاره  با  استان  پزشکی  نظام  رئیس  برزجی- 
کاهش آمار شکایت از پزشکان در 5 ماهه امسال 
زنان  رشته  به  مربوط  ها  بیشترین شکایت  گفت: 
و زایمان بوده است. دکتر باللی مود در گفتگوی 
اخصاصی با آوا تعداد پزشکان متخصص را  106 
نفر اعالم کرد و ادامه داد: پزشکان عمومی استان 
به  مربوط  آمار  این  البته  که  نفر هستند  نیز 204 
بیرجند، سربیشه، درمیان و خوسف  شهرستانهای 
است. وی با بیان اینکه در کل کشور تعداد شکایات 
داشته  افزایش   93 سال  به  نسبت   94 درسال 
خاطرنشان کرد: دلیل این سامانه 1690 بوده است. 
دکتر باللی مود از کاهش آمار شکایت در پنج ماهه 
اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 خبر 
داد و افزود: شکایات بیشتر در رشته های زنان و 
زایمان و پزشکان عمومی، دندانپزشکان و ارتوپدها 

بوده است که البته باز این آمار کشوری می باشد.

متن قانون اساسی باکیفیت الزم
در زمینه اقتصاد پیاده سازی نشده است

بر  تأکید  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده  مهر- 
اینکه باید در برنامه های اقتصادی به خوبی به 
قانون عمل شود، گفت: در این زمینه متن قانون 
است.  نشده  پیاده سازی  الزم  باکیفیت  اساسی 
آیت اهلل عبادی در جمع تعاونگران استان، با اشاره 
به برخی از مشکالت جامعه، افزود: در برنامه های 
اقتصادی کشور، باید فاصله بین قانون و میدان 
قانون  اینکه در  بیان  با  برداشته شود. وی  عمل 
اساسی مالکیت مردم، اقتصادی و مالکیت دولتی 
قانون  اساس  بر  اگر  مشخص شده است، گفت: 

عمل کنیم، مشکالت جامعه برطرف می شود.

دستاوردهای اردوهای جهادی
کمک به مردم محروم و توسعه پایدار است

تسنیم- معاون عملیات سپاه انصار الرضا)ع( استان 
گفت: اردوهای جهادی با تالش در راستای رفع 
محرومیت و کمک به مردم مناطق محروم و امنیت 
پایدار در خراسان جنوبی دستاوردهای ارزشمندی 
داشته است. یوسفی در اختتامیه اردوهای جهادی 
حوزه ولی عصر ناحیه بیرجند اظهار کرد: تمامی 
کارهایی که بسیج در زمینه های مختلف انجام می 
و  پیشرفت  رشد،  آن سبب  نتیجه  و  دهد حاصل 
امنیت کشور می شود. وی بیان کرد: در معاونت 
عملیات سپاه انصارالرضا)ع( استان بحث دفاعی و 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در  عملیاتی 
این راستا نیز گردان های الی بیت المقدس نیز راه 
اردوهای جهادی حوزه  اندازی شده است. رئیس 
اردوهای  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  نیز  ولیعصر 
جهادی از 5 شهریورماه در مناطق محروم استان 

در قالب 8 اکیپ به تعداد 150 نفر آغاز شد.

جانمایی اشتباه مراکز آموزشی نهبندان 
مسئله ساز شده است

بر  تأکید  با  نهبندان  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
حل مشکالت مدارس قبل از آغاز سال تحصیلی 
جدید گفت: به علت جانمایی اشتباه برخی از مراکز 
تلفن  و  برق  نعمت  داشتن  از  آموزشی شهرستان 
محروم هستند. نظافت در جلسه شورای آموزش 
و پرورش شهرستان نهبندان اظهار کرد: دبستان 
شهید صیاد شیرازی که به علت جانمایی اشتباه در 
بین دو روستای غنی شاعر و محمدآباد دغال احداث 
شده است و چندین سال است که دانش آموزان از 
خاطرنشان  می برند. وی  رنج  برق  نعمت  نداشتن 
کرد: همچنین برای احداث ساختمان های جدید 
دانشکده معدن و هنرستان شهید رجایی با این همه 
فضای مناسبی که در شهر داشتیم میلیاردها تومان 
اعتبار در زمینی خارج از شهر سرمایه گذاری شد که 
اکنون برای انتقال تلفن به بعضی از این ساختمانها 

با مشکل مواجه هستیم.

