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سرمقاله

تقدیم به میزبان شهید؛ 
محسن حججی

* هرم پور

قربان  عید  برای  خواستم   
ی  همه  خواستم  بنویسم. 
روزهای قبل و بعد را تبریک 

بگویم. خواستم از استان بنویسم و از فرصت های 
پیش رو. نه دست، یاری داد  و قلم توانی داشت و 
جفا بود که   »محسِن خدا«،  این روزها میهمانمان 
که نه، میزبانمان باشد و ما فراموشش کنیم، پس؛ 
سالم خدا بر تو ای شهید راه حق، سالم خدا بر 
تو و نگاه پر از رازت به افق های دشت بی انتها، 
سالم خدا بر قدم های استوارت و بر قلب بی باکت، 
سالم خدا بر تو که دشمن دژخیم تصور می کرد به 
مذبحت می برد و حال آنکه تو او را و تفکر شومش و 
التقاط بی معنایش  از اسالم اسرائیلی را به مسلخ می 
بردی،  سالم خدا بر تو و بر فرشتگانی که به رگ 
های بریده ات بوسه ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی به مناسبت روز ملی 

صنعت چاپ

اهالی صنعت چاپ اهمیت بسیاری دارد  یازدهم شهریور برای 
چرا که در این روز صنعت چاپ ایران با بیش از دو سده قدمت 
دارای هویت شد و »روز ملی صنعت چاپ « نام گرفت این روز 
یادآور تالش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از کارگران ، 
صنعتگران، هنرمندان و طراحان و در یک جمله وامدار تالش 
ارتیاط  چاپ  .صنعت  است  زمین  ایران  فرهنگ  مردان  بزرگ 
تنگاتنگی با فرهنگ دارد تا زمانی که توسعه صنعت چاپ شکل 
اقتصادی  نگیرد ، توسعه فرهنگی حاصل نخواهد شد ، توسعه 
کرد  ادعا  توان  می  شد،  نخواهد  کامل  فرهنگ  توسعه  بدون 
زیرا   ، است  اقتصادی  تحول  زیربنای   ، نشر  و  چاپ  صنعت 
است  ارتباط  در  اقتصادی  و  سیاسی  ابعاد  تمام  با  نشر  و  چاپ 
مناسبت  این   ، چاپ  صنعت  روز  گرامیداشت  اینجانب ضمن   .
را به اهالی صنعت چاپ و متولیان این حرفه تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم. 
احمد محبی

جشنواره مطبوعات استان برگزار می شود
صفحه ۷

کویر تایر ۲۸درصد سهم ارزش افزوده خراسان جنوبی را در اختیار دارد
مدیرعامل شرکت کویر تایر :

نایبندان،بهترین زیستگاه های
 یوز پلنگ ایرانی وآسیایی  

صفحه  7

انجام  معاینات پزشکی
 در بدو استخدام ضروری است 

صفحه 7

اعزام متسابقین  رشته های 
معارف،اذان و دعا به مسابقات کشوری

صفحه 7

بزرگداشت شهیدان
 رجایی و باهنر

صفحه  7

تجربه پیشکسوتان راهی برای
 ارتقا دانشگاه علوم پزشکی

صفحه 8

شخصیت های خارجی هم در ایران 
کپی می شود!

صفحه  3

الیاس حضرتی:
همه اصالح طلبان پشت 

سر روحانی ایستاده اند

عباس سلیمی نمین:
دولت با روحیه انتقاد پذیری 
بر ضعف های خود غلبه کند

حجت االسالم مهدی شیخ :
بزرگان اصالحات با محذورات

 روحانی آشنا هستند

سید حسین تقوی حسینی:
بازدید از اماکن نظامی ما 

مطلقاً منتفی و ممنوع است

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

پیروزی ارزشمندجوانان بسکتبال ایران در سومین گام/ لیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس 18 شهریور راهی امارات می شود/ تجلیل از شمشیربازان مقام آور خراسان جنوبی در مسابقات کشوری/ جودوی قهرمانی جهان؛ نماینده ایران حذف شد/ واژگونی اتوبوس دانش  آموزان دختر / صفحه 6 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بدینوسیله از  جناب آقای مهندس شهامت

 مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
 جناب آقای مهندس اصغری

 مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
 که ما را در آسفالت پروژه و بهره برداری مجموعه یاری نموده اند

 کمال تشکر و سپاس را داریم.

