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سرمقاله

قرار بی قراری
* هرم پور

با همدیگر  بهمن  فردا، 22  ما  نرفته؟  یادتان که 
وعده مالقات داریم! سی و هشت سال است که 
هر سال، 22 بهمن، این وعده ی مالقات تکرار 
پیمان  بستن یک  برای  می شود؛ وعده مالقات 
بزرگ، وعده مالقاتی برای گفتن از گذشته ها و 
تصمیم برای آینده ها، وعده مالقاتی برای تنظیم 
ساعت هایمان به وقت خدا، به وقت شهادت. فردا 
ساعت 9 صبح، قرار است  دوباره همدیگر را ببینیم، 
دوباره دستهایمان را در دست همدیگر بگذاریم و 
گرمشان کنیم برای فشردن حلقوم استکبار، قدم 
تر  محکم  همدیگر   های  قدم  کنار  را  هایمان 
کنیم برای راه رفتن روی تصویر پوشالی دشمنان 
برای کنیم  صدا  یک  را  صداهایمان  و   وطن، 
فریادکشیدن و آوار کردن بر مغزهای تهی از فکر 
رژیم های جنایت کار ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

فردا سی و هشتمین جشن تولد انقالب

آیت ا... نوری همدانی : 
بانک ها دست از رباخواری بردارند

مردم پول ها را به بانک ندهند

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی : 
»آشتی ملی« ترفندی برای تبدیل

»فتنه گِر مجرم« به »مصلِح مدعی« است

قائم مقام حزب اعتماد ملی : 
آرای روحانی نه تنها ریزش ندارد

بلکه افزایش هم خواهد داشت

محسن مهرعلیزاده : 
منطق حکم می کند اصالحات در کنار 

روحانی، گزینه دیگری هم داشته باشد

مطهری : به ما اجازه دادند مالقاتی با محصوران داشته باشیم گفته اند مایل به وحدت هستند / کاندیدای کمکی برای روحانی  / غرب گراها به جای سرپوش کردن تهدیدات ترامپ پاسخگوی عملکرد خود باشند / خرید یک هواپیما پُز دادن ندارد  / آیا روسیه بخاطر ایران مقابل دونالد ترامپ می ایستد؟ / صفحه ۲ 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

مشروح در سرمقاله

روایت آمار از
دستاوردهای انقالب

برای روستاهای استان
در  کشورهای  اکثر  با  مقایسه  در  ما  روستاهای 
این  و  دارد،  قرار  مطلوبی  وضع  در  توسعه  حال 
در سایه همین دیدگاه های جهادی و نهادهای 
انقالبی است.توسعه روستایی ... ) مشروح در صفحه ۳ (

سرگردانی نخبگان در ادارات
و سازمان ها با بروکراسی اداری 

 : گفت  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  و  کرده  باز  آغوش  ما  نخبگان  برای  بیگانگان 
دعوت آنها را تشویق می کنند اما در کشور گاهی 
بروکراسی  با  سازمان ها  و  ادارات  در  را  نخبگان 

اداری سر می دوانیم  ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

تصاحب بازارمرغ
افغانستان؛  نیازمند
رقابت با پاکستان

معاون دامپزشکی کشور بیان کرد:  برای اولین بار 
با سیستم دامپزشکی افغانستان درباره صادرات ، 
واردات گوشت مرغ ، دارو ، نهاده های خوراک دام  

مذاکراتی انجام شد ... ) مشروح در صفحه ۷ (

معافیت های مالیاتی 10 ساله 
برای کسب رضایت اصناف

رئیس اتاق اصناف درخواست کرد: معافیت های 
مالیاتی 10 ساله و یا با تخفیف ... ) مشروح در صفحه ۷ (

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند با اعتبار بالغ بر 11 میلیارد تومان
صفحه ۴

دعوت مشترک مسئوالن و نمایندگان استان 
برای شرکت باشکوه در راهپیمایی فردا

صفحه ۷

آگهـی استخـدام 
یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی، برای تکمیل کادر نیروی انسانی 
 خود نیازمندتعدادی فارغ التحصیل برق )کلیه گرایش ها( می باشد.

واجدین شرایط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
درج آگهی به مدت یک هفته در ایام کاری از ساعت 8:00 الی 14:00 

با شماره های 4-32255590-056 تماس حاصل فرمایند.

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز        ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی 
به اطالع می رساند: مراسم اولین سالگرد درگذشت عمه مهربان مان

 مرحومه حاجیه صغری رستگارمقدم
امروز پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 

در محل هیئت محترم فاطمیه )واقع در مطهری 8( برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده مرحومه - هیئت فاطمیه 

نمایندگی خراسان جنوبی شاهسوند )چای، دمنوش، ادویه جات و...(
برای ارگان ها و فروشگاه های معتبر با قیمت کارخانه    09152016208-322582۷3

بازگشت همه به سوی اوست
احتراماً ضمن تشکر از همه سروران گرامی و ارجمند که ما را در مراسم تشییع و تدفین و بزرگداشت

مرحوم محمدولی پژوهش
یاری نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن فقید سعید  

امروز پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل حسینیه صاحب الزمانی)عج( 
واقع در حکیم نزاری 9 برگزار می گردد. 

خانواده های: پژوهش، بهدانی ، افشار ، قالیباف ، حقیقت دان

ضمن تشکر از کلیه اقوام، آشنایان، دوستان و سروران گرامی 
که در مراسم تشییع و ترحیم 

مرحومه ماهرخ حسین زاده
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی( 

شرکت نمودند، به اطالع می رساند: جلسه چهلم آن مرحومه امروز 
پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 
مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو )واقع در خیابان 

قائم( برگزار می گردد، حضور سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های حسین زاده و سایر بستگان 

بازگشت همه به سوی اوست  
    برخیز تا بگرییم چون ابر در بهاران     کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهری مهربان و فداکار 

شادروان حاجیه خانم زهرا بیرجندی 
در تهران را به اطالع کلیه بستگان، دوستان و همشهریان محترم می رساند: به همین مناسبت جلسه 
یادبودی امروز پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 15:30 الی 16:30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده
 به دیار باقی و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده های: بیرجندی ، محسن زاده ، راغبی ، صفوی و سایر فامیل وابسته

سید رشید! اگر چه شهیدان زنده اند و تو همچنان سرافراز 
در ۲5 سالگی خود در قاب عکس ایستاده ای، اما نمی دانم 
چرا هر سال ۲1 بهمن که سالروز آسمانی شدن توست؛ 
دلم هوای دیدنت را دارد. سالگرد تولد همیشه زنده بودن

 فرزند و برادرمان شهید عزیز

 سید علیرضا حسنی 
را به نجوای صلوات و یادکرد خاطراتش گرامی می داریم.

خانواده شهید حسنی

می رسد روزی که بی هم می شویم
یک به یک از جمع هم کم می شویم
می رسد روزی که ما در خاطرات 
موجب خندیدن و غم می شویم

بیستمین سالگرد  درگذشت شادروان 

حاج غالمحسین خواجه پور 
و دهمین سالگرد درگذشت فرزندشان 

مرحومه قدسیه خواجه پور را با ذکر صلوات گرامی می داریم. روحشان شاد

خانواده خواجه پور

خداوند متعال را شکر که در سایه لطف بی کرانش 
و در پرتو همدردی اقوام، دوستان و همسایگان 

تحمل مصیبت فقدان شادروان 

حاج محمد حسین بنی اسدی
 )بازنشسته شهرداری بیرجند( 

را به ما ارزانی داشت. بدین وسیله از اداره کل آموزش 
و پرورش و شهرستان های استان، آموزش و پرورش 
بیرجند، ریاست و کارکنان اداره راه و شهرسازی بیرجند 
و سرایان ، منابع طبیعی و آبخیزداری، آب و فاضالب 

روستایی و ... و کلیه عزیزانی که با تشریف فرمایی 
از تهران، مشهد، کرمان، قاین، آرین شهر، درمیان و ... و اهدای تاج گل ، چاپ بنر و اعالمیه

 و تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم ما را همراهی کردند صمیمانه سپاسگزاری
 می نماییم و اگر کوتاهی و تقصیری در خدمت رسانی داشتیم، قبول عذر بفرمایید. 

به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه  ضمناً 
95/11/21 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان 

مطهری( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: بنی اسدی، سبزاری و سایر بستگان

  » اصالح روش های آبیاری مزارع و باغات ، باعث افزایش کیفیت و کمیت 
محصوالت کشاورزی می گردد «  شناسه آگهی: 22816

آگهی خرید و تملک اراضی و امالک
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 
امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب جمهوری 
اسالمی ایران، نسبت به تملک اراضی، امالک و پرداخت خسارات وارده به مالکین و صاحبان حقوق واقع در 
محدوده تملک طرح خط انتقال آب از دشت مرک به شهر بیرجند )مطابق کروکی( اقدام نماید. بدینوسیله به 
اطالع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی اراضی فوق الذکر می رساند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و یا سایر حقوق قانونی خود به دفتر حقوقی این 
شرکت واقع در بیرجند، بلوار پاسداران، پاسداران 30  مراجعه فرمایند. ضمنا نظر به اینکه تعیین بهای عادله 
حقوق متعلقه براساس نظر هیئت کارشناسی به عمل می آید، بنابراین مقتضی است همزمان با تحویل اسناد 
و مدارک مالکیت، کارشناس منتخب و مرضی الطرفین خود را نیز تعیین نمایند. بدیهی است در صورت عدم 

مراجعه مالکین محترم در مدت مذکور مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده )نوبت اول(
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هیئت 
مدیره سازمان ، یک قطعه زمین واقع در پارک توحید متعلق به خود را برای راه اندازی 

مجموعه بازی ترامبولین، طبق آیین نامه معامالت شهرداری تهران - تسری به مراکز استان ها - مصوب 
1355/1/۲5 از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره ماهیانه و دو ساله واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

حقیقی و حقوقی تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سایت سازمان پارکها و فضای سبز 
به نشانی www.birjandpark.ir و یا به واحد پیمان و قراردادهای سازمان مراجعه نمایند و پس از 
دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری )14:30( مورخ 95/1۲/7 کلیه مدارک را به 

آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند - دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10 صبح مورخ 95/1۲/8 در سالن جلسات 

شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-3۲308731 واحد پیمان و قراردادهای سازمان تماس حاصل 
فرمایید.

مجتبی انصاری - مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

»بهترین راه صرفه جویی خاموش کردن چاه های 
کشاورزی در زمستان و مواقع بارندگی است« 

 اخطار به مالکین قنات سلطان آباد )روستای بورنگ شهرستان درمیان(  
آگهی نوبت اول      شناسه آگهی: 22814

 در اجرای ماده 16 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب به مالکین قنات سلطان آباد
 )روستای بورنگ شهرستان درمیان( اخطار می شود ضمن مراجعه به شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی و اخذ مجوز الزم ظرف مدت یک سال پس از انتشار آخرین آگهی که 15 روز بعد منتشر 
خواهد شد نسبت به احیای قنات مذکور اقدام نمایند، در غیر این صورت قنات پس از منقضی شدن 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیزمان فاقد حریم خواهد بود.          
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آخرین خبر درباره بخشش جرائم وام های زیر ۱۰۰میلیون 

تسنیم- ولی ا...سیف گفت: بخشش جرائم وام های زیر ۱۰۰میلیون به بانک ها ابالغ می شود.ولی ا... سیف رئیس کل بانک  مرکزی در حاشیه جلسه 
هیئت  دولت گفت: برای تک نرخی شدن ارز نیاز به روابط گسترده بانکی بین المللی است.وی با بیان اینکه این کار پیش نیاز و مقرراتی دارد، ادامه 
داد: در این جهت اقداماتی انجام شده، اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است و بانک مرکزی با اطمینان می تواند در این مسیر حرکت کند.

روند صعودی قیمت مرغ ادامه دارد

تابناک-قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در ادامه 
طور  به  شهر  مغازه های سطح  در  اخیر  نوسانات 
تا  است  رسیده  تومان   ۷۳۰۰ کیلویی  به  متوسط 
تندتری در  اواخر سال، شیب  به  نزدیک شدن  با 

مسیر افزایش قیمت پیدا کرده باشد. 

جزئیات سوابق تحصیلی در کنکور ۹۶

جام جم- جزئیات درج سوابق تحصیلی در کنکور 
۹۶ برای انواع دیپلم اعالم شد و داوطلبان باید با 
توجه به آن میزان سوابق را در فرم ثبت نام درج 
شناخته  متخلف  موجب  سوابق  غلط  ثبت  کنند. 
 ۹۶ کنکور سال  داوطلب می شود.دفترچه  شدن 
منتشر شد و داوطلبان می توانند در روزهای ۱۹ 
تا ۲۸ بهمن با مراجعه به سایت سازمان سنجش، 
فرم ثبت نام را به صورت اینترنتی تکمیل کنند.

واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان

سهام  فجر،  مبارک  دهه  با  همزمان  جم-  جام 
بیمه ملت در مراسمی به صورت نمادین به ۱5 
مدیرعامل  واگذار شد.  دولت  بازنشستگان  از  نفر 
جلسه  حاشیه  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
به  ملت  بیمه  سهام  های  برگه  اعطای  مراسم 
بازنشستگان  تعداد  کشوری،  بازنشستگان 
هزار   ۱۳۰ را  ملت  بیمه  سهام  خرید  متقاضی 
با  توانند  می  بازنشستگان  گفت:  و  برشمرد  نفر 
کشوری  بازنشستگی  صندوق  سامانه  به  مراجعه 

برگه های سهام خود را دریافت کنند.

برنج هندی 3400 تومانی به بازار می آید

غذایی  مواد  بنکداران  اتحادیه  رئیس  جم-  جام 
قیمت  به  هندی  برنج  تن   ۱5۰۰ اینکه  بیان  با 
هر کیلوگرم ۳4۰۰ تومان توسط شرکت بازرگانی 
است.وی  شده  فروخته  بازار  تنظیم  برای  دولتی 
به  تومان   ۳۸۰۰ قیمت  به  برنج ها  این  گفت: 

مصرف کننده عرضه می شود.

برای تامین »میوه شب عید«
 مشکلی نداریم

تسنیم- وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکلی برای 
تامین میوه شب عید نخواهیم داشت.وی گفت: 
اقتصاد  شورای  در  گندم  تضمینی  خرید  قیمت 
شده  قرار  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  تصویب 
سازمان برنامه و بودجه پیش نویس این مصوبه را  
آقای  ادامه داد:  ابالغ کند،  را  تهیه و مصوبه آن 
در  گفته  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت 
جهاد  وزیر  می شود.  انجام  کار  این  آتی  روزهای 
شب  میوه  تامین  برای  داشت:  اظهار  کشاورزی 

عید مشکلی نخواهیم داشت.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش 
کارگران ساعتی و پاره وقت

تابناک - یک فعال بازار کار درباره نحوه جزئیات 
پاره  و  ساعتی  کارگران  پاداش  و  عیدی  پرداخت 
وقت در پایان سال گفت: عیدی و سنوات کاماًل 
بر اساس آنچه قانون تعیین کرده است به میزان 
کارکرد افراد و مدتی که در کارگاه فعالیت داشتند 
نیمه  یا  وقت  پاره  فردی  شود.اگر  پرداخت  باید 
باید عیدی را مطابق مدت  وقت کار کرده است 

زمان کارکرد خود دریافت کند. 

»آشتی ملی« ترفندی برای تبدیل »فتنه گِر مجرم« به »مصلِح مدعی« است 

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به طرح موضوع آشتی ملی از سوی 
برخی فتنه گران و یا حامیان آنها اظهار داشت: »آشتی میان ملت و کسانی که از فتنه ی 
۸۸ به طور علنی راه و مسیر خود را از مردم جدا کرده و رضایت »یانکی های غربی« و 
»شکم باره های عربی« را بر مردم، قانون و شرع ترجیح دادند، جز با توبه مجرمان فتنه 
۸۸ و رأفت نظام و مردم قابل تصور نیست«. باقری هدف ترفند »آشتی ملی« را تبدیل 
»فتنه گر مجرم« به »مصلِح مدعی« خواند و اظهار داشت: »همان تفکری که »دیروز« به بهانه جلوگیری از 
وقوع جنگ »برجام« را پذیرفت، »امروز« نیز به بهانه رفع تهدید جنگ قصد دارد تا از فتنه گران »جرم زدایی« 

کرده و برجام دیگری را بر ملت تحمیل نماید«.

غرب گراها به جای سرپوش کردن تهدیدات ترامپ پاسخگوی عملکرد خود باشند

عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه تهدیدات ترامپ نمایشی 
و توخالی است، گفت: جریانات غرب گرا تهدیدات ترامپ را سرپوش عملکرد خود قرار 
می دهند در حالی که باید پاسخگو باشند که چرا از ظرفیت های داخلی بهره نبرده اند. 
محمد ناظمی اردکانی وی با بیان اینکه جریاناتی که در مصدر کار هستند می خواهند 
کشور  معنوی  و  مادی  گسترده  ظرفیت های  از  چگونه  و  چرا  که  روند  طفره  این  از 
استفاده نکرده اند، گفت: این جریانات تهدیدات رئیس جمهور جدید آمریکا را سرپوش قرار می دهند در حالی 
که باید پاسخگو باشند که چرا از ظرفیت های داخلی بهره نبرده اند. وی افزود : این افراد و جریانات به این 

تهدیدات دامن می زنند و با این سیاست های دولت آمریکا به نوعی همکاری می کنند.