راه اندازی سایت پایش لحظه ای پناهگاه 
حیات وحش تاالب کجی نمکزار نهبندان

غالمی- مدیرکل حفاظت محیط زیست از اجرای  
حیات وحش  پناهگاه  ای   لحظه  پایش   طرح  
خبر  نهبندان  شهرستان  در  نمکزار  کجی  تاالب 
داد. آرامنش عنوان کرد: برای اولین بار در استان 
و در محل محیط بانی کجی نمکزار نهبندان یک 
دستگاه دوربین مداربسته پایش لحظه ای نصب 

و راه اندازی گردید.

تفکیک زباله های خانگی و صنعتی 
شهرستان قاین ساماندهی شود

گفت:  قاین  فرمانداری  عمرانی  معاون  تسنیم- 
از  استفاده  و  پسماند  صحیح  مدیریت  به  توجه 
روشهای علمی و نوین در این زمینه یکی از امور 
زیربنایی جهت توسعه منطقه است. امینی تصریح 
کرد: اگر جمع  آوری پسماندهای شهری و تفکیک 
به یک معضل زیست   آنها خوب مدیریت نشود 

محیطی تبدیل می شود.

زوجهای معلول استان خانه دار می شوند

سربازی- خانواده هایی که در استان  زن و مرد 
شوند.  می  خانه  صاحب  باشند  نفرمعلول  دو  هر 
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
برای  مسکونی  واحد  یک  زنی  کلنگ  مراسم  در 
زوج معلول در فردوس با اعالم این خبر افزود: بر 
اساس تفاهم پنج جانبه بین نهادهای مربوطه 300 
میلیون ریال تسهیالت بالعوض برای احداث این 
واحدها با زیربنای 60 تا 75 مترمربع اعطاء میشود 
وهر واحد ظرف دو ماه ساخته خواهد شد. محسن 
مروی افزود: از ابتدای آغاز نهضت مسکن برای 
 2377 بهزیستی  پوشش  تحت  افراد  و  معلوالن 
واحد  تعداد 2088  این  از  بوده که  استان  سهمیه 
به بهره برداری رسیده یا آماده واگذاری میباشد. 
برداری  بهره  آماده  واحد   400 کرد:  تصریح  وی 
بدلیل اینکه می بایست انشعاب برق رایگان به آنها 
واگذار شود و هنوز کاری در این زمینه انجام نشده، 
بالتکلیف مانده است. مروی خاطرنشان کرد: 13 
درصد جمعیت استان تحت پوشش بهزیستی قرار 
دارند و هدف ما اینست که هر ساله از این مقدار 
مردم  نماینده  امیرحسنخانی،  دکتر  شود.  کاسته 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان نیز با اشاره به 
اینکه کمیته  امداد امام خمینی نیز برنامه مشابه ای 
برای خانه دار شدن معلولین دارد آنرا کاری اساسی 
تحت  افراد  تدریج مشکل مسکن  به  که  دانست 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد مرتفع خواهد شد.

ضرروت ایجاد صنعت نظامی در استان

مسلح  نیروی  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  تسنیم- 
استان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان اظهار 
کرد: سازمان های تابعه وزارت دفاع شامل سازمان 
درمانی  خدمات  مسلح،  نیروهای  بازنشستگی 
فعالیت  استان  این  در  که  هستند  کوثر  بیمه  و 
می کنند. علی آبادی عنوان کرد: دو موضوع جغرافیا 
و مرزی بودن خراسان جنوبی برای ایجاد صنعت 

نظامی در استان مطرح است.