مجتمع خدمات  رفاهی- جایگاه  اختصاصی هامون

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
کارگاه آموزشی رایـگان

طب سنتی و مزاج شناسی کاربردی
مدرس: دکتر علیرضا پرهیز )پزشک طب سنتی( 

مدرس: دکتر مریم زرگری )دکتری طب کل نگر و طب مکمل(
زمان: سه شنبه  9۶/۶/14   ساعت: 1۶  الی  18 و 18  الی  ۲۰ 

  تلفن رزرو و ثبت نام : ۰۵۶۳۲۲۳۰۰۶۲ هماهنگی : ۰91۵۷۲۶۲۰۰4 
آدرس: بیرجند ، خیابان طالقانی ۲ مجتمع تجاری آلما ، طبقه چهارم 

واحد 4۰۳ و 4۰4

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی

جناب آقای محمد حسین چهاردهی 
معاونت محترم مالی و اداری

جناب آقای حسین محمدپور
معاونت محترم اعتباری

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را به سمت های جدید که نشان از همت واال و بی نظیرتان
 در خدمت به مردم و تجربه و تخصص شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند منان موفقیت بیش از پیش تان را خواستاریم.

شرکت چاپ و نشر گلرو

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

جناب آقای حسین محمدپور
معاونت محترم اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی 

جناب آقای محمد حسین چهاردهی 
معاونت محترم مالی و اداری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی 
انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از لیاقت و درایت و مدیریت توانمند شما در امور 

بانکی می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت بیش از پیش تان را خواستاریم.

بانک سپه شعبه مرکزی 

جناب آقای بهلگردی
مدیریت محترم بانک سپه خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تعهد و لیاقت شما می باشد،
 باعث مسرت و خشنودی است، موفقیت روز افزون تان آرزوی ماست.

شرکت داد و ستد پارسیان - کارخانه هانی فوم

جناب آقای محمدپور
معاونت محترم اعتباری بانک سپه خراسان جنوبی

انتخاب خردمندانه جناب عالی را تبریک گفته

 موفقیت و سربلندی برایتان آرزومندیم.

شرکت داد و ستد پارسیان

کارخانه هانی فوم

جناب آقای چهاردهی
انتصاب جناب عالی را به عنوان

معاون مالی و اداری بانک سپه خراسان جنوبی 
تبریک گفته و توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

شرکت داد و ستد پارسیان

کارخانه هانی فوم

همسر و مادر عزیزمان حضور آرامت 
 در کنار ما نیست، ولی عطر مهربانی ات
 مهمان همیشگی قلب های ماست 

اولین سالگرد  درگذشت عزیزمان مرحومه 

زهـرا ساالری
 )پرستار بیمارستان امام رضا )ع((

 را گرامی می داریم و به روان پاکش
 درود می فرستیم. 

سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد 

خانواده خواجوی

آگهـی فراخـوان مزایده عمـومی امالک مازاد
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

 پســت بانک ایران در نظــر دارد: تعــداد 2 رقبــه امــالک تملیکــی خــود را از طریــق 
مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. بر این اســاس متقاضیــان می تواننــد جهــت 
 www.postbank.ir :کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت این بانک به نشانی 

منــوی آگهــی مزایــده و مناقصه هــای عمومــی مراجعــه نماینــد. 

  www.postbank.ir         021 - 84284  :تلفنبانک 

با رعایت احترام و سپاس فراوان 
 بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکرخود را از شما سروران 

که در مراسم تشییع و تدفین و مراسم سوم 

 شادروان حاج علی فکری
شرکت نموده اید، اعالم می نماییم.ضمنا مراسم هفتم 

آن مرحوم امروز شنبه 9۶/۶/11 از ساعت 
1۶/۳۰ الی 1۷/۳۰ در محل حسینیه آیت ا... آیتی

 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می شود.
از طرف همسر و فرزندان مرحوم

جناب آقای اسد بهلگردی
مدیریت محترم شعب بانک سپه استان خراسان جنوبی
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به سمت مدیریت شعب بانک سپه 
خراسان جنوبی که نماد بارزی از توانایی ها و شایستگی های ارزشمند شما می باشد