منطق حکم می کند اصالحات در کنار روحانی، گزینه دیگری هم داشته باشد

انتخابات  مسیر  در  که  است  معتقد  اصالح طلبان  سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو 
باید گزینه دیگری  نباید تنها به یک نفر اکتفا کرد و اصالح طلبان در کنار روحانی 
هم داشته باشند. محسن مهرعلیزاده در رابطه با احتمال قرار گرفتن گزینه دیگری 
اصالح طلبان  تاکنون  داشت:  اظهار  آینده،  سال  انتخابات  برای  روحانی  کنار  در 
سیاستگذاری  عالی  شورای  نرسیده اند.عضو  قطعی  و  نهایی  نتیجه  به  باره  این  در 

اصالح طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزینه های احتمالی اصالح طلبان برای قرار گرفتن در کنار 
در  که  هستند   ۹۶ انتخابات  برای  کاندیداتوری  معرض  در  زیادی  افراد  گفت:  هستند،   کسانی  چه  روحانی 

رابطه با آنان صحبت های غیررسمی شده اما هنوز درباره کسی صحبت رسمی نشده است. 

منتجب نیا : آرای روحانی نه تنها ریزش ندارد بلکه افزایش هم خواهد داشت

منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در مورد شانس پیروزی حسن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده گفت: آرای دکتر روحانی در انتخابات ۹۶ نه تنها ریزش ندارد 
بلکه افزایش هم خواهد داشت. گالیه ی اقتصادی در همه دولت ها بوده است. عضو 
سابق شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: هیچ گاه موافق معرفی شخص 
و نامزدی در کنار آقای روحانی در انتخابات ۹۶ نبوده ام، نظرم این است که، به صورت 

محفلی و محرمانه افرادی را داشته باشیم تا چنانچه مساله ای برای دکتر روحانی پیش آمد و ایشان به هر دلیلی 
نتوانست در انتخابات آینده شرکت کند، دست ما خالی نباشد. اما این که شخصی را به صورت رسمی در کنار ایشان 

مشخص و اعالم کنیم، را صالح نمی دانم. ما باید تمام نیروهای خود را برای اقای روحانی متحد و آماده کنیم.

فقه  خارج  درس  در  همدانی  نوری  آیت ا... 
در  ربا  موضوع  به  قم  اعظم  مسجد  در 
فعالیت های بانکی اشاره کرد و گفت: امروز 
از  درصد  یک  دست  در  خارجی  بانک های 

رباخواری  با  افراد  این  و  بوده  ثروتمندان 
بیشتر  آنان  پول  روز  به  روز  شده؛  چاق تر 
می شوند.  فقیرتر  مردم  دیگر  درصد   ۹۹ و 
وی اظهار کرد: ربا، گناه کبیره ای است که 
آمده که یک  اینگونه  توصیف آن در شرع 
در خانه  مادر  با  زنا   ۷۰ مقابل  ربا  از  درهم 
جای  هفت  در  متعال  خدای  و  است  کعبه 

قرآن نیز از آن انتقاد کرده است.
بانک دارها  همین  گفت:  تقلید  مرجع  این 
و  پولی  این وضع  با  در کشورهای خارجی 
مالی، دولت ها را به وجود آورده و دولت ها 

نیز قوانین را به نفع آنان وضع می کنند.
اینکه  به  اشاره  با  همدانی  نوری  ا...  آیت 
مجاز  مورد  یک  در  فقط  زیادی  گرفتن 
اگر در هنگام قرض و  است، تصریح کرد: 
توافق شود که  به عنوان شرط ضمن عقد 
فالن  باید  نشود،  آورده  تاریخ  فالن  تا  اگر 
باید  و  نیست  مشکلی  دهد،  جریمه  مقدار 
پرداخت شود؛ اما در بانک ها از این موضوع 
خود  قراردادهای  در  و  شده  سوءاستفاده 
فالن  شود،  دیر  ماه  یک  اگر  که  آورده اند 
شود،  دیر  روز  پنج  و  ماه  یک  اگر  مقدار؛ 

این  صورت  این  در  که  ...؛  و  مقدار  فالن 
و  کشیده  افراد  بدهی  روی  را  جریمه ها 
دریافت  نیز مجدد جریمه  آن جریمه  برای 

می کنند که این مسائل، ربا است.
این استاد حوزه بیان داشت: جریمه را فقط 
اینکه  نه  دریافت کرد؛  مرتبه می توان  یک 
برای آن مدل های گوناگون ساخته و روی 
جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. وی 
بانک هاست  در  مردم  ثروت  امروز  افزود: 
تجارت  به  خود  نفع  به  نباید  بانک دارها  و 
بپردازند؛ باید پول ها را به دست مردم سپرد 

به  اشتغال  و  کشاورزی  صنعت،  راه  در  تا 
کار گرفته شود و در این صورت است که 
اشتغال  و  آمده  ارزانی  شده،  فراوان  نعمت 

ایجاد خواهد شد.
اگر  کرد:  خاطرنشان  حوزه  استاد  این 
برندارند،  دست  خود  کار  این  از  بانک ها 
در درجه اول مردم باید پول را به بانک ها 
اشتغال زایی  و  کرده  استفاده  خود  نداده؛ 
کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون 
فعالیت  مدل  این  جلوی  تا  هستیم  قاطعی 

بانک ها گرفته شود.

آیت ا...نوری همدانی : بانک ها دست از رباخواری بردارند

آیا روسیه بخاطر ایران 
مقابل دونالد ترامپ  می ایستد؟

گرفته  تصمیم  کرملین    : نوشت  اسپوتنیک 
در  ایران  قبال  در  خود  موضع  سر  بر  تا  است 
برابر دولت جدید امریکا بایستد و این نخستین 
بار است که مسکو اینچنین با واشنگتن درگیر 
ترامپ  دونالد  پیشتر  دشوار می شود.  مذاکرات 
شماره  کشور  را  آمریکا،  ایران  جمهور  رئیس 
این   . بود  کرده  توصیف  تروریست جهان  یک 
سخنگوی  پسکوف  دیمتری  واکنش  سخنان 
کرملین را به دنبال داشت که اعالم کرد روسیه 
دیدگاهی مخالف آمریکا در خصوص ایران دارد. 
با  مختلف  مسائل  زمینه  در  ما  گفت  پسکوف 
تهران همکاری داریم. ما برای روابط تجاری و 
اقتصادی با ایران اهمیت قائلیم و امیدواریم این 
روابط هر چه بیشتر توسعه یابد. ایرینا الکسنیس 
تحلیلگر روسی در مقاله ای در این باره نوشت : 
 این تحوالت اخیر تردیدی باقی نمی گذارد که 
دولت  برابر  در  تا  است  گرفته  تصمیم  کرملین 

جدید آمریکا قاطعانه ایستادگی نشان دهد.

آمریکا “ببر کاغذی” است

فرمانده کل سپاه با اشاره به چند تحلیل در مورد 
آمریکا عنوان کرد: تحلیل ها این است که تقابل 
با ایران خطرات قابل توجه ای دارد و برخی از 
آنها ترامپ را نصیحت می کنند که بداند ایران 
کاغذی«  »ببر  را  آمریکا  که  دارد  موقعیتی 
این  باید  آمریکا  که  معتقدند  برخی  و  می بیند 

نیمه ابرقدرت بودن در جهان را فراموش کند.

خرید یک هواپیما پُز دادن ندارد 

حجت االسالم کاظم صدیقی امام جمعه موقت 
در  مسؤوالن  عملکرد  از  شدید  انتقاد  با  تهران 
مسائل اقتصادی، اظهار کرد: باید در اقتصاد به 
استقالل برسیم و الزمه آن اجرای طرح اقتصاد 
مقاومتی است، خرید یک هواپیما ُپز دادن ندارد، 
آیا برجام تنها همین یک هواپیما بود؟ شعارهایی 
اقتصاد  و  رکود  رفع  برای  دولتی  مسؤوالن  که 

مردم می دادند، عملی نشده است.

کاندیدای کمکی برای روحانی 

در  قبل  مدتی   : گفت  حق شناس  محمدجواد 
این  اصالح طلب  جریان  نشست های  برخی 
در  کاندیدا  چند  یا  یک  که  شد  مطرح  مسئله 
کنار آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
حضور داشته باشند و این ایده طرفداران جدی 
هم پیدا کرد و بعید نیست طی هفته های آینده 
انتخابات  در  تا  کنند  رونمایی  کاندیداها  این  از 
در  روحانی  آقای  کنار  در  بتوانند  اردیبهشت ماه 
دوران تبلیغات و مناظره ها حضور داشته باشند و 
به وی کمک کنند. وی در خصوص اینکه حضور 
کاندیداهای کمکی چه تاثیری در انتخابات دارند، 
گفت: با توجه به اینکه آقای روحانی کاندیدایی 
محسوب  مستقر  رئیس جمهور  که  هستند 
می شوند، قاعدتا تالش می کنند از زمان موجود 
برای ارائه کارنامه دولت و بهره بگیرند. و حضور 
کاندیدای کمکی موجب می شود به نوعی باری 
از دوش آقای روحانی برداشته شود. زیرا اگر وی 
به تنهایی در انتخابات حضور داشته باشد باید با 

چندین رقیب به تنهایی رقابت کنند.

مطهری : به ما اجازه دادند 
مالقاتی با محصوران داشته باشیم 

 گفته اند مایل به وحدت هستند
شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی 
زمینه  این  ما کارهایی در   : مساله حصر گفت 
با  مالقاتی  دادند  اجازه  ما  به  و  داده ایم  انجام 
محصوران داشته باشیم تا ببینم اگر آزاد شوند 
برنامه شان چیست، آنها گفته اند نظام را دوست 
دارند و مایل به وحدت هستند که خب این ها را 
به مقامات و رهبری ابالغ کردیم. ما نمی گوییم 
اما خب  اشتباه می کنند  نبوده خیلی ها  خطایی 
هفت سال گذشته است و حصر بدتر از حبس 
شنود  پر  که  اتاقه  سه  دو  خانه  یک  در  است، 
اخیرا  البته  تلویزیون که  است بدون روزنامه و 
این ها  تنها  شود.  وارد  روزنامه  چند  گذاشتند 
مقصر نیستند و دوطرف در این جریان مقصر 
بودند.اگر هم بیایند بیرون دیگر اتفاقی نمی افتد 
مانند زمانی که آیت ا... منتظری بیرون آمدند و 

مشکلی پیش نیامد.

سرمقاله

قرار بی قراری

*هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (سی و هشت سال است 
۲۲ بهمن هر سال، در آن هوای سرد، از خوابمان 
می زنیم و به خیابانها می آییم، حتی یک ریال هم 
بابت آمدنمان اضافه کار نمی گیریم، لوح تقدیر به 
ما نمی دهند، تشویق های نجومی هم نمی شویم، 
و عکس هایمان را به نشانه تشکر به در و  دیوار  
نزده اند، در عوض همان شبش در یکی از همین 
شبکه های ماهواره ای،  عفریته  ای  هزار  شوهر 
 می آید و تصویری از ما نشان می دهد و می گوید: 
»چند هزار تهرانی برای مبارزه با آمریکا امروز به 
خیابانهای تهران آمدند«! دقت کنید؛ »چند هزار نه 
چندمیلیون، آنهم تهرانی نه ایرانی، برای مبارزه با 
ملت آمریکا نه حکومت آمریکا، خیابانهای تهران 
اربابان کثیفش  او و  ایران!« جالب است،  نه همه 
هیچوقت مقیاس ما را نسنجیدند و نفهمیدند، فرق 
میان هزار و میلیون را نخواستند بدانند، تفاوت میان 
عشق و ارادت به انقالب و وطن را با ترس جبر و زور 
تشخیص ندادند و تفاوت رهبری بر دلها را با رهبری 
همین  کنند؛  درک  نتوانستند  مغزها  بر  ها  رسانه 
 است که سی و هشت سال است اشتباه می بینند

، اشتباه تصمیم می گیرند واشتباه عمل می کنند، 
 همین است که سی و هشت سال مدام فریاد می زنند

که راهپیمایی ها را تحریم کنید، به خیابانها نیایید، از 
رهبرتان حمایت نکنید، و به کوری چشم همه آنها، 
هر ۲۲ بهمن، پرشورتر و پرشکوه تر از ۲۲بهمن 
سال قبل، چشمشان را کور می کند. ما به کوری 
چشم همین کورچشمان حیوان صفت، باز هم فردا 
به صحنه خواهیم آمد، باز هم برای دفاع از خود، از 
آرمانها، از امانت و میراث همه ی شهیدان گلگون 
برای  از حریم امن کشورمان، و  برای دفاع  کفن، 
کش کودک  غاصب  های  رژیم  سر  بر   کوبیدن 

، ۲۲ بهمن امسال  را با شکوه تر از هر سال برگزار 
ما  سرنوشتیم،  های  لحظه  مردم  کرد.ما  خواهیم 
فقرات  ستون  به  نهایی  ضربه  مترصد  شهروندان 
ا...،  سبیل  فی  مجاهد  ایرانیان  ما  استکباریم، 
هم رزمان عمار و یاسر و سمیه و مقداد در صدر 
اسالمیم، ما مردم خراسان جنوبی، مرزداران غیور 
مرزهای میهن اسالمی و مرز نشینان بی مدعای 
سرحدات جغرافیای بزرگ ایران اسالمی و طالیه 
داران همت های بلند برای آفریدن حماسه های 
چشممان  محکم،  دلمان  هستیم.  بخش  افتخار 
 روشن، و قلبمان امیدوار به حضور همه در فرداست؛
 همانجای هر سال، همانجای همیشگی، قرارگاههای

 تثبیت انقالب، راهپیمایی های  ۲۲ بهمن 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳۸۳۱ ارسال فرمایید( 

بانک ها مجاز به انتشار اوراق اجاره 
دولتی شدند

فارس-هیات وزیران با ابالغ اصالحیه ای ضمن مجاز 
بانکی  نظام  در  دولتی  اجاره  اوراق  انتشار  شمردن 
تصویب کرد: بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت در 
سررسید و قبل از سر رسید ندارد. در ادامه این متن 
آمده که»تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و 
انتقال آن در بانک یا بانک های عامل مجاز است.«

سکه یک میلیون و 2۱0 هزار تومان شد

یک  افزایش  تومان  هزار  با  جدید  طرح  مهر-سکه 
تومان، سکه طرح قدیم بدون  میلیون و ۲۱۰ هزار 
تغییر یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان و نیم سکه با 
رشد ۲ هزار تومانی ۶45 هزار تومان به فروش رسید.
ربع سکه هم با هزار تومان رشد قیمت ۳4۶ هزار 
تومان، هر گرم طالی ۱۸ عیار با 4۶۲ تومان افزایش 

قیمت ۱۱5 هزار و ۶۱۸ تومان معامله شد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

نحوه فروش با شرایط نقدردیف
در صورت خرید نقدی ۱۰% تخفیف به خریدار داده خواهد شد. )برای کلیه کاربری ها به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات(۱
امالک متصرف دار فقط به صورت نقد و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدت کاربریردیف

5۰% نقد + 5۰% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )24 ماهه( تجاری، مسکونی، اداری۱
3۰% نقد + 7۰% اقساط ماهیانه با سود %2۰

3۰% نقد + 7۰% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )24 ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

فهرست امالک مازاد بانک برای مزایده
مساحت نوع ملکآدرسردیف

عرصه 
)مترمربع(

مساحت 
اعیان

)متر مربع(

نوع 
کاربری

مبلغ پایه 
مزایده )ریال(

وضع پالک ثبتی 
کنونی 

توضیحات

شهر شوسف  ۱
خیابان امام خمینی 

)ره( - مقابل 
مسجد جامع 

شوسف

حدود254.۱ساختمان 
۱4۰

7۱8 فرعی 672/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
از 63 اصلی  

مفروز و 
مجزی شده 

از 32 فرعی از 
اصلی مذکور

بازدیداز تخلیه
محل زمین 

الزامی، فروش 
با وضعیت 

موجود 

شهرستان نهبندان  2
بلوار امام رضا)ع(  

کوچه تعلیم

5289 فرعی ۱/۱76/۰۰۰/۰۰۰مسکونی4۰7.۰5254ساختمان
از یک اصلی 
تجمیعی از 

5۱56
و 3۰85

بازدید از محل تخلیه
 زمین الزامی  

فروش با 
وضعیت 
موجود

واقع در 25 3
کیلومتری جاده 
طبس - بشرویه

کشاورزی  -495۰۰زمین
صنعتی

63۱ اصلی 5۰4/56۰/۰۰۰
بخش 3

بازدید از محل تخلیه 
 زمین الزامی 

 فروش با 
وضعیت 
موجود 

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران در استان خراسان جنوبی ۹5/۱
)نوبت اول(

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود 

به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشرت ، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده )برگه های رشایط 

رشکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از روز شنبه 95/11/23 لغایت دوشنبه 95/12/02 )حداکرث تا ساعت 12( به محل این اداره امور واقع در بیرجند - میدان شهدا - طبقه 

دوم - دایره کارپردازی مراجعه منایند. 