همکاری شرکت های کویرتایر و سیمان قاین
سبب کاهش پیک بار مصرف در استان شد

تسنیم- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: 
جمله  از  استان  صنایع  برخی  ارزشمند  همکاری 
کویرتایر و سیمان قاین در کاهش و صرفه جویی 
استان  در  بار  پیک  کاهش  سبب  مصرفی،  برق 
شده است. محمد ابراهیم شرکاء در دیدار معاون 
بیرجند  در  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر 
دربخش  استان  در  مصرف  عمده  اینکه  بیان  با 
چند  طی  کرد:  اظهار  است،  کشاورزی  و  خانگی 
سال گذشته پیک بار در استان ثابت مانده است. 
معاون دفترمدیریت مصرف شرکت توانیر نیز در 
پیک  امسال  تابستان  اینکه  بیان  با  نشست  این 
به خوبی مدیریت شد  برق در کشور  بار مصرف 
عنوان کرد: در 30 تیرماه امسال دو هزار و 350 
مگاوات تأثیر اقدامات مدیریت مصرف در کاهش 
پیک بار بود. یزدی بیان کرد: وزیر نیرو براساس 
دستورالعملی به تمامی شرکتهای زیر مجموعه این 
وزارتخانه اعالم کرد به عنوان الگو در بهینه سازی 
مصرف اقدام و 10 درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش مصرف داشته باشند.

خطر سیالب ها افزایش یافت

مهر- نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
از وقفه شش ماهه  بعد  بیرجند  بحران شهرستان 
برگزار شد. دستور کار اول این جلسه تعیین سایت 
های اسکان اضطراری در مواقع حوادث بود که در 
این ارتباط مدیرعامل آتش نشانی اظهار کرد: چهار 
نقطه برای این کار در نظر گرفته شد و عالوه بر این 
در هر منطقه ای پارک وجود دارد که می تواند در 
زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت بعد 
از بررسی اعضای شورا این دستورکار به تصویب 
رسید. تعیین مکان برای تخلیه آوار در زمان بحران 
دومین موضوع مطرح شده در جلسه بود که زمین 
پیشنهادی کارگروه تامین مسکن شورای مدیریت 
و  نرسید  اعضا  موافقت  به  کار  این  برای  بحران 
جاده  در  پیشنهادی  زمین  دو  مقرر شد  نهایت  در 
دیگر  بار  بوشاد  روستای  نزدیکی  در  و  چاحوض 
مورد بررسی کارگروه قرار گرفته و تصویب آن به 
جلسه بعد شورا موکول شود. ناتمام ماندن طرح جامع 
سامان دهی روان آب ها یکی دیگر از موضوعاتی 
بود که گویا امسال نیز بودجه ای برای آن پیش بینی 
نشده بود. رونقی در این ارتباط گفت: فاز نخست 
این طرح سه تا چهار سال قبل توسط شهرداری 
انجام شد اما بعد از آن بدون نتیجه رها شده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای نیز برای همکاری 
با شهرداری در اجرای این طرح، اعالم آمادگی کرد 
که بخشی از کار را شرکت آب منطقه ای انجام 
دهد. بررسی وضع ایمنی شهر یکی دیگر از دستور 
کارهای این جلسه بود که مدیرعامل آتش نشانی  
ایمنی ساختمان های ادارات و واحدهای صنفی را 
نامطلوب ارزیابی کرده و خواستار همکاری در این 
زمینه شد. فرماندار بیرجند نیز در این جلسه بر نظارت 
و ایمنی ساخت و ساز ها در شهر تاکید کرد و افزود:  
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که ایمنی حداقل در 
ادارات رعایت نشود و همه ادارات مکلف به رعایت 
مسائل ایمنی هستند و یکی از معیارهای ارزش یابی 

مدیران رعایت این موضوع خواهد بود.