تبریک عرض می نمایم، امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

مراسم تشییع

 مرحومه صدیقه ذوالفقاری  )مادر شهید غواص محمد علی ثقفی(
امروز شنبه 11 شهریور ماه ساعت 1۵ الی 1۶ از محل سالن اجتماعات 

بهشت متقین)غسالخانه( برگزار می گردد.
خانواده مرحومه
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 ۸۰ درصد رشته محل های دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم تصویب شد

تسنیم- مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در سیزدهمین همایش سراسری مدیران آموزشی دانشگاه آزاد گفت: بیش از 80 درصد رشته محل های دانشگاه آزاد مورد تصویب 
وزارت علوم قرار گرفتند.وی افزود: در چند روز اخیر تعداد 400 رشته محل دیگر نیز که در محاسبات لحاظ نشده بود به رشته محل های دانشگاه آزاد اضافه شده و داوطلبان هم براساس آنچه که 

سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد کرد رشته محل ها را انتخاب می کنند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

تقدیم به میزبان 
شهید؛محسن حججی
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( عشق زدند، سالم خدا بر تو و 

 بر آن آخرین نگاه معصومانه ات به دور دست های
زندگی. تو اینک تصویر همیشه جاودان کربالی 
هزاران  امان  بی  برای هجوم  پاسخی  مصوری، 
سؤال در ذهن ما، و علمدار بی سری که با قامتی 
استوار، جوانمردانه از آبروی مردانگی مان صیانت 
 می کند.آری،  تو ترجمان واژه های مدفون شده ی

کربال و پرچم مظلومیت شیعیان حسینی بر ستیغ 
کوه بصیرت،  و ما خواب زدگان  پرمدعایی که بر 
 سفره ی انقالب، هنوز هم  کوله بار غنیمت پر 
از  هیچکدام  کنار  در  و  تو  کنار  در  میکنیم. 
همرزمانت، نه آقایی بود و نه آقا زاده ای، و زین 
پس هم اینچنین خواهد بود! اما چه خوشحالم 
و  های خوب«  توفیر »ژن  روزها،  این  اینکه  از 
 »ژنهای معطر«، داستان تفاوت لقمه ها و سفره ها

و نگاهها و قدم ها  و انتخابهاست، و تو همان 
از صدر  »ژن معطری«  در رگ گلبرگ اسالم 
تاکنون به ودیعه برای چنین روزی که روز بیداری 
به خواب خفتگان ابدی باشد. راستی محسن جان! 
اینجا این روزها می پرسند پول خونت را به چه 
کسی خواهند داد؟ و آیا پول همه ی این ماههای 
دفاعت از حریم حرم را داده اند؟ چقدر؟ به دالر 
می دهند یا یورو یا ریال یا درهم و دینار؟ اهل 
باک.  چه  را  تو   ، ا...  بسم  حاضرند،  اگر  معامله 
همه اش مال آنها، لحظه ای همصحبتی دوباره 
با همسرت  و بوسه ای بر گونه های فرزندت 
را از آنها هدیه بگیر! پس کجایید مدافعان حریم 
خساست و خجالت؟ کجایید مدافعان حریم شرم؟ 
کجایید مدافعان حریم ناجوانمردی؟ کجایید اهل 
مدعا در این خفگان حرف های راست و قدم های 
آقایان شعار؟ کجایید معذوران  درست؟ کجایید 
همیشه غایب دفاع از حرمت ها و عذرخواهان 
ناپدید لحظه های خطیر انقالب؟ یک  همیشه 
پای تابوت »محسن حججی ها« کجا و لقمه 
های حرام اختالس های بزرگ شما کجا؟ یک 
لحظه از تالقی سرد خنجر داعشی بر گلو کجا 
باغ ویالهای  تان در  و سرخوشی های مستانه 
شمال کجا؟ یک عمر سوار شدن بر بُراق تیزپای 
جاودانگی در بهشت کجا و شاهنشینی های بی 
درد و هرزگی های نامبارک شما کجا؟ یک لحظه 
انتخاب شهادت کجا و سالها دست و پا زدنتان 
برای احیای زندگی های مرده ی سیاسی کجا؟ 
یک لحظه غیرت و . . .  )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