تلفن متاس : 32232227 / 32237222 - 056(

توضیحات: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمرت از میزان مقرر، مخدوش و مبهم و مرشوط، مردود است.

رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است. سپرده )ودیعه( رشکت در مزایده 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی 

ایران در وجه اداره امور شعب استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی رشایط رشکت در مزایده تحویل دهند. کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک ساعت 

10 صبح چهارشنبه 95/12/04 در محل اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند - میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد 

شده با ارائه مدارک شناسایی در جلسه مذکور رشکت منایند. امالک دارای مترصف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با 

نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد. )هزینه تنظیم وکالت نامه باملناصفه خواهد بود( . برای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار 

می گردد و برای امالک مترصف دار ، وفق رشایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه امالک بر عهده خریدار است. امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به 

روش اجاره به رشط متلیک در امالک متلیکی می باشد. هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشار الیه می بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 

قرارداد نقدا در وجه بانک واریز مناید. متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200/000 ریال به حساب 0103970397009 در وجه اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی )قابل واریز در 

کلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند. متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های رشایط رشکت در مزایده 

)که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( رصاحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل منایند.( در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به صورت 

مساوی باشد، اولویت فروش با رشایط نقدی است. نحوه دریافت مثن معامله پس از اعالم برندگان و انعقاد قرارداد به رشح اعالم می گردد.

مراسم رونمایی از جدیدترین محصول 
شرکت مدیران خودرو پنجشنبه 95/۱۱/2۱ 

مکان: خیابان غفاری نمایشگاه بین المللی بیرجند

ساعت ۱9
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مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در خراسان جنوبی اعالم شد

ایرنا - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی مسیرهای راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن را در 
مرکز 11 شهرستان استان اعالم کرد.حجت االسالم ابراهیم زاده گفت: در بیرجند راهپیمایی در ساعت 9 صبح 
از میدان شهدا آغاز و در مسیر میدان ابوذر، خیابان ارتش، خیابان پاسداران ادامه و به میدان قدس ختم می شود. 

فرصتی  همواره  فجر  دهه   - برزجی  عصمت 
اسالمی  جمهوری  دستاوردهای  تا  است  بوده 
های  مجاهدت  از  برآمده  نظام  عنوان  به 
وضع  بررسی  شود.  بازخوانی  اسالمی  انقالب 
در  مهمی  معیار  تواند  می  استان  روستاهای 

وضع توسعه و عدالت باشد.
خراسان  تشکیل  از  دهه  دو  از  بیشتر  اندکی 
این  که  سالها  این  در  و  گذرد؛  می  جنوبی 
خطه از کشور، استانی مستقل شده به مراتب 
شاهد رشد و بالندگی بیشتر آن هستیم. اما در 
از  جزئی  منطقه  این  انقالب  از  قبل  سالهای 
خراسان بزرگ بود .در محور توسعه روستایی 
اسالمی  انقالب  نهادهای  تشکیل  علت  به 
بنیاد  امداد،  کمیته  سازندگی،  جهاد  همانند 
های  سازمان  سایر  و  مردمی  بسیج  مسکن، 
امام  حضرت  تدابیر  از  که  مردمی  و  انقالبی 
در  جهادی  تفکر  و  دیدگاه  با  بود،  خمینی)ره( 
آن  توسعه  و  روستایی  های  زیرساخت  تحول 

اقدامات ارزشمندی انجام گرفت.
روستاهای ما در مقایسه با اکثر کشورهای در 
حال توسعه در وضع مطلوبی قرار دارد، و این 
در سایه همین دیدگاه های جهادی و نهادهای 
برنامه  پایه  باید  روستایی  است.توسعه  انقالبی 
ریزی ها برای توسعه همگانی کشور باشد چرا 
به  اقتصاد، صنعت و توسعه متوازن کشور  که 

توسعه روستایی وابسته است.
باید تالش کرد محورهای توسعه ایجاد شود تا 
روستاییان به شهر مهاجرت نکرده و در روستا 
بمانند چرا که روستا پایه تولید و اقتصاد کشور 
به  خدمات  ارائه  محورهای  ترین  .مهم  است 
تلفن،  سازی،  راه  قبیل  از  مواردی  روستاییان 
اینترنتی،  های  شبکه  ،بهداشت،  گاز  برق، 
کشاورزی  مکانیزاسیون  ورزشی،  های  محیط 

و ساماندهی مسکن روستایی می باشد.

تحول بهداشت
 در روستاهای خراسان جنوبی

یکی از مهم ترین خدمات انجام شده در زمینه 
می  درمان  و  بهداشت  محور  روستایی  توسعه 
روستاهای  شفاهی  تاریخ  که  آنطور  باشد. 
استان از وضع قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
وجود  حمام  روستاها  از  بسیاری  در  گوید  می 
مردم  روزانه،  نیاز  حداقل  این  برای  و  نداشت 
به  روستایی  از  را  طوالنی  های  مسافت  باید 
روستای دیگر طی می کردند. . مرکز بهداشتی 
بود  بزرگ  شهرهای  در  فقط  هم   ، درمانی  و 
.گویای این واقعیت هم مرگ تعداد زیادی از 
کودکان معصوم روستاها بر اساس بیماریهای 
به علت  که  بود  آبله، سرخک  ای چون  ساده 
به  محکوم  پزشک  و  بهداشتی  امکانات  نبود 
به  که  مادرانی  بسیار  چه  شدند.  می  مرگ 
خود  جان  زایمان  موقع  ناشناخته  های  علت 
آمارهای سال  اما طبق  از دست می دادند.  را 
روستاهای  در  عمومی  حمام   417 تعداد    90
مرکز   84 همچنین  است.  داشته  وجود  استان 
خانه   .290 داروخانه،   43 درمانی،  و  بهداشتی 

 5 روستایی،  بهداشت  پایگاه   42 بهداشت، 
مرکز تسهیالت زایمانی، 103 پزشک خانواده 
و 78  پزشک روستایی گواه بر انقالب بزرگ 
بهداشتی در سطح روستاهای استان همزمان با 

انقالب اسالمی است. 
شبکه  سایت  از  که  آماری  همین  اساس  بر 
روستایی ایران برداشت شده است؛  تعداد 11 
داندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان در 
یا  بهیار   122 بوده،  فعال  استان  روستاهای 
دامپزشک،   52 بهورز،   345، روستایی  مامای 
و  آزمایشگاه   3 دامپزشکی،  تکنسین   14
رادیولوژی ،711 غسالخانه و 227 سامانه جمع 
آوری زباله از دستاوردهای انقالب اسالمی در 

روستاهای استان بوده است. 
حوزه  در  فزآینده  رشد  این  وجود   با  گرچه  
چشم  با  هنوز  روستایی،  درمان  و  بهداشت 

اندازها فاصله داریم.

دستاوردهای انقالب
 در مدیریت امور روستایی 

در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهمترین  از 
قانون  در  که  روستایی  امور  مدیریت  زمینه 
دهیاری  است،  شده  بینی  پیش  نیز  اساسی 
و  توسعه  که  باشد  می  روستایی  شوراهای  و 

ساماندهی روستایی نقش اساسی دارد.
و  روستایی  توسعه  برای  ریزی  برنامه  برای 
همچنین پیگیری برنامه ها وجود دهیاری در 
روستاها را ضروری می کند که نماینده دولت 
در روستا بوده و پاسخگوی نحوه اجرای برنامه 

های توسعه محور روستایی است.
دهیاری  هیچ   58 سال  تا  و  انقالب  از  قبل 
طبق  اما  نداشت  وجود  کشور  روستاهای  در 
خراسان  روستای   712  90 سال  سرشماری 
روستا   714 و  اسالمی  شورای  دارای  جنوبی 
پاسگاه  اند. همچنین 57  بوده  دهیاری  دارای 
نیروی انتظامی در روستاها، 13 مرکز خدمات 
 60 کشاورزی،  مروج  کشاورزی،60  جهاد 
شورای حل اختالف در روستاها، 240 شرکت 
هادی  طرح   276 اجرای  و  روستایی  تعاونی 
جمعیت  به  نظام  توجه  از  نشان  روستاها  در 

روستایی خراسان جنوبی بوده است. 
همچنین تا سال 58 هیچ روستایی در استان 
تا  اما  نداشت  نشانی  اتش  پایگاه  کشور  و 
از  جنوبی  خراسان  روستای  تعداد6   سال90 

این امکانات بهره مند شده اند.

رساندن  صفر  به  برای  نظام  همت 
ضریب بی سوادی روستاییان

قبل  زمان  در  سواد  وضع  از  آماری  گرچه 
دست  به  نتوانستیم  استان  روستاهای  انقالب 
می   90 سال  آمارهای  که  آنطور  اما  بیاوریم 
گوید: 109هزار و 364 مرد باسواد و 89 هزار 
استان وجود  روستاهای  در  باسواد  و 695 زن 
داشته همچنین تعداد مرد محصل 34 هزار و 
630 نفر و تعداد زن محصل 29 هزار و 669 

نفر بوده است. واحدهای آموزشی روستایی از 
سال  تا  که  بوده  ها  دغدغه  ترین  مهم  جمله 
1358 تعداد اندکی روستا از آن برخوردار بود. 
نتیجه  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
خوبی  افزایش  با  رقم   این  آن  دستاوردهای 
مواجه شده  و طبق سرشماری سال 90  تعداد 
151 روستا مهد، 899 دبستان،  287 مدرسه 
راهنمایی  و 48 دبیرستان و هنرستان دستاورد 
نظام جمهوری اسالمی ایران برای روستاهای 

خراسان جنوبی بوده است.  
روستاهای  تعداد  این  افزایش  رغم  علی 
برخوردار از واحدهای آموزشی، اما همچنان در 
برخی روستاها خأل حس می شود و مجلس و 
دولت برنامه هایی را برای ایجاد مراکز روزانه 
آموزشی در سایر روستاها دارد تا در تمام روستا 
ها این مراکز  آموزشی دایر باشد و محدودیتی 
دختران  برای  مخصوصا  زمینه  این  در 

روستایی در جهت ادامه تحصیل نباشد.
لذا برای رفع این مشکل، دولت و مجلس در 
اساسی  قانون  اصل 44  به  استناد  با  سال 94 
در نظر دارد تا با واگذاری بخشی از این مراکز 
حتی  خصوصی،  های  شرکت  به  آموزشی 
دورافتاده ترین روستاهای کشور نیز از امکانات 

آموزشی بهره مند شوند.

توجه نظام جمهوری اسالمی به فراهم 
کردن محیط های ورزشی روستایی

برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر 
گرچه عوامل خدماتی می تواند کارساز باشد  اما  
توجه به اوقات فراغت و فراهم کردن محیط 
های ورزشی از عوامل مهم دیگر محسوب می 
حرکت  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  شود. 
که  گرفته  صورت  زمینه  این  در  خوبی  های 

کافی نیست و باید ادامه داشته باشد.
در همین راستا، زمین های ورزشی روستایی در 

سال 58 تنها در 12 روستای کشور وجود داشت 
که مشخص نیست روستاهای استان ما نیز از 
بر اساس  اما  نه  یا  اند  این رقم سهمی داشته 
سرشماری سال 90 تعداد 176 زمین ورزشی و 
28 سالن ورزشی در روستاهای استان احداث 
 155  ، سرشماری  همین  طبق  است.  شده 
عمومی،  کتابخانه   101  ، روستایی  بوستان 
1077 مسجد و 8 مدرسه علمیه در روستاهای 

استان ایجاد شده است. 
 

اقدام جهادی انقالب اسالمی
 در ایجاد و بهسازی راه های روستایی

تا سال گذشته  گویند  آمارهای می  که  آنطور 
 503 و  هزار   135 دارای  جنوبی  خراسان 
درصد   40 که  بوده   روستایی  برق  مشترک 
کل مشترکان استان را تشکیل  می داده اند. 

از  روستا   500 و  هزار  یک  از  بیش  همچنین 
نعمت برق برخوردار هستند.

توسعه  درباره  استان   برق  شرکت  مسئوالن 
اند:با  گفته  جنوبی  خراسان  در  روستایی  برق 
توجه به اینکه تمام روستاهای باالی 20 و 10 
خانوار استان برقدار هستند ، حدود 10 روستای 
باالی 5 و زیر 10 خانوار با اولویت سرانه هزینه 
توسعه  برای  شرکت  این  برنامه  در  نیز  کمتر 
برق قرار دارد.شایان ذکر است که در زمان قبل 
از انقالب فقط  5 روستای برقدار در خراسان 

جنوبی وجود داشته است. 

170 روستای خراسان جنوبی
 گازدار شدند

بر اساس آمارهای اعالمی در سرشماری سال 
90  ،  طول راه های روستایی آسفالت شده که 
باشد  می  ارتباطی  های  راه  در  اساسی  محور 
865  کیلومتر بوده که یک حرکت ارزشمندی 

از جمله  روستاهای کشور  به  گازرسانی  است. 
پیروزی  از  بعد  که  است  خدماتی  ترین  مهم 
تاکنون  و  برداشته شده  قدم  آن  برای  انقالب 

به 170 روستای استان گازرسانی شده است

دسترسی 1100 روستای استان 
به اینترنت پرسرعت تا پایان سال

دفتر   728 تعداد    90 سال   تا  همچنین 
داشته  وجود  استان  روستاهای  در  مخابراتی 
اطالعات  فناوری  دفتر  نیز  روستا   155 است، 
و ارتباطات داشته اند، و 161 صندوق پست نیز 

در روستاهای استان نصب شده بود. 
فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  که  آنطور  و 
اطالعات استان گفته است:   طی یک پروژه 
ملی در دو فاز یک و دو حدود 1100 روستا تا 
پایان سال به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا 

برای  جدی  های  برنامه  از  کرد.یکی  خواهند 
توسعه  و  روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری 
است،  مجلس  کار  دستور  در  که  روستایی 
یکپارچه سازی اراضی روستایی و جلوگیری از 
قطعه قطعه شدن آن به دست وراث می باشد 
که قدم خیری جهت امیدوار ماندن روستاییان 

برای اقامت در روستا است.
همچنین سند دار کردن زمین های روستایی 
باشد  می  زمینه  این  در  مهم  موارد  دیگر  از 
که با اجرایی شدن آن مشکالت عمده زمین 

های روستایی مرتفع می شود.

برنامه  پایان  برنامه  تا  که  اندازی  چشم  البته 
پنجم توسعه برای خدمات رسانی به روستاهای 
بوده و  این میزان  از  تعریف شده بیش  کشور 

همه خواسته ها برآورده نشده است.
از مهم ترین علل این عقب افتادگی از برنامه 
به سنگ  توان  می  روستایی  زمینه  در  توسعه 
اندازی های استکبار جهانی مقابل نظام مردم 

ساالر دینی کشورمان در همه سالهای پس از 
پیروزی انقالب اسالمی مانند جنگ تحمیلی 
های  تحریم  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  و 
کرد  اشاره  کشور   علیه  شده  اعمال  خارجی 
کار  دستور  در  اقداماتی  آن  جبران  برای  اما 

قرار گرفته است.

تدابیر برنامه ششم توسعه برای
 رفع مشکالت باقی مانده در روستاها

عقب  جبران  برای  توسعه  ششم  برنامه  در 
محور  در  پنجم  توسعه  برنامه  از  ها  افتادگی 
بینی  پیش  راهکارهایی  عشایری  و  روستایی 
این  در  مطلوب  وضعیت  به  تا  است  شده 
ایجاد  و  امکان سنجي، طراحي  برسیم.  زمینه 
روستایي  زباله هاي  بهداشتي  دفع  سامانه هاي 
دفع  و  جمع آوري  و  روستاها  محدوده هاي 
و  ،طراحي  روستاها  محدوده  از  خارج  در  آنها 
در  فاضالب  بهداشتي  دفع  پروژه هاي  اجراي 
حریم  در  واقع  روستاهاي  اولویت  با  روستاها 
رودخانه ها، تاالب ها، سدها و روستاهایي که 
بدلیل نفوذپذیري کم اراضي دفع فاضالب در 
یکپارچه سازي   ، مي باشد  مشکل  دچار  آنها 
و  عمران  برنامه هاي  و  فعالیت ها  حداکثري 
و کشاورزي کشور  روستایي، عشایري  توسعه 
و مدیریت آنها با رویکرد جهادي و نظارت پذیر 
،تامین  برنامه ششم  اجراي  اول  پایان سال  تا 
احداث،  برای  نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  و 
راههاي  نگهداري  و  آسفالت  و  بهسازي 
روستایي روستاهاي باالي 20 خانوار جمعیت 
طرحهاي  اجراي  و  ،تهیه  برنامه  پایان  تا 
ساماندهي و بهسازي حداقل %20 روستاهاي 
جهت  غیرعامل  پدافند  رویکرد  با  مرزي 
توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از 
جمله وظایف دولت است که در دی ماه امسال 

توسط مجلس تکلیف شده است. 
 