اینکه  به  اشاره  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
است  فرهنگی  جنگ  درگیر  امروزی  جامعه 
ارائه  نرم  در جنگ  پیروزی  راه های  از  گفت: 

فرهنگ حماسه سازان دفاع مقدس است.
به گزارش تسنیم، آیت اهلل عبادی در دیدار با 
مدیرکل و کارکنان اداره کل حفظ آثار و نشر 
اینکه  بیان  با  استان  ارزش های دفاع مقدس 
از راه های پیروزی در جنگ نرم ارائه و ترویج 
فرهنگ حماسه سازان دفاع مقدس است اظهار 
پیروزیهای  نظامی،  این جنگ  آثار  نشر  کرد: 
آنچه  متأسفانه  اما  دارد  همراه  به  فرهنگی 
گذشته  نسل  حماسه سازی های  از  امروز  که 

به دست ما رسیده است بخش اندکی از آن 
این  از جمع آوری  بعد  است. وی عنوان کرد: 
آثار چینش درست مطالب، توصیه ها و وصایا 
نیز اهمیت زیادی دارد تا بتواند تأثیر بیشتری در 
مخاطب داشته باشد و باید این کار توسط اهل 

فن و با دقت زیاد انجام شود.

تشییع و تدفین 112 شهید گمنام
در استان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
تاکنون  کرد:  اظهار  دیدار  این  در  نیز  مقدس 
112 شهید گمنام در استان تشییع و تدفین 

شده اند. قاسمی افزود: از ابتدای آغاز به کار این 

اداره تاکنون حدود 392 هزار سند از اسناد دفاع 

مقدس به همراه دو هزار و 100 ساعت مصاحبه 

و  رزمندگان  شهدا،  خانواده های  جانبازان،  از 

ایثارگران  استان جمع آوری شده است. وی با 
اشاره به اینکه این سازمان تاکنون در برگزاری 
300 یادواره شهدا در شهرستان های مختلف 
استان نقش به سزایی داشته است خاطرنشان 
کرد: در سال 1397 یادواره شهدای استانی با 
عنوان »یادواره 2000 شهید در استان خراسان 

جنوبی« برگزار می شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس همچنین خاطرنشان کرد: در روز عرفه 
شهادت  سالگرد  برگزاری  با  هم زمان  امسال 
شهدای منا و مراسم برائت از مشرکین، مراسم 
استقبال از شهدای گمنام نیز برگزاری می شود.

فرهنگ حماسه سازان دفاع مقدس در مقابله با جنگ نرم ترویج شود
نماینده ولی فقیه در استان: 

تعاونگران فردوس خواستار تغییر قانون برای حل مشکالتشان شدند

جلسه  تعاون  هفته  مناسبت  به  سربازی- 
حضور  با  فردوس  شهرستان  تعاون  ستاد 
ها  دستگاه  مدیران  و  حوزه  این  فعاالن 
تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان تعاونی 
خویش  کاری  حوزه  مشکالت  بیان  به 
مصرف  های  تعاونی  نماینده  پرداختند. 
دولتی  حمایت  هیچگونه  گفت:  شهرستان 
عالوه  و  شود  نمی  مصرف  های  تعاونی  از 
های  مالیات  وضع  با  مالیات  اداره  آن  بر 
که  تعاونی  های  فروشگاه  برخی  سنگین، 
اجناس را ارزان تر به مردم می دهند را در 
آستانه تعطیلی قرار داده است. محمد حسین 
باکمال تصریح کرد: شرکت تعاونی مصرف 
سرمایه  نمونه  عنوان  به  کشاورزی  جهاد 
نقدی در اتحادیه تعاونیها در خراسان رضوی 
قبل از الحاق دارد که عودت داده نمی شود 
اتحادیه  در  سرمایه  داشتن  با  نیز  اکنون  و 
تعاونی های استان خدمات خاصی ارائه نمی 
گردد. وی با انتقاد ازدو گانگی  بین بخشی 
گفت: بر اساس بخشنامه وزارتخانه صنایع، 
قوانین  تعاونی ها مشمول  معادن و تجارت 
اتاق اصناف و مجوز پروانه کسب نمی شوند 

اما از طرف دیگر ما را مجبور می کنند که 
باید پروانه کسب داشته باشید.