 مردانگی کجا و یک عمر دریدگی و دریوزگی غرب 
و شرق و جیره خوار شدن آنها کجا؟ »محسن« هم 
خوب می داند که از فردا، باز برخی از شما غفلت زدگان 
بی درد، مدعیان اصلی خون او خواهید شد و این سنت 
تاریخ است که بصیرت ها را به بهای این ُغصه ها  
زیاد و دلها را در شمار همه ی دردهای دردمندان تاریخ 
برای آینده استوار تر خواهد کرد...مردم! آسوده بخوابید 
که علمدار، َعلَم عشق را به دست جوانانی داده است 
که اشک در چشم و استخوان در گلو و خشم در چهره 
از بی بصیرتان منفور و فرصت طلبان مدعی انقالب و 
دلگیر از رنج های رفته بر مردم و سختی های کوفته 
بر سرشان و مرارت های بی پایان و دردهای به جان 
فرورفته شان، برای حفظ انقالب جان می دهند و 
جان خواهند داد. اما شاهرگ این امانت خدا را به 
دست مدعیان پرجنجال و پرآشوب نخواهند سپرد 
تا به تیغ جفا بزنند و دل و جان انقالب را یکجا 
بگیرند. »محسن« جان! خوش آمدی به خاک پاکت، 
به آغوش ملتی که سوای از بعضی ملت های زاییده 
شده در دل دولتها هستند. خوش آمدی به روزگار 
خواهد می  که  هایمان  قلب  اساطیری  و   جاودان 

 زین پس از مادرِ زمان، فرزندانی چون تو بسیارتر به 
امانت بگیرد.  خوش آمدی که مسافر  ایام حج بودی 
و اسماعیِل رگ بُریده ی زمان، خوش آمدی که عطر 
قافله ی حسین)ع( را داری و فریاِد به عرش رسیدن 
انسان را. خوش آمدی که این روزها به حضورت 

بسیار محتاج بودیم.
ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگو

زنده برگشتن ز کوی یار شرط عشق نیست
عاشق دلداده آن باشد که از کوی  حبیب

تن به خاک و سر به نیزه سوی محبوبش رود
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(      

پیکر شهید محسن حججی تحویل 
نیروهای سپاه در سوریه شد

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: با 
طی مراحل شناسایی که انجام شد، هویت پیکر شهید 
حججی تایید شده است و  پیکر شهید به کشورمان 
منتقل خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر،  سردار 
پورجمشیدیان افزود: انشا... مراسم تشییع این شهید با 
حضور ملت شریف و بزرگوار و با حضور مسئوالن در 
روز شنبه از ساعت 1۶ از میدان امام حسین به سمت 

میدان شهدا و میدان خراسان انجام خواهد شد.

بازدید از اماکن نظامی ما مطلقًا منتفی و ممنوع است

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تالش های 
آمریکا برای وادار کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی 
جهت بازدید از تأسیسات نظامی و غیرهسته ای ایران 
گفت: بازدید از اماکن نظامی ما مطلقاً منتفی و ممنوع 
است و چنین موضوعی برای هیچ مرجع و کشوری مجاز نیست و برجام هم 

چنین اجازه ای را به هیچ مرجع و کشوری نمی دهد.

غرویان: اخالص روحانی بر مردم تاثیر می گذارد

حجت االسالم محسن غرویان با بیان اینکه افراطیون 
سیاسی تحلیل های خاص خود را از صحبت های 
رئیس جمهور دارند که این تحلیل ها قطعا مورد توجه 
عموم مردم قرار نخواهد گرفت، گفت: وقتی رئیس 
جمهور قسم می خورد دولت منشور حقوق شهروندی 
را برای انتخابات ننوشته و هدفش همدلی و اتحاد بیشتر مردم است، این مسئله 

اخالصش را نشان می دهد و قطعا حرفش بر مردم تأثیر دارد.

پیشنهاد مازنی برای حفظ وحدت اصالح طلبان

احمد مازنی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای 
گفت:برای  طلبان  اصالح  وحدت  و  انسجام  حفظ 
حفظ وحدت رهبری جریان اصالحات باید همه افراد 
جبهه را ببیند و اینطور نباشد که بعضی اشخاص که 
شأن حقیقی دارند در شورای سیاست گذاری اصالح 
طلبان حضور داشته باشند و حضورشان نیز پر رنگ باشد و بعضی افراد که در 

قامت یک حزب رسمی کار می کنند احیانا کمتر دیده می شوند.