اجرای  با  روستا  اقتصاد  تکمیل چرخه 
طرح ساماندهی خدمات روستایی

ده  در  نیز  روستایی  خدمات  ساماندهی  طرح 
محور تعریف  و سال 93 در مجلس تصویب 
شد که با اجرای آنها در آینده تحول عظیمی در 

روستاهای کشور صورت می گیرد .
همچنین در جهت خدمات رسانی به روستا و 
برنامه های  روستایی،  تولیدات  رفع مشکالت 
پیش  کشاورزی  جهاد  وزارت  طرف  از  خوبی 
بینی شده است و موانع قبلی اصالح شده که 
به  دست واسطه ها قطع می شود و سود آن 

دولت و روستاییان می رسد.
توسعه  مدیریت  و  شدن  مند  نظام  برای 
خوبی  های  طرح  نیز  روستایی  اقتصادی 
و  تولیدات  سایر  تا  شده  مصوب  مجلس  در 
محصوالت کشاورزی روستایی به قیمت تمام 
شده خود به فروش برسند و از لحاظ اقتصادی 

شاهد پویایی روستا باشیم.
 )Ava.news11@gmail.com(

دو  بیکارم  آخه من که  کنیم  مراجعه  به کجا  ما 
به  نمیدن  من  به  حمایتی  بسته  دارم  هم  بچه 

شاغلین میدن این مملکت اسالمی واقعا.
903...264
 یک پیشنهاد دارم برای دوستانی که می فرمایند

هواپیما نیاز نیست باید به اولویت های دیگر می 
رسیدند . اگر اشکالی ندارد سفرهای خود را من 
که حداقل  ببرند  تشریف  اتوبوس  با  این  از  بعد 
جای خالی برای سایر مردم هم پیدا شود آنوقت 
هواپیماها  خالی  های  صندلی  که  هم  دولت 
کند نمی  آن  به  نیاز  احساس  دیگر  ببند   را 

جز  نیستند  حاضر  برسد  پایش  به  آقایان  این 
هواپیما با وسیله ای دیگر رفت و آمد کنند 

ارسالی به تلگرام آوا
لطفا دانشگاه ... توضیح دهد چرا تاکنون هشت 
را  پولها  و  است  نداده  را  پرسنل  کار  اضافه  ماه 
در ... بدون داشتن اعتبارمصوب خرج کرده اید
915...009

از  ابتدا  فجر  دهه  ا...  ایام  تبریک  و  سالم  با 
پرسنل  و  مدیح  دکتر  جناب  محترم  شهردار 
محترم شهرداری منطقه 1 بابت پارک جدید بلوار 
بنام  دارد  امکان  اگر  و  شود  می  تشکر  شعبانیه 

پارک شهدای آتش نشان نامگذاری شود
915...241

متاسفانه  که  بگوئید  مسئولین  به  لطفا  آوا  سالم 
های  کوچه  در  هم  باز  درخواست  بارها  از  پس 
مهرشهر باید زنجیر چرخ بست تا بتوانند از تو گل 

والی بیان بیرون مثل و لیعصر 23
915...181

در  سال   38 خوسف  شهرستان  مردم  سالم   با 
چرا  دارند  حضور  انقالب  مختلف  های  صحنه 
ساخت  همانند  مشکالت  صحنه  در  مسووالن 

بیمارستان این شهر محروم حضور ندارند  
915...008

اولین  طبیعی   حوادث  بروز  در  میرسد  نظر  به 
دستگاه که دچار بحران می شود ستاد مدیریت 
بحران است که نمیداند چکارکند آقایان محترم 
قبل  از  باید  طبیعی  هرحادثه  برای  عضوستاد 
برنامه مدون تبیین و درکوتاه ترین زمان از وقوع 
حادثه به اجراء گذاشت مثل آتشنشانی .اورژانس 

پلیس که خداحافظشان باشد .  
915...915

دیگه  روز  چند  تا  که  کارمندایی  حال  به  خوش 
عیدیشون واریز میشه . خدا برای کسانی درست 
مشکل  هزار  با  بچه  چندین  با  بیکارند  که  کنه 
بچه  زن  وجلوی  بخرند  نو  لباس  نمیتونند  دیگه 

شون خجالت میکشند .
915...194

آوا سالم خوش بین ترین و منصف ترین اظهار 
نظر در مورد عملکرد ضعیف ستاد بحران در برف 
اخیر این است که بگوییم  احتماال دستگاههای 
عضو ستاد همکاری الزم را باستاد نداشته اند و 
گرنه  و  است  بوده  خودش  فکر  به  دستگاه  هر 
این عملکرد قابل دفاع نیست که بایدفکری کرد.  
915...211

آواجان لطفا به مسئوالن بگو دیگه مانور برگزار 
نکنند و پول بیت المال را حرام نکنند ستادی که 
موجب  که  طبیعی  حوادث   کوچکترین  بروز  با 
راندارد  آمادگی  کمترین  شده  مردم  خوشحالی 
بایداز  مردم  کند  بخیر  را  بزرگتر  حوادث  خداوند 

خود مایه بگذارند اینجاتهران نیست 
915...315

روایت آمار از دستاورد انقالب برای روستاهای استان

به  ای  نامه  طی  بیرجند  خانه  تصفیه  پرسنل 
  ، ها  پروژه  مالی  وضعیت  به  توجه  با  روزنامه 
با دستگاه های متولی  همراهی و همدلی خود 
را  اعالم کردند متن نامه به شریح ذیل است : 
از  را  خود  سپاس  و  تشکر  مراتب  بدینوسیله 
ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  محترم  مدیریت 
امامی که  آقای مهندس  خراسان جنوبی جناب 
بزرگوارنه از بدو راه اندازی تصفیه خانه در سال 
1393 تا به امروز در همه ی زمینه ها از جمله 
پیگیری مطالبات حقوقی،حامی پرسنل بوده اند 
را ابراز می داریم.کلیه کارکنان تصفیه خانه علی 
رغم مشکالت معیشتی با توکل بر خداوند قادر 
هم   که  مالی  مشکالت  به  توجه  با  و  متعال  و 
دولتی  های  دستگاه  اکثر  گیر  گریبان  اکنون 
در  است،صبورانه  شده  عمرانی  های  پروژه  و 
هیچ  از  بیرجندی  همشهریان  به  خدمت  عرصه 
کوششی دریغ ننموده اند،همچنین از پیگیری و 
آب  شرکت  ارشد  مدیران  مستمر  های  تالش 
پرداخت  زمینه  در  جنوبی  خراسان  ای  منطقه 
شده  ذکر  مشکالت  به  توجه  با  مزایا  و  حقوق 
در  اعتراضی  لحظه  این  تا  و  داشته  اطمینان 
نشریات  سایر  یا  و  روزنامه  آن  به  زمینه  این 
خود  که  کاری  شرایط  از  و  اند  ننموده  اعالم 
آنرا پذیرفته ، رضایت داشته،بطوریکه در گذشته 
و  نکرده  ترک  را  خود  کار  پرسنل  از  یک  هیچ 
اند. وظیفه خویش را به نحو احسن انجام داده 

به همت  بیرجند  تنها تصفیه خانه آب شرب  تا 
هم  دلسوز  مدیرانی  ناپذیر  خستگی  تالش  و 
محترم  مدیریت  امامی  مهندس  آقای  چون 
مدار  در  تاکنون  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل 
از  ای  لحظه  ،حتی  داشته  قرار  برداری  بهره 

مدار بهره برداری خارج نگردد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951947 اجرایی اموال 

شامل 5 دستگاه گوشی )اسمارت ، HTC ، آیفون ، سامسونگ( به مبلغ 
23/700/000 ریال ، 3 دستگاه تبلت به مبلغ 11/400/000 ریال ، تلفن 
  acer رومیزی بی سیم تکنیکال به مبلغ1/850/000 ریال و لپ تاپ
مدل 4330 به مبلغ 10/000/000 ریال جمعا به مبلغ 46/950/000 ریال 
کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حمید گلثومی به مبلغ 53/594/901 
ریال در حق آقای مهدی شاکری نژاد و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا 
در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه 1395/12/4 از  ساعت 9 
الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
 منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور ساعت 10 روز دوشنبه 1396/01/16 در محل سالن اعالن بار 
پایانه باربری بیرجند کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن صنفی دعوت می شود در 
جلسه مذکور شرکت نمایند. هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر را با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر 

انجمن به عهده داشته باشد. دستور جلسه:
1-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان 2- تفویض اختیار به هیئت مدیره

3- تصویب صورت مالی سال آینده 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـی آبادی 

انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار

09151635431- 32256300 بهدانی 

گچبـری هنـر اصفهـان 
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روزشمار دهه فجر،  21 و 22  بهمن
 
رشد- در چنين روزی ساعت 10 صبح اسلحه خانه  نيروی هوایی به همت مردم فتح شد. مردم تانك ها را به خيابان ها آوردند و فرمانداري نظامي با دست پاچگی بارها از رادیو ساعت منع عبور و مرور را چهار و نيم 
عصر اعالم كرد. امام خميني )ره( نيز طی پيامی فرمودند: » مردم به آن اعتنا نكنند كه به خواست خداوند تعالی، حق پيروز است«. در نهایت شوراي عالي ارتش در ساعت ده و نيم روز 22 بهمن به یگان هاي 
نظامي دستور داد به پادگان هاي خود مراجعت نمایند و صداي لرزان گوینده  رادیو طنين انداز شد: »توجه توجه ... این صداي انقالب ملت ایران است ...« آخرین سلسله  پادشاهي ایران، سرانجام سقوط كرد ... پنجشنبه *21 بهمن 1395 * شماره 3719

گزارش عملکرد اداره کل بهزیستی استان در دولت تدبیر و امید 
معاونت امور توسعه پیشگیری:

*خدمت گيرندگان از مراكز سرپایی:2463    نفر                                                                                                      
* تعدادخدمت گيرندگان از مراكز ميان مدت:974نفر

* تعدادخدمت گيرندگان  تيم سيار:617نفر
* تعدادخدمت گيرندگان از طرح آموزش مهارتهای 

زندگی درهمه مقاطع: 16742نفر
زندگی  آموزش  ازطرح  تعداد خدمت گيرندگان   *

خانواده:5100نفر
* خدمت گيرندگان آموزش پيش از ازدواج: 

4200نفر
*تعدادخدمات گيرندگان غربالگری بينایی:41561نفر
غربالگری  گيرندگان  تعدادخدمت   *

شنوایی:18428نفر
* تعدادخدمت گيرندگان مشاوره ژنتيك:2410نفر

 * پرداخت كمك هزینه مشاوره ژنتيك وآزمایش های 
پيش از ازدواج 

* تماس با خط مشاوره تلفنی 1480:  6703نفر
 * جمعيت تحت پوشش اجتماع محور:177005 نفر

* اجرای 5طرح  پایلوت توسط معاونت امورتوسعه 
پیشگیری دراستان:   

1.  طرح مشاوره ژنتيك پيش از ازدواج 1500 نفر      
 2. غربالگری اختالالت  ژنتيك 25-15 سال 1450 نفر

3. كمپين مشاوره ژنتيك    
4. غربالگری شنوایی كودكان 5-3 سال 500 نفر     

5. طرح خانه و مدرسه با هدف پيشگيری از اعتياد در 
مهدهای كودک

ارائه دهنده  از مراكز  تعداد افراد خدمت گیرنده 
تا  بهزیستي  كل  اداره  پيشگيری  حوزه  خدمات 
پایان1394  ،109010 كه از طریق 43 مركز همكار 
اند. نموده  رادریافت  خدمات  این  نظارت   وتحت 

معاونت امور اجتماعی:
فردی  های  بحران  در  مداخله  مراکز  تعداد 

اجتماعی وخانوادگی  
* 10 مركز مداخله در بحران با ارائه خدمت به 1770 

نفردر سال 94

* 8 مركز خط123 استان با ارائه خدمت به 6019 
نفردر سال 94

 خدمات سیار : 
* 8 تيم خدمات سيار با ارائه خدمت به 6019 نفر 

در سال 94
به  ارائه خدمت  با  اجتماعی  پایگاه خدمات   13 *

14235 نفر در سال 94
 مراکز کاهش طالق:

 10 مركز با 2732 نفر پذیرش )94(
 مراکز کودکان خیابانی: 

)2 مركز(یك مركز روزانه)حمایتی-آموزشی( - یك 
مركزشبانه روزی دولتی با 253 پرونده

و  عشايری  روستايي،  دختران  و  زنان  تعداد 
شهری بهره مند از بیمه اجتماعي : تا پايان سال 
 94 13 1225مورد روستايی و682مورد شهری

راه اندازی مرکز اورژانس 123: 
* 8 مركز خط123 استان با ارائه خدمت به 6019 

نفردر سال 94
کودکان مهدهای کودک استان :

* نظارت بر153 مهدكودک شهری و134 مهدكودک 
كودک با 8850  بهزیستی  نظارت  تحت   روستایی 

فرزندان تحت پوشش امداد بگیر:
* نگهداری،حمایت و پرداخت یارانه به230 كودک 
بی سرپرست در20 مركز شبه خانواده درسطح استان

فرزندان مراکز شبانه روزی: 
)حوزه  شده  توانمند  هاي  خانواده  تعداد   *

اجتماعي( تحت پوشش: 
 202 خانواده)93( - 316 خانواده  )94(

* تعداد خدمت گیرنده از مراكز ارائه دهنده خدمات 
اجتماعی اداره كل بهزیستي تا  پایان1394حدودا 

3050 مورد
مرکز   39 ساماندهی  و  تجهیز   ايجاد، 

فوريت های اجتماعی شامل:
* راه اندازی وافتتاح 3 گروه هميار نانوایی در آرین 
شهر وبشرویه و نهبندان در سال 95 عالوه بر 34 

گروه موجود
* توانمندسازی 36 فرزند تحت حمایت در سال 94 و 

5 فرزند در سه ماهه اول 95
* توانمندسازی316 خانواده در سال 94 و 89 خانواده 

تحت پوشش در سال 95 )سه ماهه اول(
* اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور با هدف 
كاهش فقر قابليتی در 4 محله كمتر برخوردار بيرجند 

ودرميان 
* ارائه یك وعده غذای گرم به روستا مهدهای مناطق 

محروم جهت 4359 كودک در سال 94
* تدوین شناسنامه آسيب های اجتماعی استان

و  تحصيل  از  بازمانده  اجرای طرح 560 كودک   *
دریافت سبدحمایتی )آموزشی، ورزشی، بهداشتی، 
فنی وحرفه ای، بيمه ای وكار( با همكاری دستگاههای 

مربوطه
* انعقاد تفاهم نامه با 4 خط فوریتی استان 125-
115-123-110 جهت مداخالت فوری 4 دستگاه در 

آسيب های اجتماعی باالخص در مناطق ویژه
معاونت امور توانبخشی:

آمار جامعه هدف تحت پوشش به نفر: 
سال 93(- 16247)سال94(-18063   (15170 *

)سال95(
ی  دهنده  ارائه  های  کلینیک  و  مراکز  تعداد 
خدمات توانبخشی تحت نظارت ) مرکز( : 48 

)94( 50 - )93(48- )92(
 تعداد معلولین تحت پوشش)نفر(: 16247  )93( 

)94( 18063 -

 )92(  3227 بگیران:)نفر(:  مستمری  تعداد 
)94(4061 - )93( 4054-

تعداد معلوالن، سالمندان و بیماران رواني مزمن 
خدمت گیرنده از مراکز روزانه، حرفه آموزي و 
کارگاهي تحت پوشش:970  )92 ( -1031 )93( 

)94( 777 -
تعداد مراكز روزانه، حرفه آموزي و كارگاهي ارائه دهنده 
خدمات به معلولين و سالمندان تحت پوشش اداره 
 كل بهزیستي تاپایان سال94 ، 34 مورد بوده است.