مالیات های سنگین برای تعاونی ها

تعاونی های مسکن  از  نمایندگی  به  شاهی 
را  مصالح  ترین  ارزان  گفت:  نیز  شهرستان 
خریداری و برای اعضاء خانه می سازیم اما 
به دلیل مالیات سنگین و ارزش افزوده ای 
تمام شده  قیمت  گیرند عمال  ما می  از  که 
واحدهای مسکونی گران در می آید و انتقاد 

مردم را درپی دارد.
گرفتن  برای  قانون  تسهیل  خواستار  وی 
تعاونی های  منازل مسکونی  مالکیت  اسناد 
شد و تاکید کرد: بسیاری از مشکالت ما با 
تغییر قانون حل می شود و مسئولین مربوطه 
باید در تهران و یا از طریق نماینده مردم در 
کنند.  پیگیری  آنرا  اسالمی  مجلس شورای 
واگذاری زمین برای تعاونی ها و مشکالتی 
از  نیز  کند  می  ایجاد  اراضی  امور  اداره  که 
مطرح  جلسه  این  در  که  بود  دیگرمواردی 
شد. در ادامه برخی مدیران دستگاه های در 

توضیحات  شده  مطرح  مشکالت  خصوص 
الزم را ارائه و قول پیگیری دادند. 

مسئوالن به صورت مستمر
از تعاونیها حمایت کنند

سرپرست فرمانداری فردوس نیز گفت: اداره 
یک  مجوز  صدور  به  نباید  مربوطه  های 
نیز  ادامه  در  باید  بلکه  کرده  اکتفا  تعاونی 

پشتیبانی الزم را داشته باشند.
حسین اسماعیلی تاکید کرد: تشکیل تعاونی 
عنوان  هیچ  به  بانکی  تسهیالت  مبنای  بر 
اندک  سرمایه  باید  بلکه  نیست  درستی  کار 
اعضاء جمع آوری شود تا هویت تعاونی باقی 

های  جلسه  در  داد  مساعد  قول  وی  بماند. 
تخصصی مشکالت تعاونیهای مطرح و یا به 

مرکز استان و تهران منتقل شود.

بی رغبتی مردم به کار گروهی

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس 
فردوس نیزهمکاری اعضای تعاونی های را 
مهمترین عامل موفقیت یک تعاونی دانست 
و افزود: متاسفانه عملکرد منفی برخی تعاونی 
گروهی،  کار  برای  نشدن  قائل  ارزش  و  ها 
تعاونی  سوی  به  رغبتی  مردم  شده  موجب 
از  نژاد  عرب  عبداله  باشند.  نداشته  های 
انحالل تعاونی های غیر فعال درفردوس خبر 
داد و افزود: 266 تعاونی به ثبت رسیده داریم 
که فقط 74 تعاونی فعال است ودر آغاز کار 
امسال 30 تعاونی غیر فعال شهرستان منحل 
میشود. امام جمعه موقت فردوس نیز گفت: 
تاکید قرآن بر انجام کار گروهی و تعاون در 
کارهاست. حجه االسالم شهریاری خواستار 
همکاری اداره امور مالیاتی با تعاونی ها شد 
و افزود: تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و 
دخالت مردم در کارهای گروهی است که در 
بیشتری  باید رونق  اقتصاد مقاومتی  راستای 
بگیرد. در این جلسه از تعدادی از تعاونی های 

نمونه شهرستان تجلیل شد.