 عباس سلیمی نمین پژوهشگر حوزه 
روحیه  با  دولت   : کرد  تاکید  تاریخ 
تواند می  که  است  پذیری   انتقاد 

و  کند  غلبه  خود  های  ضعف  بر 

استعدادهای  تواند  می  همچنین 
جامعه را به توانمندی خود بیفزاید.وی 
 اظهار داشت: اگر دولت می خواهد

ایامی که امور را در اختیار دارد  در 

منشا تغییرات و خدمات برای مردم 
باشد، باید از روحیه تن آسایانه دور 
بماند.وی افزود: این روحیه مانع از 
تحرک فوق العاده می شود؛ ما امروز 

برای حل مشکالت جامعه باید به 
هم  کنیم،  کار  العاده  فوق  صورت 
جهش مان باید جهشی فوق العاده 
باشد و هم تحرک مان باید تحرکی 

عقب  بتوانیم  تا  باشد  العاده  فوق 
ها  کاستی  و  را جبران  ها  افتادگی 
را پوشش بدهیم.این روزنامه نگار با 
بیان این که اگر دستوری با کاستی 
متوقف  کند  برخورد  دولت  های 
مدیرانی  باید  داد:  ادامه  شد  خواهد 
در راس امور حضور داشته باشند که 
مرتب امور را پیگیری کنند و بهانه 
ها را از بین ببرند و با پیگیری جدی 

موانع را از پیش پا بردارند.
قرار  اگر  کرد:  تاکید  نمین  سلیمی 
باشد مدیران به صورت عادی کار 
یقین کارها  به  به طور قطع  کنند، 
روی زمین می ماند؛ البته اگر خط 
که  باشد  اینگونه  مدیری  مشی  و 
و  ندهد  انجام  ای  العاده  فوق  کار 
خودش را به سختی نیندازد، طبیعتا 
نظام اداری بر او فائق آمده و موفق 

نخواهد بود .

الیاس حضرتی در پاسخ به این سوال 
که آیا امکان دارد در چهارسال آینده 
اصالح طلبان وارد مناسبات سیاسی 
به  حتی  یا  شده  روحانی  با  جدید 
پیوندند؛ گفت:  به  او  منتقدان  جمع 
بزرگ  استراتژی  یک  اصالح طلبان 
همان  براساس  کردند،  انتخاب  را 
آقای  از  سال 92  در  استراتژی هم 
طول  در  و  کردند  حمایت  روحانی 
ظرفیت  تمام  با  گذشته  چهارسال 
در  ایستادند،  دولت  کنار  در  توان  و 
تمامی  و  ها  دانشگاهها،رسانه  تمام 
در  کردند،  دفاع  دولت  از  مباحثات 
و  توان  تمام  با  نیز   9۶ انتخابات 
ظرفیت پشت سر روحانی ایستادند.
وی اظهار داشت: برنامه اصالح طلبان 
چهارسال  طول  در  که  است  این 
روحانی  آقای  سر  پشت  نیز  آینده 
االن  تا  نیز  روحانی  اقای  بایستند. 

حرکات،  ها،  صحبت  مجموعه  در 
مواضع ،اقدامات و تشکیل کابینه اش 
در مسیری حرکت کرده است که از 
نظر اصالح طلبان قابل دفاع است.

چینش  نحوه  به  اشاره  با  حضرتی 
کابینه دوازدهم بیان کرد: کابینه ای 
که آقای روحانی ارائه داد و مجلس نیز 
رای داد در شرایط فعلی کابینه خوب 

و قابل دفاعی است، این کابینه مورد 
دفاع اصالح طلبان نیز قرار گرفت.

پشت  اتفاق  به  ما  همه  گفت:  وی 
سر دولت هستیم البته ممکن است 

ذیل این موضوع دوتا برنامه، اقدام یا 
پروژه دولت را نیز مورد ایراد قرار دهیم 
ولی این ربطی به استراتزی کلی ما 
ندارد. است  دولت  از  حمایت  که 

همه اصالح طلبان پشت سر روحانی ایستاده انددولت با روحیه انتقاد پذیری بر ضعف های خود غلبه کند

بزرگان اصالحات با محذورات روحانی آشنا هستند

کرد:راهبرد  عنوان  شیخ   مهدی  االسالم  حجت 
مبنای  بر  پروژه  این  پیشُبرد  اصالحات،  امروز 
یکی  و  است  ملی  وفاق  ایجاد  و  آرامش  اعتدال، 
به  رسیدن  برای  اصالحات  گزینه های  بهترین  از 
ایده آقای دکتر روحانی است. سیاستمدار واقعی به 
حوزه مقدورات توجه می کند و به نظر بنده بزرگان اصالحات با محذورات 

و مقدورات آقای روحانی به خوبی آشنایند.