وسايل کمک توانبخشی توزيع شده )مورد(: 
* تامين و توزیع وسایل بهداشتی، پانسمان و پوشينه 

معلوالن
* اعطای كاالبرگ خرید وسایل بهداشتی، پانسمان و 
پوشينه تعداد 789 نفر از معلوالن استان در سالهای 

1393 و 1394
* برنامه ریزی برای اعطای بن كارت خرید وسایل 
بهداشتی، پانسمان و پوشينه تعداد 789 نفر معلول  

در سال 1395
* تامين و توزیع وسایل كمك توانبخشی معلوالن

* توزیع بيش از 2000 دستگاه انواع وسایل كمك 
فرنگی،  توالت  واكر،  عصا،  ویلچر،  انواع  توانبخشی 

سمعك، بهدید و ...
 پرداخت کمک هزينه های کاشت حلزون: )نفر(

 * 37 )93( - 46 )94( 16 نفر كاشت و 30 نفر هزینه ی 
ریال  1/260/000/000 مبلغ   : قطعات   تعمير 
توانبخشی   CBR پوشش  تحت  مددجويان 

مبتنی بر جامعه: )نفر(

)94(9131 -)93(9533 -)92( 8953 *
* تعداد مسكن مناسب سازی شده معلوالن )واحد(:  

)94( 67 - )93( 21
 ( معلوالن  شده  سازی  مناسب  خودرو  تعداد   *

دستگاه( : 15 )93( - 14 )94(
دهنده  ارائه  مراکز  از  گیرنده  خدمت  افراد   
حوزه  پايان1394  تا   بهزيستي  خدمات 

توانبخشی:3564نفر
بهزيستي  خدمات  دهنده  ارائه  مراکز  تعداد 
16مركز توانبخشی:  حوزه   1394 پايان   تا 

- فعال نمودن شوراهای ساماندهی سالمندان استان و 
شهرستانها در سالهای 1394-1393 

- اجرای طرح توانمندسازی زنان سالمندان  برای 
اولين بار در سال 95 

 - معلوالن  نگهداری  هزینه  كمك  طرح  اجرای   -
سالمندان و بيماران روانی مزمن برای اولين باردر سال 

94) 32 نفر( 
- گسترش و توسعه كميسيونهای پزشكی تشخيص 
و نوع و تعيين شدت معلوليت با رویكرد icf ) طبقه 
بندی بين المللی عملكرد ، ناتوانی ، سالمت ( در 10 

شهرستان در سال 94 
- افتتاح اولين مركز روزانه اختالالت نافذ رشد ) اُتيسم 

توان افزا ( در تير 93 
- افتتاح یازدهمين كتابخانه گویای كشور با حضور 
استاندار، مسئوالن بهزیستی، انجمن نابينایان كشور، 
موسسه عصای سفيد و خزانه، سفير كمپين كودكان 
اميد، نمایندگان شركت سامسونگ و جمعی دیگر از 

مسئوالن در شهر بيرجند
در  نيكان  نگهداری  و  توانبخشی  مركز  افتتاح   -

شهرستان طبس اردیبهشت 1393
- افتتاح مركز روزانه سالمندان سرایان در اردیبهشت  

1394
معاونت مشارکت های مردمی واشتغال:

- مسكن: )طرح نهضت مسكن(
- سهميه مسكن استان : 2358 واحد

واحد   2120   : شده  جذب  تعداد   -
جذب حال  در  مابقی  شده  جذب   تاكنون 

- تعداد كل واگذاری ها : 1203 واحد
- واحدهای در حال ساخت : 917 واحد ساخته شده 
، تعداد 756 - واحد باالی 90 درصد ، 161 واحد 80 

درصد پيشرفت فيزیكی دارد .
- واگذاری در سال 93 : 155 واحد
- واگذاری در سال 94 : 138 واحد

- واگذاری در سال 95 : 400 واحد آماده واگذاری
اشتغال:

- ميزان اشتغال ایجاد شده در سال 92 : 517
- تعهد اشتغال در سال 93 : 635 

- اشتغال ایجاد شده در سال 93 : 681
- تعهد اشتغال در سال 94 : 630 

- اشتغال ایجاد شده در سال 94 : 938
- تعهد اشتغال در سال 95 : 630 

- اشتغال ایجاد شده سال 95 تا كنون: 180
»میزان اشتغال ايجاد شده از سال 92 تا 5 ماهه 

سال 1395 : 2316«
مشارکت های مردمی:

- اعتبارات جهيزیه در سال 1392 به ميزان 1960 
است. شده  پرداخت  زوج   386 به  ریال   ميليون 
ميزان  به   1393 سال  در  جهيزیه  اعتبارت   -
 2.909.999.000 ریال به 387 زوج پرداخت شده است.
- اعتبارات جهيزیه در سال 1394 به ميزان 1500 

ميليون ریال به 134 زوج پرداخت شده است.
- اعتبارات جهيزیه در سه ماهه اول سال 1395 به 
ميزان 270 ميليون ریال به 18 زوج پرداخت شده 
است. »افراد پشت نوبت در واحد های اجتماعی و 
توان بخشی جمعاً 440 نفر می باشد كه نيازمند 
تخصيص اعتبار جهت پرداخت كمك هزینه جهيزیه 

می باشيم .«

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند با اعتبار بالغ بر 11 میلیارد تومان

پروژه های  افتتاح  مراسم  حسينی- 
با  بيرجند صبح دیروز  عمرانی شهرداری 
حضور فرماندار، چند تن از اعضای شورای 
شد.  برگزار  شهرداری  مسئوالن  و  شهر 
هفت  افتتاح  از  بيرجند  شهردار  مدیح 
پروژه با اعتباری بالغ بر 11 ميليارد تومان 
خبر داد و عنوان كرد: زیرسازی و آسفالت 
سایر  و  مهرشهر  در  مترمربع  هزار   170
و  تومان  ميليارد   5 اعتبار  با  شهر  نقاط 
روكش آسفالت 80 هزار مترمربع از معابر 
شهری از جمله این پروژه ها می باشد. وی 
اجرای تك جدول، جوبه و دال بتنی 25 
هزار متر طولی با اعتبار 2 ميليارد تومان را 
از دیگر پروژه های افتتاحی دانست و ادامه 
داد: همچنين 30 هزار متر مربع از معابر 
سطح شهر با اعتباری بالغ بر 600 ميليون 
مترمربع  هزار   20 و  لكه گيری  تومان 
نوارهای حفاری سطح شهر با اعتبار 640 

ميليون تومان انجام شده است.
كاميون  دستگاه  یك  خرید  به  شهردار 
اعتبار  با  كامل  تجهيزات  با  آتش نشانی 
افزود:  و  كرد  اشاره  تومان  ميليون   500
شده  بازسازی  اتوبوس  دستگاه   6 خرید 
دیگر  از  تومان  ميليون   466 اعتبار  با 

پروژه های شهرداری است.
این  و موتور  بدنه  این كه  بيان  با  مدیح 
شده  بازسازی  درصد   90 ها  اتوبوس 
تعداد،  همين  به  كرد:  عنوان  است 
از خطوط شهری  فرسوده  اتوبوس های 

خارج و جایگزین می شوند.
زمان حاضر  در  كه  این  به  اشاره  با  وی 

120 اتوبوس در سازمان متوقف هستند 
بازسازی  به  نياز  تعداد  این  كرد:  بيان 
این  اعتبار  تخصيص  محض  به  و  دارند 

كار انجام خواهد شد.

ورود 5 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوس رانی شهر در روز شوراها

شهردار همچنين از انعقاد قرار داد با شركت 
شهاب خودرو برای خرید 5 دستگاه اتوبوس 
از محل منابع داخلی شهرداری خبر داد و 
اظهار كرد: تا اردیبهشت و مصادف با روز 
به  شد.  خواهند  اضافه  ناوگان  به  شوراها 
گفته مدیح، خودروی ایسوزوی خریداری 
بهترین خودروی  نشانی  آتش  برای  شده 
ليتر آب و 300 متر فوم  با 3هزار  تندرو 
دنيا  روز  های  شلنگ  به  مجهز  كه  است 
بهتر  عملكرد  برای  هيدروليك  ِست  و 
این  كه  این  بر  تاكيد  با  وی  باشد.  می 
آن  تمام  كه  است  ماشينی  اولين  خودرو 
با اعتبارات شهرداری خریداری شده است 
افزود: 200 ميليون تومان هزینه تجهيزات 
آن شده است  كه تا پایان سال وارد ناوگان 

آتش نشانی خواهد شد.
به گفته شهردار برای ایستگاه آتش نشانی 
تومان  ميليون   950 تاكنون  مهرشهر 
پيشرفت  دارای  كه  است  شده  هزینه 
 300 با  و  است  درصدی   70 فيزیكی 
داده  دولت  كه  اعتباری  تومان  ميليون 
است، ادامه كار با جدیت دنبال می شود.

Ava.news14@gmail.com مالیی

Ava.news12@gmail.com حسينی

علیرضاموهبتی جمیله رضازاده حسن رحیمی شهرام شیخانی
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آیه روز  

در حقيقت پيش از تو فرستادگانى به سوى قومشان گسيل داشتيم پس داليل آشكار برايشان آوردند و از كسانى 
كه مرتكب جرم  شدند انتقام  گرفتيم و يارى كردن مؤمنان بر ما فرض است. سوره روم ايه۴۷

حدیث روز  

)خدايا( نعمت سرزندگى و كوشايى را به ما ارزانى دار و از سستى، تنبلى، ناتوانى، بهانه آورى، زيان، دل مردگى و 
مالل، محفوظمان دار. پيامبر اكرم )ص(

بهمن آمد فجر پيروزى رسيد
 گاه شادى و ستم سوزى رسيد

بهمن و روئيدن گل در كنار
 پس زدن از روى كشور هر غبار

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

ضرب المثل

یک لحظه مکث کن

عملی جادویی برای تجربه آرامش

شويم، مى  متمركز  كارى  روى  كامال  ما   وقتى 
بگونه اى كه تمام توجه و حواس مان را معطوف 
به آن كار خاص كرده ايم، خودآگاهى در باالترين 
سطح قرار دارد و در واقع در زمان سياه قرار داريم. 
اين تمركز باعث مى شود ما درک كامل و دقيقى از 

لحظاتى كه گذرانديم داشته باشيم. 
به اين ترتيب ما با گذشت زمان غافلگير مى شويم، 
اما حس نمى كنيم كه آن را از دست داده ايم. حاال 
بياييد نقطه ى مقابل آن را تصور كنيم. وقتى هيچ 
هيچ  بدون  خاطر،  فراغت  با  و  كنيم  نمى  كارى 
انديشه ى مزاحمى مشغول لذت بردن، استراحت و 

تفريح هستيم در زمان سفيد قرار داريم؛
گذران زمان به شيوه ى سياه و سفيد در كنار هم 
و در حالت تعادل كمک مى كند احساس خوِب 
موفق بودن و آرامش را تجربه كنيم. به اين ترتيب 
كمتر پيش مى آيد كه يک هفته بگذرد و گاهى 
يک فصل و شما اعتراف كنيدكه اصال نفهميدم 
زمان چطور گذشت! تمركز كامل روى لحظه ها 
ضمن افزايش كارآيى شما را از يكنواختى و سرعت 
بى مورد رها مى كند. اينجاست كه مى توان گفت 
تقسيم بندى زمان به سفيد و سياه از معدود تقسيم 
بندى هاى دوگانه اى است كه كاركرد مثبت دارد. 
در اين تقسيم بندى مشكل از جايى شروع مى 
شود كه ما در زمان خاكسترى قرار داريم يا به 
عبارت بهتر زمانى طوالنى را در حالت خاكسترى 
مى گذرانيم؛ اغلب ما بخاطر حجم كارها و برنامه 
هايمان و نيز كمال گرايى از اينكه در زمان سفيد 

باشيم اكراه داريم.

بند را آب دادن یعنی چه؟

معنى و مفهوم ضرب المثل بند را به آب دادن را 
در اين بخش به توضيح آن مى پردازيم .

ى  همه  وجود  با  را  رازى  شخصى  زمانى 
شده  آن  داشتن  نگاه  پنهان  براى  كه  تاكيداتى 
از سر بى دقتى فاش كند،اصطالحا مى گويند:” 

فالنى بند را آب داد “
روى  بر  سنگ  و  چوب  با  كشاورزان  درگذشته   
نهرها و رودخانه هاى كوچک آب بند مى ساختند 
تا آب آنها به درون كانال هايى كه ساخته بودند 

هدايت شود و زمين هاى خود راآبيارى نمايند.
آب بند ها را مقاوم مى ساختند، در صورتى كه  
آب  را  بند  و  نداشت  را  الزم  مقاومت  بند   آب 
كه  هايى  كانال  سوى  به  آب  جهت  و  برد  مى 
و  گشت  برنمى  بودند  شده  ساخته  آبيارى  براى 
چنين  در  ديد.  مى  آسيب  آبى  بى  اثر  بر  مزارع 
حالتى كشاورزان براى نشان دادن ناراحتى خود 
از بى دقتى و بى احتياطى كه در ساختن بند به 
كار برده شده بود اصطالحا مى گفتند: بند را آب 

دادند ، يعنى بند را به دست آب دادند.

نهضت  تاريخ   ،135۷ بهمن   22 روز  در 
امام خميني  به رهبري  ايران  اسالمي مردم 
روز 22  در  رسيد.  خود  نقطه عطف  به  )ره( 
به  مسلمان  مردم  مبارزات  سرانجام  بهمن 
ظلم  و  ساله   2500 پادشاهي  و  نشست  بار 
پهلوي  رژيم  ساله   50 از  بيش  استبداد  و 
الهي  به خواست  و  ريشه كن شد  ايران،  در 
شد.22  تأسيس  اسالمي  جمهوري  حكومت 
رخدادهاى  بزرگترين  از  يكى  يادآور  بهمن، 
روز  اين  و  است  ايران  بزرگ  ملت  تاريخى 
مبدل به يک روز فراموش ناشدنى و بزرگ 
ايرانيان شده است. در واقع در تمامى  براى 
است  رايج  جهان  مردمان  آداب  و  فرهنگها 
پاس  را  تاريخ كشور خود  روز  بزرگترين  كه 
مى دارند، البته بنا به فرهنگ هر كشور، آن 
روز بزرگ و تاريخى گرامى داشته مى شود 
و نسل به نسل و سينه به سينه، منتقل مى 
شود تا آيندگان قدر آن روز را بدانند. قريب 
روز  بزرگترين  اكثريت كشورهاى جهان،  به 
دانند  استقالل خود مى  را روز  تاريخى خود 
قائل  اى  مالحظه  قابل  احترام  آن،  براى   و 

روز  در  نيز  اسالمى  ايران  ملت  باشند،  مى 
22 بهمن سال 135۷ موفق شد بر حكومت 
ى  ساله   2500 شاهنشاهى  و  مستبدانه 
تصميم  روز  اين  در  و  آيد  فائق  شاهنشاهى 
گرفت خود براى آينده اش برنامه ريزى نمايد.
اسالمى،  انقالب  از  قبل  تا  كنيم  باور  آرى، 
و  نداشت  مفهومى  ايران  در  آزاد  انتخابات 
مجلس،  موكالن  و  وزرا  و  جمهور  رئيس 
تمامى انتصابى بودند و مردم حقيقتا در تعيين 
كاره ى  هيچ  يک  به  تبديل  خود  سرنوشت 
خونهاى  بركت  به  و  بودند  شده  عيار  تمام 
جامعه  اقشار  تمامى  تالشهاى  و  مظلومان 
به رهبرى بنيانگذار فقيد و بزرگ جمهورى 
)ره( در  امام خمينى  ايران، حضرت  اسالمى 
22 بهمن به پيروزى دست يافتند و تصميم 
لواى  زير  در  را  خود  سرنوشت  خود  گرفتند 
اسالم رقم بزنند، پس اين روز بزرگ را بايد به 

نيكى و بزرگى پاس بداريم.

 وقایع 22 بهمن سال 1357
ترتيب  به   135۷ سال  بهمن   22 روز  در 

زندان اوين، ساواک، سلطنت آباد، مجلسين 
و  ژاندارمرى  ملى، شهربانى،  و شوراى  سنا 
تصرف  به  مشترک  كميته  زندان  ساختمان 
سپهبد  شهربانى  تسخير  در  آمد.  در  مردم 
دست  به  تهران  نظامى  فرماندار  رحيمى 

انقالبيون مسلح افتاد. 
باغشاه  پادگان  بهمن،  روز 22  در  همچنين 
زندان  نظام،  دبيرستان  افسرى،  دانشكده  و 
پادگان  و  آباد  عشرت  پادگان  جمشيديه، 
تسليم  ديگرى  از  پس  يكى  عباس آباد 
 شدند و آخرين مركزى كه به تصرف درآمد 

راديو و تلويزيون بود.

 تصمیم شورای عالی ارتش
شوراى  بهمن   22 روز  بامداد   10 ساعت 
فرماندهان نيروهاى مسلح در ستاد مشترک 
جلسه  در  حاضر  نظاميان  گرديد.  تشكيل 
رياست شوراى عالى ارتش بر عهده عباس 
فرماندهان  گزارش  از  پس  بود.  باغى  قره 
پيرامون  بحث  موجود  وضعيت  از  نيروها 
اكثراً  شد؛  آغاز  مردم  با  ارتش  همبستگى 

سرانجام  و  نمودند  اعالم  را  خود  موافقت 
تهيه  ارتش  طرفى  بى  بر  مبنى  اعالميه اى 
و بامضا رسيد. پس از تصميم شوراى عالى، 
ساعت يک بعد از ظهر خبر تصميم شوراى 
تلويزيون  و  راديو  اختيار  در  ارتش  عالى 
گذاشته شد. راديو ايران برنامه عادى خود را 
قطع و اعالميه را قرائت كرد. لحظه اى بعد 
را  تلويزيون  راديو  انقالب محوطه  نيروهاى 
تصرف نمودند و خبر سقوط رژيم سلطنتى 

پهلوى از راديو تلويزيون ملى اعالم شد.
عوامل موثر در پيروزى انقالب در 22 بهمن

حاصل   ،5۷ بهمن   22 شكوهمند  پيروزى 
آن ها  ترين  است كه مهم  بسيارى  عوامل 
به خداوند متعال، رهبرى  ايمان  از:  عبارتند 
خمينى  امام  آگاه  فقيه  و  متقى  روحانى 
ملت  اقشار  همه،  همبستگى  و  اتحاد  )ه(، 
تحمل  خدا،  راه  در  پايدارى  و  استقامت 
مشكالت و ... بر هيچ كس پوشيده نيست 
اين عوامل در ملتى موجب  كه جمع شدن 
نزول تاييدات غيبى الهى گرديده و پيروزى 

آن ها بر دشمنان حتمى مى شود.