ورزش  اداره  جوانان  امور  معاون  قوسی- 
 93 سال  از  ازدواج  موضوع  در  کرد:  تاکید 
نداشته  دریافتی  هم  ریال  یک  امروز  به  تا 
 98 کل،  اداره   94 سال  اعتبارات  کل  ایم. 
میلیون تومان بوده که هیچ اعتباری مربوط 

به ازدواج نبوده است.
جلسه هم اندیشی مراکز مشاوره تخصصی 
با حضور مسئول سازمان  ازدواج  خانواده و 
نظام روان شناسی به مناسبت هفته ازدواج 
جوانان  امور  و  ورزش  کل  اداره  در  دیروز 

برگزار شد.
قناد معاون فرهنگی و امور جوانان این اداره 
از  خانواده  کلی  های  سیاست  ابالغ  به  کل 
سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: 
خانواده  به  معطوف  را  نظام  حرکت  ایشان 
خانواده  اینکه  و  دانند  می  جامعه  محوری 

محور برنامه ریزی باشد.
وی ادامه داد: موضوع ازدواج مظلوم است، از 
یک طرف به آن بی توجهی شده و از طرفی 
سوءاستفاده  آن  از  همسریابی  های  سایت 
کرده اند. قناد افزود: مرکز تبیان در صورت 

توافق به عنوان یک مرکز قانونی همسریابی 
مرکز  گفت  قناد  کرد.  خواهد  کار  به  شروع 
ازدواج  تخصصی  مرکز  تنها  نسیم  مشاوره 
مدیریت  با  که  است  استان  در  خانواده  و 
خصوصی اداره می شود و شایان ذکر است 

که 16 استاِن کشور مرکز تخصصی ازدواج و 
خانواده ندارند و از این حیث ما پیشرو هستیم.
مراکز  که  شده  دیده  اینکه  بیان  با  وی 

غیرمرتبط مانند ژنتیک، مشاوره ازدواج می 
دهند اظهار کرد ما تالش هایی زیادی کرده 
ایم که مردم به سمت مراکز مشاوره سوق 
داده شوند ولی افراد غیرمتخصص در مراکز، 

مردم را بیزار می کنند.

وی اذعان کرد: ما برای مجوز بسیار سخت 
طول  سال   2 تا   1.5 بین  و  گیریم   می 
می کشد تا مجوز صادر شود. شرایط شخص 

سال   5 با  و  لیسانس  فوق  حداقل  باید  هم 
از  مرکز  پروانه  افزود:  باشد. وی  کار  سابقه 
سوی سازمان نظام روان شناختی صادر می 
از  هم  شده  اعمال  فیلترهای  غالب  و  شود 

سوی همین مرکز است.
در شهرهای  مرکز   4 اکنون  داد:  ادامه  وی 
نام  ثبت  بیرجند  و  اسدیه، سربیشه  خوسف، 
کرده اند که در مراحل صدور مجوز هستند. 
قناد ادامه داد: مهارت هایی که امروز آموزش 
سازمان  و  است  ای  جزیره  شود  می  داده 
و  آموزش  از  باید  ها  مهارت  نیست.  یافته 
پرورش شروع شود. قناد با بیان اینکه مجمع 
خیرین پایگاه مناسبی است که می شود با 
انجام  زمینه  این  در  کارهایی  خیرین  اجازه 
بگیرد گفت: چرا خیر نگاه اجتماعی ندارد و 
فقط نگاه اقتصادی را مدنظر قرار می دهد؟ 
ازدواج می  بیمه  با  قناد توضیح داد: والدین 
آنها  کنند.  تامین  را  فرزندانشان  آتیه  توانند 
امروز سرمایه گذاری می کنند و موقع ازدواج 
فرزندشان که فرابرسد دیگر هیچ دغدغه ای 
نخواهند داشت و دچار دردسرهای این زمان 

از ساخته  خاص نمی شوند. وی تاکید کرد 
های سمعی بصری که در امر ازدواج باشد 

حمایت خواهیم کرد.
همچنین در آینده، نمایشگاهی درمورد کاال 
ازدواج، معرفی مراکز مشاوره و  و ملزومات 
بیمه ازدواج برگزار خواهیم کرد. وی اظهار 
کرد: ادغام دو مبحث ورزش و جوانان باعث 
متضرر شدن قشر جوان شده است و از لحاظ 
اعتباری و ساختاری نادیده گرفته شده اند. 