دولت با پشتوانه رای اعتماد باال، با ثبات و مقتدر است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دولت دوازدهم 
با اخذ رای اعتماد باال از مجلس شورای اسالمی 
و  مقتدر  ثبات،  با  گذشته،  تجارب  پشتوانه  با  و 
اشاره  با  از رفتارهای متزلزل است. صالحی  فارغ 
به دستاوردهای انتخابات 29 اردیبهشت ماه سال 
جاری گفت:این انتخابات که با مشارکت حداکثری و حداقل تنش برگزار 

شد، برای بسیاری از کشورها رویایی دست نیافتی است.

همدلی امروز کشور پدیده مبارکی است

ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین گفت: 
مسئوالن  و  قوا  سران  بین  که  وحدتی  و  همدلی 
باید  امروز  است.  مبارکی  پدیده  مشاهده می شود 
همه مسئوالن ارشد نظام با کنار گذاشتن آنچه در 
گذشته آسیب جدی به کشور زده بود ، در جهت رفع 
مشکالت مردم وحرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی و تحقق وعده های 

رئیس جمهوری در ایام انتخابات قدم بردارند .
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آگهی مزایده اموال منقول- نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  955325 اجرایی آقای مهدی اردونی محکوم به پرداخت مبلغ 150/779/881 ریال در 

حق آقای مختار محمدی و مبلغ 6/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه پژو 
پارس رنگ بژ مدل سال 1383 به شماره انتظامی 848 د 34 ایران 32 و شماره موتور 12483127179 و شماره شاسی 83815394 که 
مشخصات ظاهری خودرو تمام رنگ می باشد و بیمه تا مورخ 1396/11/2 با تخفیف 10 ساله و وضعیت الستیک ها متوسط و تازه تعمیر 
بودن خودرو جمعا به مبلغ 135/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ  96/6/27 از ساعت 8 الی 
9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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. ضمنا 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 مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950057 بابت محکومیت آقای مجتبی محمدی فرزند علی به پرداخت مهریه خانم زهرا بذری 
و مبلغ 90/552/000 ریال حق االجرای دولتی توسط شخص ثالث خانم گلجان چوپانی یک باب منزل مسکونی واقع در روستای نقنج 
با پالک ثبتی 388 فرعی از 508 اصلی بخش 9 بیرجند معرفی و توقیف شده است که طبق نظر کارشناس منزل مسکونی به مساحت 
490/90 متر مربع با اعیانی فرسوده قدیمی با بنای گلی سقف گنبدی و قسمتی با سازه آجری سقف چوبی دارای امتیاز آب و برق و تلفن 
می باشد و به مبلغ 160/000/000 ریال ارزیابی شده است و قرار است ملک مذکور از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/6/25 از ساعت 
10 الی 11 صبح  در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
شفیعی  - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 953001 اجرایی آقای سید هاشم خاتمی محکوم به پرداخت مبلغ 178/834/956 ریال در حق آقای 
کیوان کورگی و مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه خودرو سواری استیشن 

کاروان به شماره شهربانی 612 ق 11 ایران 32 به رنگ سرمه ای متالیک مدل 1383 توقیف و به مبلغ 185/000/000 ریال کارشناسی گردیده  و 
قرار است از طریق  مزایده روز سه شنبه تاریخ  96/6/28 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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. ضمنا 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 مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960076 اجرایی آقای فرید فروزانفر محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال در حق آقای علی 
میرزائی و مبلغ 10/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است  و در قبال بدهی محکوم علیه اموال شامل 1- دستگاه 