22 بهمن و حیرت جهانیان
پيروزي  روز  بهمن،   22 معاصر،  دوران  در 
و  مهم  حادثه  ايران،  در  اسالمي  انقالب 
حيرت انگيزي براي جهانيان بود. اين حادثه 
سياسي  معادالت  سو  يک  از  قرن،  بزرگ 
استكبار را در ادامه سياست سلطه و تقسيم 
استعماري جهان بر هم زد و از سوي ديگر 
يكي از استوارترين رژيمهاي وابسته را ريشه 
كن ساخت و در كشور ايران با اهميتي كه 
از نظر راهبردى و اقتصادي براي قدرتهاي 
ـ  سياسي  تحولي  داشت،  جهان  بزرگ 
بار  يک  و  آورد  وجود  به  عظيم  و  مردمي 
ديگر اسالم به عنوان قدرت تعيين كننده در 
جهان مطرح شد و چشم انداز وحدت جهان 
اسالم و ايستادگي در برابر استعمار كهنه و 
و  جهان  در  جديد  سياسي  قطب  ايجاد  نو، 
را  تحميلي  و  وابسته  رژيمهاي  ريزي  فرو 
برابر  در  اسالمي،  نعمت  پر  سرزمينهاي  در 
ديدگان مشتاق بيش از يک ميليارد مسلمان 
رادر  اضطراب  و  وحشت  از  موجي  و  گشود 

دل هاي جهان خوران پديد آورد.

عارفانه روز

خداوندا دستهايم خالى است ودلم غرق
 در آرزوها -يا به قدرت بيكرانت 

دستانم را توانا گردان يا دلم 
را ازآرزوهاى دست نيافتنى خالى كن

افراد منطقى خودشان را با دنيا تطبيق مى دهند. افراد 
غير منطقى سعى مى كنند دنيا را با خودشان تطبيق 

دهند. پيشرفت بستگى به افراد غيرمنطقى دارد

نبردهاي زندگي هميشه به نفع قويترين ها 
پايان نمي پذيرد بلكه دير يا زود برد

 با آن كسي است كه بردن را باور دارد

يادمان باشد بعضى هايمان شانس گفتن
 كلماتى را داريم كه برخى ديگر حسرتش را 

مثل: بابا، مامان، پدربزرگ

735192468
146378295
928645137
697251384
312486759
584937612
469823571
853714926
271569843

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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به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
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نز
ب م
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ل 
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

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

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلُت 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ُ انباري ، 
پارکینگ ، واقع در غفاری با پرداخت 

30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

فروشی یا معاوضه 
تیبا مدل 90، رنگ مشکی ، بیمه تا 
آبان 96، درب سمت راننده قاب 

روی در از شیشه به پایین رنگ دارد 
قیمت 17 میلیون  09153625229

پاسخگویی ازساعت 7 شب

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

به یک خانم برای نگهداری از کودک 
در منزل )شیفت عصر( نیازمندیم. 
32318978 -09335615340

به تعدادی مدرس زبان آقا و خانم 
با توانایی تدریس سطوح پیشرفته 
برای همکاری در آموزشگاه زبان 

نیازمندیم.
زمان تماس: صبح ها

32317334 

به دو نفر فرکار ماهر برای کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353694511 -09901125789

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

کارت دانشجویی اینجانب نگین مظلوم 
دانشجوی رشته کامپیوتر به شماره 

دانشجویی 9511311205 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز ماشین اینجانب رضا زنگویی فرزند 
اصغر با شماره پالک 64 ایران 964 ق 33 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه ساختمانی حسین کشتگر به شماره 
32531 تاریخ صدور 90/11/23 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
بیست متری سوم
 شرقی مدرس

 پالک 58

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

کار خوب اتفاقی نیست

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

شیشـه اتومبیـل بنی اسـدی 
باالترین کیفیت و پایین ترین قیمت       ساعت کاری: 7 صبح تا 8 شب

شعبه 2: بین پاسداران 4 و 6 جنب غذای آماده آرش  09394221099

 شعبه 1:  نبش  پاسداران       17همراه: 09306082008

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

مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم
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شدبرگزارفردوسدرپزشکانجامتنیسهایرقابت

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فردوس،در این 
مسابقات که به مناسبت دهه فجر برگزار شد ،تعداد ۱۶ نفر از 
پزشکان ، دندانپزشکان و داروسازان به صورت حذفی با همدیگر 
به رقابت پرداختند که در پایان عبدالعلی قربانی و سیدحامد 
و حسین  کردند  را کسب  دوم  و  اول  مقام  ترتیب  به  فضایلی 

علیزاده و دکترمحسن مقربی به صورت مشترک سوم شدند.

مسابقاتپینگپنگجامفجردرآیسکبهپایانرسید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرایان مسابقات 
پینگ پنگ جام فجر به مناسبت دهه فجر در این شهر برگزار 
با  آیسک  شهر  شهدای  ورزشی  سالن  در  مسابقات  شد.این 

شرکت ۱۵ شرکت کننده در بخش آقایان برگزار شد.  

ملیکازردستبهاردویآموزشیپینگپنگاعزامشد

مرحله  برگزاری  کرد:  اعالم  پنگ  پینگ  هیات  عمومی  روابط 
از  بازیکن   ۲۰ حضور  با  خردساالن  آموزشی  اردوی  سوم 
همدان،  اصفهان،  یزد،  جنوبی،  خراسان  قزوین،  های  استان 
مرکزی،خوزستان، کردستان، کرمان، فارس، قم که از ۱۱بهمن 
زهرا  ها  شود.خانم  می  برگزار  قزوین  استان  در  بهمن   ۲۲ تا 
چهکندی نژاد به عنوان مربی و ملیکا زردست به عنوان بازیکن 

از استان خراسان جنوبی به این اردو آموزشی اعزام شدند.

دختراناولمتوسطههندبالمسابقاتبرگزاری
بهمناسبتدههمبارکفجر

مسابقات هندبال متوسطه اول دختران به مناسبت دهه فجر 
قاسمی  شهیدین  سالن  در  دوگروه  قالب  در  تیم   ۸ حضور  با 
برگزار گردید که تیم نمونه کاشی نیلوفر  به مربیگری مهدیه 
اعتصامی و مهناز عسکری مقام اول ، تیم معرفت  به مربیگری 
فاطمه مردانی مقام دوم و تیم میقات به مربیگری نرگس علی 

آبادی  مقام سوم را کسب نمودند.

برگزاریمسابقهتیراندازیکارکنانبانکمهراقتصاد
وبسیجیاننظاممهندسی

هیئت  از  و جوانان  ورزش  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهر  بانک  کارکنان  قسمت  در  جنوبی،  خراسان  تیراندازی 
اقتصاد، محمد غالمی ، مسعود فروتن مقدم و مجید بندانی به 
ترتیب اول تا سوم شدند. در قسمت بسیجیان نظام مهندسی 
در  شد،  برگزار  بانوان  و  آقایان  قسمت  دو  در  که  ساختمان 
تا  اول  مقام  ترتیب  به  و علوی  آقایان،عباسی، دهخواه  قسمت 
سوم را از آن خود کرد.در قسمت بانوان نیز بهدادفر، جمشیدی 

و ناصری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

اینآدامسبرایسالمتیمفیداست

مصرف  جای  به  بهداشتی  کارشناسان 
آدامس به افراد توصیه می کنند برای حفظ 
سالمت بدن ازساقه یا گل میخک استفاده 
کنند و آن را بجوند.میخک دارای طعم و 
مزه فوق العاده مطبوعی است و قوی تر از 
هر برند آدامس جویدنی می تواند دهان شما 
را خوشبو و میکروب های روی زبان و کناره 

دندان ها را از بین ببرد.میخک دارای طبع 
گرم است و می تواند نفخ معده را از بین 
ببرد، از دیگر خواص میخک کمک به هضم 
مواد غذایی در روده است.این گیاه دارویی 
حاوی مقادیر باالیی از آنتی اکسیدان های 
ضروری برای بدن است و می تواند با ابتال به 

بسیاری از بیماری ها مقابله کند.

ویتامینخوشاخالقی

ویتامین B6 اکسیژن رسانی کافی به مغز 
را تضمین می کند، سیستم ایمنی بدن را 
تقویت کرده و خواص آنتی اکسیدانی آن 
بدن را از شر ترکیبات سمی خالص میکند. 
می توانید به راحتی این ویتامین را از طریق 
کنید.  تامین  مناسب  غذایی  مواد  مصرف 
خانم هایی که قبل از شروع دوره  ماهانه 

کنیم  توصیه می  نیز  ندارند  اعصاب  شان 
بدخلقی  و  افسردگی  رفع خستگی،  برای 
 B6 خود حتماً مواد غذایی حاوی ویتامین
بیشتری مصرف و یا اینکه مکمل دریافت 
کنند.ویتامین B6 حالل در آب است و از 
بدن دفع می گردد و به خاطر همین هنگام 

کمبود در بدن باید جایگزین شود. 

میوههاییبرایپوستدرخشان

پرتقال،  لیمو،  شامل  مرکبات  انواع 
نارنگی و گریپ فروت سرشار از ویتامین 
سیستم  تقویت  بر  عالوه  که  هستند   C
ایمنی بدن، به داشتن پوستی زیبا، رفع 
و  چین  بردن  بین  از  و  پوستی  لک های 
مقداری  می کنند.  کمک  نیز  چروک 
پوست پرتقال را خشک کنید و در یک 

زمان  هر  کنید.  نگه داری  دربسته  ظرف 
الیه برداری  برای  اسکراب  یک  به  که 
با  آن  مخلوط  از  داشتید،  نیاز  پوست 
کمی شیر یا ماست کمک بگیرید. سیب 
سرشار از آنتی اکسیدان که برای مبارزه با 
رادیکال های آزاد که سبب پیری پوست 

می شوند،و روده را ضدعفونی می کند.

تغذیهبرایتقویتبیناییکودکان

سبزیجات سبز مثل اسفناج، بروکلی، کاهو، 
 C ,A کلم، همگی سرشار از ویتامین های
و کلسیم هستند.تمام این ویتامین ها برای 
تقویت بینایی بسیار مفیدند. اسفناج را به 
صورت ساندویچ به کودک خود بدهید یا 
اینکه داخل ماست بریزید.با بروکلی و سایر 
خوشمزه  سوپ های  می توانید  سبزیجات 

درست کنید. عالوه بر این، در انواع ساالدها 
استفاده  سبزیجات  این  از  می توانید  نیز 
کنید.حتما هرچه زودتر این سبزیجات را 
به برنامه غذایی کودکتان اضافه کنید. توجه 
داشته باشید که زمان پخت این سبزی ها 
نباید زیاد شود چرا که بخشی از مواد مغذی 

خود را از دست می دهند.

انواع سوسیس و کالباس، همبرگر از فرآورده های 
گوشتی رایج در کشور هستند، شاید صنایع گوشت 
بیشترین امکان تقلب را در بین گروه های مختلف 
اولیه پس  باشند زیرا که مواد  مواد غذایی داشته 
از مخلوط شدن و یکنواخت شدن در ظاهر، قابل 
شناسایی نیستند. فلسفه تولید فرآورده های گوشتی 
در ابتدا این بوده که از مجموعه گوشت و ترک و 
دیگر، مثل آرد و شیرخشک و سویا و ... محصولی به 

وجود بیاید که عالوه بر انرژی زیادی که برای انجام 
فعالیت های روزمره به وجود می آورد، قیمت تمام 
شده کمتری نسبت به گوشت خالص ودر کنار همه 

اینها، طعم و مزه دلخواهی داشته باشد.
آن  های  فرآورده  بیشتر  و  قرمز:گوشت  گوشت 
زیاد  آنها  در  تقلب  امکان  و  هستند  قیمت  گران 
های  فرآورده  در  که  هایی  تقلب  جمله  از  است. 
گوشتی انجام می شود، می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:- افزودن مواد غیر پروتئینی به نحوی که در 
آزمون های کنترل، مقدار ازت باالتر به نظر برسد- 
گوشتی  های  فرآورده  به  استخوان  پودر  افزودن 
مانند سوسیس و کالباس- مخلوط کردن گوشت 
با گوشت حیوانات ارزان قیمت- افزودن پودر خون 
به همبرگر و سوسیس و کالباس- رعایت نکردن 
فرمول و استاندارد فرآورده های گوشتی و افزودن 
مقادیر زیاد مواد پر کننده- افزودن نیتریت و نیترات 

به مقدار بیش از حد، برای بهبود رنگ و جلوگیری 
از رشد میکروارگانیسم ها در موارد آلودگی شدید.

با  را  مانده  و  فاسد  های  ماهی  :ُشش  ماهی 
مرکورکوروم یا خون حیوانات رنگ نموده و به نام 

ماهی تازه به فروش می رسانند.
مرغ:مرغ کشته را در آب می اندازند تا مقداری آب 

به خود گرفته و سنگین تر شود.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

»گوشتیهایفرآوردهدرتقلبات«

صورتشستندربزرگاشتباه

اندازه:شستن صورت  از  بیش  ۱- شستن 
اما  بار در روز کار خوبی است  تا دو  یک 
بیشتر از آن می تواند پوستتان را اذیت کند 
و موجب تولید بیش از حد چربی گردد. 
اگر روزی آرایش نکردید، زیاد ضد آفتاب 
نزدید و یا عرق نکردید، شب از پاک کننده 
صورت استفاده نکنید و فقط صورتتان را 

با  آب  از  استفاده  بشویید.۲-  ولرم  آب  با 
دمای نامناسب:آب گرم منافذ پوست را باز 
و آب سرد آن ها را می بندد. آب گرمی که 
به پوستتان می خورد حس خوبی به شما 
دهد اما می تواند محافظت کننده پوست را 
دچار مشکل کرده و باعث خشکی بیش 
از حد یا تولید بیش از اندازه سبوم شود. 

شددستگیردرمیاندرشهرستانخودروداخلمحتویاتوقطعاتسارق

فرمانده انتظامي درمیان از دستگیري سارق قطعات و محتویات داخل خودرو خبر داد.سرهنگ محمود 
زال بیگي گفت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو 
در سطح شهرستان،بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.وي افزود:مأموران با انجام 
تحقیقات میداني و گشت زنی سارق را شناسایي و با اخذ نیابت از مقام قضائی متهم را در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کردند.وی تصریح کرد:متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرمی شد اما با 
شواهد موجود و ارائه مستندات لب به اعتراف گشود و به 7 فقره سرقت قطعات و محتویات داخل 
خودرو اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائي معرفي شد.وی 
به شهروندان توصیه کرد:خودروي خود را به لوازم ایمني،نظیر سوئیچ مخفي، قفل سوئیچي،دزدگیر،قفل 
پدال و فرمان،محافظ کامپیوتر خودرو و سایر وسایلي که از باز کردن درِب خودرو و روشن کردن آن 

توسط سارقان جلوگیري مي کنند و یا حداقل آن را به تأخیر مي اندازند مجهز کنند.

فردوسدرقاچاقاحشام100میلیونيکشف

فرمانده انتظامي فردوس از کشف ۲۱ رأس احشام قاچاق 
خبر داد. سرهنگ محمد هوشنگي گفت: مأموران انتظامی 
هنگام کنترل محورهای عبوری به یک وانت تویوتا حامل 
احشام مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت 
تعداد  خودرو  از  بازرسي  در  افزود:مأموران  کردند.وي 
۲۱رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف 
این محموله قاچاق را  ارزش ریالي  کردند و کارشناسان 
رابطه  این  افزود:در  کردند.وی  برآورد  ریال  ۱۰۰میلیون 
یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

شدکشفاتوبوسیکازقاچاقکاالي35میلیون

داد.  قاچاق خبر  ریال کاالی  از کشف 3۵میلیون  قاین  انتظامي  فرمانده 
سرهنگ اسماعیل واعظي گفت:مأموران انتظامي قاین در راستاي اجراي 
طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق،به یک اتوبوس که از سیستان و بلوچستان 
عازم خراسان رضوي بود مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.

وي افزود:مأموران در بازرسي ازخودرو ۵۰کیلوگرم پارچه خارجي قاچاق که 
فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.وی بیان 
داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق کشف شده را 3۵میلیون ریال 
برآورد کردند.وی تصریح کرد:اجراي این گونه طرح ها یکي از راهبردهاي 
عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با قاچاق کاال در جهت 

شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود.

فرشاتویباهمراهچروکضدتکنولوژیبا09903189181
3245 00 14  

بازکنـیلولـه
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

زی
هرو

شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

صدروبیمهثالثدراقساط6ماههباتخفیفنقدیبدونهیچمبلغاضافی

صدوربیمهبدنهاز40تا70درصدتخفیفدراقساط10ماهه

آدرس حدفاصل فلکه دوم و سوم مدرس مدرس 24 جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا - نمایندگی مختاری

مفقودی
 مدرک تحصیلی موقت اینجانب حسن لطفی فرزند محمد
 فوق دیپلم حسابداری به شماره ملی 0640309267 مفقود

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

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

 09151615069  -  32313600    
جلیلی

بتنقالببنگاه

تـوکــل

فروشــی
 کالته ای در یک کیلومتری خوسف ،10 هکتاری با 500 درخت پسته و 50 درخت عناب 
و چشمه آب ، دور تا دور حصارکشی شده با لوله کشی قطره ای  همراه: 09153617047



7
نمایشگاه عکس مقایسه ای انقالب ۵۷ در بیرجند گشایش یافت

یافت.  بیرجند گشایش  در  انقالب ۵۷  ای  مقایسه  نمایشگاه عکس  اولین  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  با   شبستان -همزمان 
کریمیان اظهار کرد: این نمایشگاه عکس برای اولین بار به صورت مقایسه ای برپا شده است.وی با بیان اینکه 136 قطعه عکس 
از دوران انقالب ۵۷ در استان احصاء شده است، افزود: از این تعداد برای 10 عکس جانمایی جدید از حادثه ۵۷ انجام شده است.