خزاعی مسئول سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره هم گفت: از هر 6 جوان 2 نفر آسیب 
هایی دارند که بعد از ازدواج تشدید هم می 
شود و باید در این زمینه کاری کرد. فاصله 
بین بلوغ و ازدواج زیاد شده است و در این 
مدت حدود 10 ساله با غریزه جنسی چه کار 
باید کرد. وی ادامه داد متولی درستی در امر 
خانواده در کشور نداریم که این نهاد مقدس 

را سازمان دهی کند.
سازمان های نظام روان شناسی و بهزیستی 
و ورزش و جوانان درگیری هایی دارند که 

همه شان می خواهند متولی باشند.

ازدواج بی اعتبار
ریالی اعتبار بابت ازدواج از سال 93 پرداخت نشده است

مالئی- سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند 
مکان  در  بیرجند  دام  میدان  کرد:  بیان 
میدان  این  جابجایی  اما  ندارد  قرار  مناسبی 

است  اجرایی  های  دستگاه  دیگر  عهده  به 
که مسئوالن میدان دام درگیر استعالمات از 

دستگاه های اجرایی هستند.

دامپزشکی  شبکه  سرپرست  علیزاده  حسن 
در  قربان  سعید  عید  مناسبت  به  بیرجند 
جمع خبرنگاران بیان کرد: نظارت بر کشتار 

صحیح دام وظیفه ما است.
از دام  بیماری هایی که  وی به مخاطرات و 
و  کرد  اشاره  کند  می  پیدا  انتقال  انسان  به 
میکروبی  های  بیماری  و  کنگو  تب   افزود: 
به  شوند.  می  محسوب  آنها  ترین  خطرناک 
گفته علیزاده سال گذشته 350کیلوگرم گوشت 
معدوم  شهرستان  در سطح  بیماری  علت  به 
شده است. سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند 
به اکیپ های ثابت، سیار و در کشتارگاه اشاره 
و خاطرنشان کرد:  امسال 7 اکیپ ثابت، 10 
اکیپ سیار ، 6 دکتر دامپزشک ، بازرس شرعی 

و بهداشتی در کشتارگاه مسقر خواهند بود.

35 نیرو متخصص آماده ارائه خدمت 
در روز قربان

وی عنوان کرد: در دو شیفت صبح و عصر 
دامپزشکی،  متخصص  از  اعم  نیرو   35
شهرستان  در  شرعی  و  بهداشتی  بازرس 
هستند.  همشهریان  به  خدمت  ارائه  آماده 
به  قربان  عید  ویژه  شد:  یادآور  علیزاده 
مسئوالن کشتارگاه اجازه فروش دام دادیم 
تا مردم در همان جا دام را خریداری و بدون 

هزینه حمل و نقل، ذبح انجام شود.
وی افزود: فقط در روز عید 30نیرو برای ذبح 

دام در کشتارگاه مسقر خواهندبود. 
نیرو نمی  به علت کمبود  وی تصریح کرد: 

توانیم به روستاها خدمت ارائه دهیم.

خدمات رایگان دامپزشکی به مردم

از  یک  هر  کرد:  نشان  خاطر  علیزاده 
همشهریانی که با شماره تلفن 1512 تماس 
صورت  به  دامپزشکی  سیار  گشت  بگیرند، 
بهداشتی  بازرسی  مانند:  خدماتی  رایگان 
سرپرست  داد.  خواهند  ارائه  شرعی  و 
میدان  کرد:  بیان  بیرجند  دامپزشکی  شبکه 
ندارد  قرار  مناسبی  مکان  در  بیرجند  دام 
دیگر  عهده  به  میدان  این  جابجایی   اما 
مسئوالن  که  است  اجرایی  های  دستگاه 
دستگاه  از  درگیراستعالمات  دام  میدان 
کرد:  خاطرنشان  وی  هستند.  اجرایی  های 
اتحادیه  حتی  و  فرمانداری  جهادکشاورزی، 

دامداران هم درگیر این موضوع هستند.