مش باف اتوماتیک با گیربکس 5/5 کیلو وات )الکترو موتور باز شده و به صورت جداگانه نگهداری می شود(، دارای تابلوی برق، سه دستگاه ترانس و 
سایر تجهیزات نصب شده روی دستگاه، با ابعاد 1/5*2*2 متر، دارای دستگاه گیوتین جداگانه به ابعاد 0/5*1*2 متر و فاقد پالک مشخصات جمعا 
به مبلغ 320/000/000 ریال 2- دستگاه شاخه کن میلگرد با موتور 2/2 کیلو وات )الکترو موتور باز شده و به صورت مجزا نگهداری می شود( دارای 
تابلوی برق و سایر تجهیزات مرتبط، ابعاد کلی دستگاه 0/6*1/2*2 متر، فاقد پالک مشخصات جمعا به مبلغ 85/000/000 ریال 3- دستگاه پانل 
ساز دستی با تجهیزات مربوطه )2 عدد ترانس و 2 عدد جک پتیوماتیک باز شده و به صورت مجزا نگهداری می شود( ابعاد کلی دستگاه 1*2/2*3 
متر، فاقد پالک مشخصات جمعا به مبلغ 90/000/000 ریال توقیف و جمعا به مبلغ 495/000/000 ریال کارشناسی گردیده  و قرار است از طریق  
مزایده روز شنبه مورخ 96/7/4 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

بدینوسیله از 

جناب آقای مهندس فرهادی
معاون محترم عمرانی استانداری 

جناب آقای مهندس ناصری
فرماندار محترم بیرجند و

 مدیران دستگاه های 
اجرایی

 که ما را در افتتاح پروژه یاری نموده اند
کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

افتتاح مجتمع خدمات رفاهی هامون



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*11 شهریور 1396* شماره 3873

پرکردن داوطلبانه چاه های غیرمجاز در شهرستان نهبندان
صدا و سیما- خشکسالی و حفظ منابع آبی موجود انگیزه این اقدام اعالم شد. 13 حلقه چاه غیر مجاز در اقدامی داوطلبانه در روستای خونیک علیا در محدوده مطالعاتی علی آباد سفیدابه 
از توابع نهبندان مسدود شد. رئیس اداره منابع آب نهبندان گفت: با رایزنی های متعدد با کشاورزان منطقه،اطالع رسانی، فرهنگ سازی و تعامل مناسب با بهره برداران، عملیات انسداد این 
تعداد از چاه های غیر مجاز با همکاری بخشداری، دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا و بدون حکم قضایی و به صورت داوطلبانه از سوی مالکین و با صرف کمترین هزینه انجام شد.

اداره محترم مخابرات  از طریق سیستم تلفن گویا 
با منزلم تماس گرفته وگفته اند که مدارک مالک 
تلفن را ببریم اداره مخابرات . چند تا از دوستان 
نیز گفته اند که همین فرمان از طرف مخابرات به 
آنها هم ابالغ شده است.با مخابرات تماس گرفتم 
که چرا اذیت می کنید ؟درپاسخ فقط کارشان را 
 توجیه کرده و می گویند دستور مافوق است و.. !
من به عنوان یک بازنشسته که باکهولت سن دائما 
با بیماریهایم دست وپنجه نرم می کنم باید یک 
اداره  بروم  و  کرده  وکاله  شال  شوم  عالف  روز 
مخابرات که مدارک تلفنی را که سالهاست مال 
خودم است به رویت آقایان پشت میز نشین برسانم 
باالغیرتا ظلم نیست؟چرا خودشان اگر به مالکیت 
من شک دارند بیایند درب خانه تا مدارک را ارائه 
دهم.اینقدر مارا عذاب ندهند!از مسئولین عالیرتبه 
استان ، امام جمعه ونماینده بیرجند تقاضا دارم به 
خواسته ما در این خصوص رسیدگی کنند.فریادمان 

به تهران که نمی رسد!
915...837
باکاشت درخت  مناسب مناطق در کوهها و تپه 
نیمه  و  کویری  مناطق  های  جاده  حاشیه  و  ها 
کویری میتوان تغییرات جغرافیایی  ایجاد کردکه 

باعث برف و باران شود.
915...801
در  اداری  دیوان عدالت  و  تعزیرات  اداره ی  چرا 
کنند. نمی  برخورد   ... بانک  فروشی  گران  مورد 
جعبه  یه  سایز  و  ابعاد  به  امانات  صندوق  یک 
و  رهن  تومن  300هزار  گذشته  سال  پیراهن 
۴5هزار تومن اجاره بوده،ولی امسال میگن یک 
تومن  میلیون و صدهزارتومان رهن و 1۴0هزار 
اجاره! آیا جریمه های تعزیرات فقط برای مردم 