پنج شنبه* 21 بهمن 1395 * شماره 3719
7

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
سرگردانی نخبگان در ادارات و 
سازمان ها با بروکراسی اداری 

ولی  تسنیم-نماینده 
فقیه در خراسان جنوبی 
برای  بیگانگان  گفت: 
باز  آغوش  ما  نخبگان 
آنها  دعوت  با  و  کرده 
اما  می کنند  تشویق  را 
در کشور گاهی نخبگان 

با بروکراسی اداری سر  ادارات و سازمان ها  را در 
با  دیدار  در  عبادی  سیدعلیرضا  می دوانیم.آیت ا... 
معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان 
کشور اظهار کرد: باید در کشور نخبه پروری انجام 
نخبه پروری  از  مهمتر  اینکه  بیان  با  شود.وی 
اسالمی  انقالب  افزود:  است  نخبگان  نگهداری 
که  آمده  وجود  به  کشور  استقالل  و  حفظ  برای 
این کار بر عهده نخبگان است.نماینده ولی فقیه 
بعد  نخبگان  تا  شود  فراهم  شرایطی  باید  گفت: 
از شکوفایی در کشور ماندگار  و کشف و پرورش 
آنها در کشور انجام شود.عبادی افزود: باید تالش 
شود تا نخبگان کشور از دست نروند و در داخل 
جذب شوند چراکه به علت برخی موانع، بسیاری 
از نخبگان شناسایی نمی شوند و افرادی که شرایط 
را  خود  استعدادهای  که  می شود  مهیا  آنها  برای 

نشان دهند محدود هستند.

درمانگاه تأمین اجتماعی در شمال شهر 
بیرجند احداث شود

در  خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  مهر-نماینده 
مجلس خواستار ایجاد مرکز درمانی تأمین اجتماعی 
باقر  محمد  االسالم  شد.حجت  بیرجند  شمال  در 
عبادی در جمع کارکنان تأمین اجتماعی گفت: باید 
درمانگاه تأمین اجتماعی در شمال بیرجند احداث 
اجتماعی  تأمین  سازمان  اینکه  بیان  با  شود.وی 
بر دوش دولت نگذاشته است، گفت:  باری  هرگز 
این سازمان، مجموعه ای حرفه ای و حساب شده 
است.حجت االسالم عبادی با اشاره به نبود مرکز 
درمانی در شمال شهر بیرجند بیان کرد: اکثر ساکنان 
این منطقه افراد کم درآمدی بوده و رفت و آمد به 
مراکز درمانی برایشان دشوار است.وی با بیان اینکه 
مردم این منطقه نیز از نبود مراکز درمانی گالیه مند 
هستند، گفت: این مردم معتقدند که کلنگ احداث 
بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( ابتدا در شمال شهر 

به زمین خورده است.

پروژه هتل کویر بیرجند تکمیل می شود

تسنیم-فرماندار بیرجند گفت: مدیر پروژه هتل 
کویر بیرجند تالش دارد از منابع داخلی این هتل 
افتتاحیه  در  ناصری  کند.  تکمیل  زودتر  را هرچه 
پروژه های دهه فجر بیرجند اظهار کرد: خوشبختانه 
جدیت در کار صنایع دستی در+ خراسان جنوبی و 

بیرجند شکل گرفته  است.

موزه “تاریخ طبیعی” و موزه “فسیل” 
خراسان جنوبی افتتاح شد

تسنیم-معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی 
افتتاح موزه »تاریخ طبیعی« و موزه »فسیل«  از 
خراسان  فسیل«  »موزه  گفت:  و  داد  خبر  استان 

جنوبی کم نظیرترین موزه فسیل در کشور است.
شریعتی منش در حاشیه مراسم افتتاح موزه های 
»تاریخ طبیعی« و »فسیل« در بیرجند اظهار کرد: 
موزه فسیل خراسان جنوبی در محور بافت تاریخی 

بیرجند امروز با حضور مسئوالن افتتاح شد.

ایمن سازی تکمیلی طرح فلج اطفال از 
۳۰ بهمن در استان آغاز می شود

بیماری های  تخصصی  گروه  تسنیم-مدیر 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ایمن سازی 
تکمیلی فلج اطفال در استان در دو نوبت از ۲۵ 
تا ۲۹ دی ماه و 30 بهمن تا ۴ اسفندماه برای 

کودکان زیر ۵ سال اجرا می شود.

پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی؛ الگوی توانمندی های استان

اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
 استانداری گفت: پروژه دهکده گیاهان دارویی می تواند

 الگو و مدلی برای معرفی توانمندی های استان 
باشد.سرفرازی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری و محمد شفیعی، فرماندار 
گیاهان  دهکده  پروژه  از  همراه  هیات  و  خوسف 
دارویی جهاد دانشگاهی بازدید کردند.سرفرازی در 
این بازدید گفت: با توجه به ظرفیت های استان در 
زمینه گیاهان دارویی، احداث دهکده گیاهان دارویی 
جهاد دانشگاهی میتواند یک مزیت برای استان به 

ویژه در بحث گردشگری باشد

دعوت مسئوالن از مردم  استان برای حضور گسترده در راهپیمایی 22بهمن  

معافیت های مالیاتی 10 ساله برای کسب رضایت اصناف

رونمایی از کتاب پیشکسوت کارآفرین حسن زرین پناه در دانشگاه بیرجند

برنامه آیت ا... رئیسی تولیت آستان 
قدس رضوی در روز 21 و 22 بهمن 

در بیرجند

امیرآبادی- سرپرست 
نمایندگی آستان قدس 
با  گفتگو  در  رضوی 
خبرنگار ما برنامه های    
آیت ا... رئیسی را بدین 
گونه تشریح کرد: ایشان 
ظهر پنجشنه درمیان و بعد از ظهر همان روز، مهمان 
مردم سربیشه خواهند بود. سلم آبادی اضافه کرد: 
برنامه بعدی دیدار مردمی و کنگره شهدای زیرکوه 
بعد از نماز مغرب و عشاء می باشد. به گفته وی 
روز ۲۲ بهمن، آیت ا... رئیسی کلنگ زنی مجتمع 
600 واحدی زوج های جوان در بلوار صیاد شیرازی 
بیرجند و سخنرانی در مراسم ۲۲ بهمن را در برنامه 
شهر  در  پایانی،  برنامه  داد:  ادامه  وی  دارند.  خود 
سرایان، دیدار مردمی و شرکت در یادواره شهدای 

طالب و روحانیون بعد از نماز عشاء خواهد بود.

بهره برداري از عملیات گازرساني
 به 29 روستاي استان  

مندي     بهره  از  گاز  شرکت  عامل  غالمی-مدیر 
۲۹ روستا از نعمت گاز طبیعي در بهمن سال جاري 
خبر داد. دشتي گفت: 31 درصد خانوار های روستایي 
استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.و با بهره 
برداري از گازرساني به این روستاها تعداد روستاهاي 
گازدار در استان به 1۹6روستا معادل 3۵ درصد خانوار 

روستایي خواهد رسید.

2 معدن سنگ تزئینی در نهبندان
 به بهره برداری رسید

بهره برداری معادن  از  نهبندان  تسنیم- فرماندار 
سنگ تزئینی کوجین و حصارک در این شهرستان 
به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.نظافت اظهار 
با  حصارک  و  کوجین  تزئینی  سنگ  معادن  کرد: 
یک  ذخیره  و  تومان  میلیارد   ۲.۵ سرمایه گذاری 

میلیون تن به بهره برداری رسید.

مرکز داوری در اتاق بازرگانی بیرجند 
افتتاح می شود

صنایع  بازرگانی،  اتاق  اجرایی  غالمی-دبیر 
،معادن  وکشاورزی بیرجند از افتتاح مرکز داوری 
کارگاه  برگزاری  علیزاده  داد.  خبر  اتاق  این  در 
قراردادهای  در  داوری  شرط  »اهمیت  آموزشی 
ریاست  نیا  صالحی  دکتر  آقای  توسط  تجاری« 
شعبه۲ حقوقی دادگستری را یکی از این اقدامات 
بیان  و  دانست  افتتاح  این  راستای  انجام شده در 
کرد: این کارگاه با حضور 3۲نفر از تجار، بازرگانان 

و نمایندگان بخش دولتی برگزار شده است. 

کسب بازار گوشت مرغ افغانستان 
نیازمند رقابت پذیری با کشور پاکستان

پیشگیری  و  بهداشتی  معاون  مالیی- 
کرد:   بیان  آوا  با  گفتگو  در  کشور  دامپزشکی 
افغانستان  دامپزشکی  سیستم  با  بار  اولین  برای 
دارو   ، مرغ  گوشت  واردات   ، صادرات  درباره 
انجام  مذاکراتی  دام   خوراک  های  نهاده   ،
تنها  اینکه  به  اشاره  با  رضائیان  شد.قاسم 
افغانستان  دامپزشکی  مسئوالن  درخواست 
کشور  با  پذیری  رقابت  و  ها  قیمت  کاهش 
و  ایران  مرغ  تولیدات  افزود:   ، است  پاکستان 
از  ما  و  کردند  تایید  را  جنوبی  خراسان  ویژه  به 
سفر  به  نداریم.رضائیان  مشکلی  کیفیت  نظر 
یک روزه خود به مرزماهیرود اشاره کرد و گفت: 
طیور  خوراک  مرز  در  صادرات  حجم  بیشترین 
ایجاد  و  فنی   پشتیبانی  برای  هم  دولت  و  بود 
معاون  کرد.  خواهد  کمک  آن  صنایع  و  توسعه 
عنوان  کشور  دامپزشکی  پیشگیری  و  بهداشتی 
فضا  خود  ظرفیت  فراتراز  جنوبی  خراسان  کرد: 
ایجاد کرده است و ایجاد بیمارستان دامپزشکی با 
توجه به ظرفیت های موجود استان مثل شرکت 
و صادرات  کمک  تولید طیور  ای  زنجیره  های 

شایانی به توسعه پایدار اقتصادی می کند.
 )Ava.news14@gmail.com(

جشنواره گل نرگس در خوسف
 برگزار شد

به  نرگس  گل  جشنواره  گذشته  روز  غالمی- 

همت فرمانداری خوسف با هدف معرفی محصول 
گل نرگس این شهرستان برگزار شد.

همزمان با حضور رئیس جمهور آغاز می شود:

فردا سی و هشتمین جشن تولد انقالب:

کتاب  از  رونمایی  آیین   - کاری 
زرین  حسن  حاج  دیدگاه  از  »کارآفرینی 
از  جمعی  حضور  با  دیروز  عصر   » پناه 
های  رسانه  مسئوالن  مدیر  پیشکسوتان،  
استان و اساتید دانشگاه بیرجند برگزار شد.

و  آثار  زندگی،  شامل  کتاب  این 
و  کارآفرینی  درباره  پناه  زرین  دیدگاههای 
پیشکسوت  این  حال  شرح  و  است  اشتغال 
می  اکنون  تا  کودکی  دوران  از  همشهری 
گفت:  پناه  زرین  مراسم  ابتدای  در  باشد. 
 ۵ از  بگویم   که  کنم  می  افتخار  امروز 
اولین چاپخانه شهر  ام و  سالگی کار کرده 
و  ام   داشته  را  زرین  چاپخانه  بنام  بیرجند 

شهرک  کلنگ  که  ام  بوده  کسی  اولین 
ام.دکترمرادعلی  زده  را  بیرجند  صنعتی 
واعظی تدوین گر کتاب نیز بیان کرد: طبق 
مصوبات گروه کارآفرینی دانشگاه مقرر شد 
کنیم  معرفی  را  دانشگاهی  غیر  کارآفرینان 
ارزنده آنها در اختیار جامعه قرار  تا تجارب 
گیرد  و حتی االمکان فاصله کار و صنعت 
دانشگاه  علمی  هیئت  سازیم.عضو  کمتر  را 
بیرجند افزود: کار این کتاب حاصل ساعتها 
از  و  است  تدوین  و  ضبط  و  گو  و  گفت 
گروه  است که  پژوهش های  ترین  بایسته 
کارآفرینی دانشگاه بیرجند انجام داده و به 

امید خدا ادامه دار خواهد بود.
به گفته واعظی هفته ها، روزها و ساعت 
های زیادی به سراغ حاج زرین پناه رفتیم، 

مرد  این  شنیدنی  و  شیرین  سخنان  پای 
پرتالش و خستگی ناپذیر نشستیم و آنچه 

جمع  تدریج  به  بود  کارآفرینی  به  مربوط 
آوری کردیم و حاصل صدها ساعت گفتگو 
بدون اغراق کتابی است که پیش رو دارید.

کارآفرینی  گروه  است  ذکر  شایان 
های  گام  نخستین  بیرجند  دانشگاه 
یکی  معرفی  با  را  سنتی  صنعت  و  ارتباط 
حاج  سراغ  به  کشوری  زبده  صنعتگران  از 

مصیب هاشمی رفت.
حسن  حاج  دیدگاه  از  کارآفرینی  کتاب 
زرین پناه دومین کتاب کارآفرینی دانشگاه 
پیشکسوتان  به  نهادن  ارج  برای  بیرجند  

این حوزه می باشد.
 )Ava.news12@gmail.com(

سالروز  با  همزمان  ساله  هر  حسینی- 
مردم  حضور  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی 
خطه خراسان جنوبی در راهپیمایی های ۲۲ 
بهمن، مهر تاییدی بر اعتقاد قلبی آنان به ادامه 
راه امام خمینی )ره( و شهیدان است. امسال 
نیز مانند 3۷ بیست و دو بهمنی که گذشت، 
از تمام مردم دعوت شده تا با حضور پررنگ 
خود در جشن پیروزی انقالب به شعار “آنچه 
که با جان خریدیم به نان نمی فروشم” رنگ 
واقعییت ببخشند. رهبر معظم انقالب با اشاره به 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در روز جمعه عنوان کردند: 
با حضور در خیابانها  مردم در روز ۲۲ بهمن 
جواب این حرف ها و تهدیدات را خواهند داد. 
رییس جمهور نیز از مردم درخواست کرده است 
تا با حضور گسترده، ارتباط ناگسستنی خود را با 

انقالب ، امام و رهبری نشان دهند.  
مردم  نماینده  رئیسی  سیدمحمدابراهیم 

اکبر  سیدعلی  خبرگان،  درمجلس  استان 
پرویزی استاندار، علی رضایی رئیس شورای 
بیرجند  جمعه  وامام  استان  عمومی  فرهنگ 

مجمع  رئیس  محمدرضاامیرحسنخانی  و 
از مردم   بیانیه مشترکی  نمایندگان استان در 
دعوت کردند در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور 

یابند. در قسمتی از  این بیانیه آمده است: جشن 
بزرگ ۲۲ بهمن، باحضور میلیونی مردم آگاه 
و فهیم کشور در سراسر ایران اسالمی برگزار 

خواهدشد و بدون تردید مردم همیشه درصحنه 
خراسان جنوبی نیز، همراه و همگام با دیگر هم 
میهنانمان، با انسجام، عزت و صالبت هرچه 

بیشتر، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند 
و اوج اقتدار، استقالل و همدلی و وحدت را به 

تصویرخواهندکشید.

خجسته  سالروز  تبریک  ضمن  اینجانبان 
مردم  دعوت  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  راهپیمایی  در  حضور  برای  استان  شریف 

امیدواریم  اسالمی،  انقالب  پیروزی  جشن 
توجهات  و  پروردگار  عنایات  ی  سایه  در 
حضرت ولی عصر)عج( و والیت رهبر معظم 
العظمی  ا...  آیت  حضرت  اسالمی،  انقالب 
تدبیر  همچنین  و  العالی(  ای)مدظله  خامنه 
دکتر  آقای  جناب  محترم،  جمهور  رئیس 
روحانی، شاهد شتاب بخشیدن به روند رشد 
و توسعه ی کشورمان باشیم و با حضور پر 
شور در تمامی عرصه های اجتماعی، به ویژه 
ضمن  بهمن،   ۲۲ ا...  یوم  عظیم  راهپیمایی 
انقالب  واالی  های  آرمان  با  بیعت  تجدید 
اسالمی، امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری، 
انقالب اسالمی و دوران ۸  با شهدای عزیز 
خواهیم  دوباره  میثاقی  مقدس،  دفاع  سال 
های  دستگاه  مدیران  این  بر  بست.عالوه 
اجرایی استان در پیام های جدا گانه مردم را 
به حضور شاداب در این مراسم دعوت کردند 

حسینی- صبح دیروز مجمع استانی بسیج 
اصناف با حضور رئیس اتاق اصناف، فرمانده 
درآمدهای  معاون  انصارالرضا)ع(،  سپاه 

مالیاتی سازمان امور مالیاتی برگزار شد. 
سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا  
بررسی  هدف  با  مجمع  این  اینکه  بیان  با 
مشکالت و ارائه آن به مسئوالن شهرستانی 
و کشوری برگزار شده است عنوان کرد: در 
و  اقتصاد  سیاست،  بر  عالوه  ایران  کشور 
بیشتر  ما  مسئوالن  اما  است،  نیاز  فرهنگ 
به سیاست توجه کرده اند. وی بابیان اینکه 
بازاریان جلودار مبارزه باطاغوت بودند، ادامه 
داد: تفکر و نوع گرایش دشمن مادی است 
تحریم  با  انقالب  پیروزی  از  بعد  دشمن 
را  ما  توانست سرمایه های  اقتصادی  های 

در خارج از کشور بلوکه کند.