جابجایی میدان دام، دردام بروکراسی
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فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

آدرس: شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155619149 -09155618059

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

مرکــز  کــامپیوتر    ایلیـــا
 از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

فروشنده آقا با روابط عمومی باال، آشنا به کامپیوتر با حداقل یک سال 
سابقه کار

حسابدار خانم آشنا به نرم افزار هلو حداقل با یک سال سابقه کار
نیروی خدماتی آقا حداقل مدرک دیپلم

32234334بازاریاب خانم با روابط عمومی باال

سرکار خانم عصمت محمودی
مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما را که موید توانمندی، مدیریت ارزنده و شایستگی تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، بهروزی و سالمتی تان را از درگاه باریتعالی مسئلت داریم.

دفتر زیارتی بیرجند تنعیم  

جناب آقای دکتر مجید رضا لطیفی
انتخاب جناب عالی را به عنوان پزشک نمونه کشوری

 که موید تالش ارزنده و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 سالمتی و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

دفاتر و شرکت های زیارتی: بیرجند تنعیم ، فدک 

سرکارخانم  محمودی
 مدیرکل محترم دفتر امور فرهنگی واجتماعی استانداری
انتصاب شما  اقدامی خجسته در راستای  توجه به شایسته ساالری و قابلیت ها است 

به یقین مدیریت مدبرانه تان با اشراف بر امور فرهنگی و اجتماعی ، موجب ایجاد انگیزه مضاعف 
در جامعه هدف گردیده و سبب رونق و تسهیل فعالیت ها خواهد شد.

توفیق خدمت برشما مبارک

کانون هنرمندان استان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری فداکار و مادر بزرگی مهربان مرحومه مغفوره

کوچک قاسمی )همسر شادروان عباس رجبی(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/6/18 از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد جامع علوی 
)حائری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رجبی، قاسمی، نجفی، علی آبادی، کفاش زاده، اژدری، خلیلی و سایر فامیل وابسته 

جناب آقای احمد حسینی مقدم
هنرمند عزیز و مجری توانا

درگذشت پدر مهربان تان را تسلیت عرض نموده، برای آن فقید شریف طلب مهر و درجات عالی
 از سوی خدای سبحان و محو و رفع تالمات برای جناب عالی و بازماندگان محترم را داریم.

کانون هنرمند ان استان

عرضه کننده انواع سوسیس، کالباس تهران 
و مواد اولیه پیتزا و ساندویچ- تامین کننده 

تمام مواد مصرفی فست فودها
ضمناً کلیه مواد به صورت تازه و هفتگی 

 و حمل اجناس توسط ماشین های
 یخچال دار انجام می شود.

آدرس: بیست متری سوم غربی 
نرسیده به فلکه توحید - نبش 
سید جمال الدین اسدآبادی 2

  09151612185 - 32438558
مباشری

فروشگاه پروتئینی ماسیس

کلی - جزئی

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را
 با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

آموزشگاه علمی امام علی)ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی)ع( برگزار می کند: 

ثبت نام مهر 95
کالس های گروهی و خصوصی 

در دروس مختلف و تمامی پایه ها
با استفاده از دبیران و اساتید مجرب

آدرس: میدان ابوذر - خیابان شهید اسدزاده 3  تلفن: 32232943

مژده به پیشکسوتان عالقه مند به سفرهای داخلی و خارجی
شرکت سفر آرای آویژه با مجوز از سازمان بازنشستگی کشوری تنها نماینده اجرای 
تورهای سیاحتی و زیارتی در استان می باشد که با هماهنگی کانون های ادارات استان 

برای تورهای داخلی و خارجی ثبت نام می نماید.
همکاران محترم برای اطالع و ثبت نام به کانون های بازنشستگان استان مراجعه نمایند.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش- کانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند - کانون بازنشستگان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - کانون بازنشستگان مخابرات - کانون بازنشستگان جهاد دانشگاهی 

 کانون بازنشستگان استانداری

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفر آرای آویژه
تلفن: 99-32450088      همراه: 09159634115

آدرس: بیرجند ، چهارراه معلم و 15 خرداد ، جنب هایپر مارکت ولیعصر)عج(