لزوم مشوق ها و تخفیف های 
مالیاتی برای اصناف

استان  اصناف  اتاق  رئیس  شناس  یزدان 
نیز با بیان اینکه بیشتر مشکالت مطرح شده 
اصناف، در باره مالیات بر ارزش افزوده است 
عنوان کرد: در اصل مالیات بر مصرف است 
از  افراد  نشده،  نام شناخته  این  با  ولی چون 
پرداخت آن شانه خالی می کنند.وی اضافه 
که  صنفی  واحدهای  تا  کردیم  تقاضا  کرد: 
و  آوری  جمع  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
آنان  برای  دیگر  از طرف  کنند  پرداخت می 
نظر  در  هایی  تخفیف  و  ها  مشوق  حداقل 
از  بیش  شناس  یزدان  گفته  شود.به  گرفته 

۲۷ هزار واحد صنفی در استان فعالیت  می 
کنند که برای جلوگیری از تعطیل شدن آن 
و  عطوفت  نگاه  با  توانند  می  مسئوالن  ها 
همکاری گونه توجه نشان دهند. وی با تاکید 
بر اینکه امنیت منطقه به دلیل حضور مردم 
است از پاک گهر معاون امور مالیاتی اداره کل 
استان درخواست کرد: معافیت های مالیاتی 
10 ساله و یا با تخفیف های بیشتر در نظر 

گرفته شود تا رضایت اصناف  جلب شود.

معافیت مالیاتی به شرط تسلیم 
اظهار نامه

پاک گهر نیز با تاکید بر اینکه مالیات بر 
اساس قانون است اضافه کرد: سهم مالیات 
استان از مالیات کشور فقط ۲3 صدم درصد 

سال   3 نسبت  به  نیز  مقدار  همین  و  است 
است.وی  کرده  پیدا  کاهش  بسیار  گذشته 
و  هزار   ۲۵  ،  ۹۵ سال  در  اینکه  بیان  با 
تسلیم  اصناف  بخش  در  نامه  اظهار   ۸۹۵
کرد:  عنوان  است  شده  مالیاتی  امور  اداره 
۸6 درصد معاف شدند و مالیات 1۲ درصد 
بوده است.  تا 100 هزار تومان   0 بین  هم 
به  دارایی  و  اقتصاد  امور  کل  مدیر  معاون 
استرداد  تومان  میلیون   100 و  میلیارد   3
مالیاتی اشاره کرد و افزود: از نیمه دوم سال 
میلیارد  پایان دی سال جاری، 160  تا   ۸۷
دهیاری  و  ها  شهرداری  حساب  به  تومان 

های شهرستان ها واریز شده است.
پاک گهر، با اشاره به اینکه شرط هرگونه 
است  اظهارنامه  تسلیم   ، مالیاتی  معافیت 

مالیاتی  امور  معاون  عنوان  به  کرد:  تاکید 
دهم  می  قول  مکان  همین  در  استان 
حداکثر مساعدت را در تقسیط مالیات برای 
ببخشیم  را  جرائم  و  باشیم  داشته  اصناف 
و  دقیق  اظهارنامه ها  در  اینکه  به  مشروط 

به موقع اقدام کنید.

این  در  است  ذکر  به  الزم   : در حاشیه 
اخذ  برای  ابالغی  قوانین  به  اصناف،  جلسه 
عنوان  و  داشتند  اعتراض  استان  در  مالیات 
و  شرایط  به  توجه  با  قوانین  باید  که  کردند 
از  کسبه  شود.  وضع  استان  بودن  محروم 
مسئوالن امور مالیاتی استان درخواست کردند 

تا این موضوع را به وزارت خانه ابالغ کنند.
 )Ava.news13@gmail.com(

تحول بزرگ سالمت در استان با بهره برداری از 45۰ تخت بیمارستانی
شورای  جلسه  در  مقدم-استاندار  دادرس 
و  استانی  مدیران  جمع  در  و  زیرکوه  اداری 
رئیس  سفر  با  همزمان   : گفت  شهرستانی 
جمهوری ۴۵0 تخت بیمارستانی در خراسان 
جنوبی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت  
تبیین  برای  فرصتی  فجررا  دهه  درادامه  وی 
خدمات تمامی قوا در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی دانست  که بوسیله آن اعتماد عمومی 
به نظام و حاکمیت افزایش  می یابد. پرویزی 
با تبریک پیشاپیش ۲۲ بهمن ابراز امیدواری 
کرد مردم والیت مدار استان، همچون همیشه 
در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن شرکت کرده، 
اثرات  دارای  آنان  شکوه  با  حضور  که  چرا 
خارج  و  داخل  در  بسیاری  اجتماعی  سیاسی، 
کشور خواهد بود .وی با بیان اینکه برغم تمامی 
تنگناها و مشکالت، خدمات و کارهای بسیار 
مناسبی از سوی دولت به انجام رسیده است، 
گفت: علیرغم همه تالشها، هنوز در بسیاری از 
بخش ها، مشکالت و نارسایی هایی وجود دارد 
که این مشکالت نیز باید به نحوی مطلوب و 

مناسب که موجب نا امیدی مردم نشود به آنها 
گفته شود.استاندار   با بیان اینکه ایجاد یاس و 
ناامیدی در مردم پایه های اعتماد عمومی را 
نسبت به نظام و حاکمیت از بین خواهد برد، 

گفت: متاسفانه برخی به بهانه نقد افراد و یا ارائه 
نگرش های سیاسی خود، چنان نشان می دهند 
که گوئی تمامی مسووالن در همه بخش ها در 
کشور دچار فساد و انحراف هستند، که این امر 

نه تنها هیچ کمکی به بهبود امور نمی کند، 
بلکه باعث بی اعتماد شدن مردم به مجموعه 
با  استان  در  دولت  عالی  است.مقام  حاکمیت 
بیان اینکه نباید به خاطر تخریب یک دیدگاه 

گفت:  برد،  سوال  زیر  را  کشور  کل  سیاسی، 
نظام مقدس جمهوری اسالمی  دولت ها در 
ایران از ارکان موثر سه قوه هستند. بنابراین 
حاکمیت  و  نظام  تضعیف  ها  دولت  تخریب 

است .وی با بیان اینکه مدیران باید با مردم در 
گفتار صادق باشند گفت:آنچه که باعث رنجش 
مردم و آزرده خاطر شدن آنها می گرددکمبود 
اعتبارات نیست،بلکه رفتارهای تبعیض گونه و 
برخوردهای دوگانه مسئوالن است که ممکن 
مشاهده  آنها  سوی  از  مواقع  برخی  در  است 
گردد.وی  افزود مردم همواره در همه صحنه 
دشمن  و  حماسی  حضوری  ها  عرصه  و  ها 
شکن داشته اند گفت:مسئوالن باید همراهی 
مردم را فرصت تلقی نموده و همگام و همراه 
و  انقالب  ارزش های  از  برای صیانت  مردم 
نظام مقدس بیش از پیش تالش کنند.پرویزی 
بابیان اینکه ۸0 درصد از جمعیت کشور را نسل 
بعد از انقالب شکل می دهند، گفت: هریک 
از مسئوالن در هر رده و جایگاهی، باید وضع 
کشور قبل از انقالب و خدمات ارائه شده  بعد 
از انقالب را به نحو مناسب و مطلوب به این 
افراد منتقل کنند. نماینده عالی دولت دراستان 
،  با اشاره به اینکه در دولت یازدهم 1۵000 
تخت بیمارستانی در کشور مورد بهره برداری 

قرار گرفته است گفت: در این مدت معادل کل 
تاریخ  خراسان جنوبی تخت بیمارستانی بهره 
اینکه  به  اشاره  با  است.پرویزی  برداری شده 
در بهسازی محیط های بیمارستانی در دولت 
گرفته  صورت  نظیری  بی  اقدامات  یازدهم 
است،وی با بیان اینکه در حوزه رفع مشکالت 
اخیر  ماه  چند  در  استان  اراضی  با  مرتبط 
تصمیمات و اقدامات بی بدیلی صورت گرفته 
است، افزود :در چند ماه اخیر امکانات آبرسانی 
بیش  به  افزاری  حیث سخت  از  را  روستائی 
های  بازارچه  دادیم.وی  افزایش  برابر  دو  از 
مرزی را ظرفیت مناسب اقتصادی دانست و 
گفت:در خصوص فعالسازی بازارچه یزدان در 
شهرستان زیرکوه و سایر بازارچه ها ی مرزی 
و  فراه  والیان   با  هایی  پیگیری  و  مذاکرات 
صورت  افغانستان  ترانسپورت  وزیر  و  هرات 
گرفته که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه 
باید  مدیران  گفت:  شود.وی  ختم  نظر  مورد 
تالش کنند از سرفصل های متمرکز  اعتبارات 

کشور سهم قابل توجهی جذب کنند  .

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان و همسری دلسوز

 مرحوم سید محمد خورشیدی )معاون پرورشی مدارس و دبیر بازنشسته(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۵/11/21 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 حضور سروران گرامی موجب امتنان می باشد.
خانواده های: خورشیدی ، فردباف و سایر بستگان 

جنـاب آقـای رستــه
 بابت کدورت پیش آمده، ضمن عذرخواهی از سعه صدر شما کمال تشکر را دارم.

حسن ضیائی
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رسول اکرم صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َمن رَدَّ َعن ِعرِض اَخیِه الُمسلِِم وََجَبت لَُه الَجنَُّة اَلَبتََّة

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.
)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

مصطفی مالیی- اولین بیمارستان دامپزشکی 
حضور  با  کشور  شرق  عمومی)سالمت( 
دامپزشکی کشور  پیشگیری  معاون  رضائیان 
و عصمت سرفرازی معاون اقتصادی استاندار 
و جمعی از مدیران کل استان در بیرجند به 
همت بخش خصوصی افتتاح شد. دکتر رضا 
کمیلی رئیس بیمارستان دامپزشکی عمومی 
گستر  شفا  شرکت  مدیرعامل  و  )سالمت( 
خاور عنوان کرد: شرکت شفا گستر10 سال 
شرکت  این  اول  هدف  و  شد  تاسیس  پیش 
 پخش استانی واکسن و دارو دامپزشکی بود.

 ، تامین واکسن های دام و طیور استان 
توسط شرکت شفاگستر خاور

دکتر کمیلی افزود: در همین باره مجموعه انبار 
مدرن و مکانیزه ای به متراژ  700 مترمربع 
برای  به متراژ 50 مترمکعب  ای  و سردخانه 
نگهداری واکسن های دامپزشکی در شهرک 
کرد:  بیان  وی  شد.  احداث  بیرجند  صنعتی 
اکنون تمامی واکسن های دام و طیور استان و 
بیش از 50 درصد داروهای سازمان دامپزشکی 

استان توسط این شرکت توزیع می شود. 
روند  در  موثر  سالمت،گامی  بیمارستان 

بهداشتی جامعه  

وی خاطرنشان کرد: بعد از 20 سال تجربه، 
و  گرفتم  را  بیمارستان  این  ساخت  تصمیم 
بهره وری  بتواند در  بیمارستان  این  ا...  انشاء 
تولید کنندگان گوشت دام و طیور و افزایش 
بهداشت جامعه کمک کند  و برای کنترل و 
پیشگیری از بیماری های مشترک بین دام و 
انسان گامی موثری بردارد.  کمیلی بیان کرد: 
این بیمارستان به مساحت 350 مترمربع شامل 
آزمایشگاه ، اتاق عمل، داروخانه،کلینیک، مرکز 
مایه کوبی تجهیز شده و به مبلغ یک میلیارد و 
600 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

راه اندازی دستگاه پی سی آر نیازمند 200 
میلیون تومان

رئیس بیمارستان دامپزشکی سالمت با بیان 
  600 بیمارستان  فعالیت  ادامه  برای  اینکه 
است،  نیاز  تومان سرمایه در گردش  میلیون 
توسعه  و  تکمیل  جهت  در  کرد:  خاطرنشان 
فعالیت های آزمایشگاهی از جمله راه اندازی 
دستگاه پی سی آر و آزمایشگاه کنترلی مواد 
تومان  میلیون   200 حدود   )nar(غذایی
تصریح  وی  باشد.  می  نیاز  گذاری  سرمایه 
کرد: با انجام آزمایشات »پی سی آر« می توان 
های  سویه  و  طیور  واکسن  اثربخشی  میزان 

 وحشی برخی بیماری ها را از جمله نیوکاسل و 
استان  در  را  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 

رهگیری کرد. 
فاز دوم بیمارستان ؛ ویژه دام سنگین 

 رئیس بیمارستان دامپزشکی سالمت بیان کرد: 
راه اندازی امکانات محسوس معاینه و درمان 
دام های بزرگ در فضای مناسب در حاشیه 
توان به کمک دامداران و گاوداران  شهر می 
دامپزشکی   بیمارستان  اکنون  و  آیند  استان 
در بخش دام بزرگ فقط می تواند  در محل 
دهد.  ارائه  دامپزشکی  خدمات    دامداری  
کام  به  بیمارستان  تاسیس  شیرینی 

دبیرستان کمیلی
دکتر کمیلی که از خیرین مدرسه ساز استان 
هم است برای حالوت و شیرینی راه اندازی 
این بیمارستان و به مناسبت سی و هشتمین 
سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی جشنی برای  
270 دبیرستان دخترانه دکتر کمیلی ترتیب 

داد.
 سرمایه گذاری 550 میلیارد تومانی بخش 

خصوصی در صنعت طیور استان
و  بهداشتی  معاون  رضائیان  قاسم  دکتر 
پیشگیری دامپزشکی کشور نیز در این مراسم 

های کشور سفر  استان  تمام  به  کرد:  عنوان 
شدم  استان  وارد  که  ابتدا  همان  از  و  کردم 
تفاوت خاصی را احساس کردم. وی با اشاره 
به اینکه صنعت طیور استان از با کیفیت ترین 
بخش  همت  با  افزود:  است،  کشور  تولیدات 

خصوصی اشتغال با تداوم ایجاد شده است.
رضائیان ادامه داد: به غیر از صادرات و معامالتی 
که تجار انجام می دهند سرمایه ثبات صنعت 
 200 و  میلیارد    350 حداقل  استان  طیور 

میلیارد تومان سرمایه در گردش است.
بیمارستان شرق کشور نیاز صنعت طیور

وی وجود اولین بیمارستان خصوصی دامپزشکی 
شرق کشور را یکی از بهترین کارهای بخش 
خصوصی دانست وگفت: سالمت صنعت طیور، 
توسعه و پایداری اقتصادی استان را با نظارت 
معاون  کرد.  تضمین  توان  می  دولت  های 
بهداشتی و پیشگیری دامپزشکی کشور تاکید 
کرد: خراسان جنوبی فراتر از ظرفیتش در این 
امیدواریم  داد:  ادامه  دارد. وی  فعالیت  زمینه 
زمینه  در  ها  بیمارستان  گونه  این  احداث  با 
جلوگیری از بیماری های مشترک دام و انسان 
گام موثری برداریم. رضائیان بیان کرد: از دیگر 
مزایای این استان فراهم بودن امکان صادرات 

گوشت مرغ به افغانستان و فراهم بودن زمینه 
توسعه صنعت در این منطقه است.

توسعه  در  ویژه  نقشی  جنوبی  خراسان 
شرق کشور دارد

وی با اشاره به اینکه اکنون خراسان جنوبی 
عاری از بیماری های دامی است، افزود: این 
بیمارستان در کنار مراکز تشخیصی می تواند 
نقش شایسته برای توسعه صنعت استان و شرق 
کشور ایفا کند. معاون بهداشتی و پیشگیری 
سازمان دامپزشکی کشور به بیماری فوق حاد 
این  ویروس  یادآورشد:  و  اشاره کرد  پرندگان 
بیماری از طریق پرندگان مهاجر اروپایی وارد 
بیماری در فصل های  این  کشور می شود که 
سرد شیوع بیشتری پیدا کرده و نیازمند توجه 
است. رضائیان  با اشاره به مصرف گوشت مرغ 
و تخم مرغ تصریح کرد: شهروندان با اطمینان 
کامل این مواد غذایی را مصرف کنند چرا که 
طریق  از  پرندگان  حاد  فوق  بیماری  ویروس 
مصرف گوشت منتقل نمی شود. وی از دکتر 
کمیلی رئیس اولین بیمارستان شرق کشور و 
دکتر رفیعی رئیس سازمان دامپزشکی استان 
برای راه اندازی این بیمارستان تخصصی تقدیر 

و تشکر کرد.

عکس : ربیعی

تاسیس بیمارستان دامپزشکی سالمت
 گامی موثر در تامین امنیت غذایی شرق کشور  