بایستی باشه؟
936...820    
آقایان مسئول بخوانید! این سرویس های بهداشتی 
اگر  هستند  شهر  سبز  فضای  و  ها  پارک  در  که 
شخصی بودند روزی چند بار از چند سازمان برای 
با یک همت دست  پلمپ آن  بازدید و جریمه و 
اقدام می کردید ولی چون دولتی هستند  جمعی 
نظافت زیر صفر، تهویه که هیچ ،مایع دستشویی 
از  مسئول صحبت  دوستان  فقط  و...  ندارد  اصأل 
بودجه می کنند خوب نظافت اینها که بودجه نمی 
خواهد بخدا این وضعیت درشان شهر و  مردم با 

فرهنگ و فهیم  بیرجند نیست!
935...167
سالم وخسته نباشید خدمت عوامل خوب سازمان 
از  آوا   روزنامه  و  صدا و سیمای خراسان جنوبی 
بابت  بیرجند   15 فهمیده  خیابان  ساکنین  طرف 
فوق  مکان  مشکالت  در خصوص  گزارش  تهیه 
تقدیر وتشکر می گردد.متاسفانه تاکنون از سوی 
هیج  مبادی  دیگر  و  اوقاف  سازمان  و  شهرداری 
تا  دلسوزی  مسئول  یک   ... است  نشده  اقدامی 
کنون ما ... مالقات ننمودیم که مشکالت مارا حل 
نماید.بی عدالتی تا کی ؟ واقعا مسئوالن در این دنیا 
که جوابگوی مردم نیستند در  آخرت چطور باید 
جوابگوی مرد م باشند؟دبیر محترم روزنامه آوا لطفا 
پیام ما را کامل چاپ و به گوش مسولین برسانید .
915...0233
با سالم خدمت ریاست محترم اداره راه وشهرسازی 
لطفا درخصوص جدول کشی وآسفالت محله جلیلیان 

واقع در بلوارصیاد شیرازی اقدام نمایید.باتشکر
915...358
با سالم ریاست محترم راهور شهرستان بیرجند چند 
دستگاه خودرو سنگین در انتهای خیابان معلم داخل 
محوطه خاکی هر شب توقف می نمایند و صبح ها 
ساعت حدود 5 تا 6 موتور آنها را روشن کرده و مانع 
استراحت مردم می شوند مگر ورود کامیون داخل 

شهر ممنوع نیست، لطفا رسیدگی فرمایید.
915...835
با سالم چند ماه قبل از طریق روزنامه آوا مطلبی را 
درخصوص معضل سگهای ولگرد دستگرد مطرح 
کردیم که باموضع گیری مسئولین مواجه شدیم 
که عنوان نمودند سگهای ولگرد جمع آوری شده 
اند.اما نه تنها این امر صحت نداشت بلکه اخیرا 
ساکنین محل باسگهای ولگردی مواجه هستند که 
به مردم حمله می کنند.بطوریکه که کسی جرات 
به  مبرم  نیاز  ملت  و  ندارد  را  درمعابر  روی  پیاده 
حفاظت  برای  بادیگارد  زیادی  تعداد  استخدام 
شخصی ازخود در برابر سگهادارند!لذا از آنجا که 
مسوالن محترم مربوطه حاضربه قبول انتقاد بجای 
مردم نیستند از ایشان خواهشمندیم حداقل نسبت 
به استخدام فوری تعدادی بایگارد برای مردم اقدام 
نمایند تا بدینوسیله هم عده ای بیکا رشاغل شوند 
و هم معضل این سگهای مرتفع گردد و هم اهالی 

یک عمر دعا گوی وجودشریفتان باشند!
930...870
سالم ،آموزش  و پرورش مدیران شایسته والیق را 
بخاطر مسایل سیاسی برداشته  این در حالی است که 
رییس جمهور در سخنرانی می فرمایند مدیران را با 
توجه به شایسته ساالری بگذارید. واقعا متاسفم به ... 

هرچند روزنامه پیامم راچاپ نخواهدکرد!
915...298
چرا  بپرسم  محترم  شهرداری  از  خواستم  می 
نشستن و راه رفتن روی چمن های پارک ،مثل 

مشهد ممنوع نیست؟
915...568
چهار  جلیلیان  محلی  اهالی  طرف  از  سالم  با 
با اینکه این محله در ورودی  راه صیاد شیرازی 
شهر است نه آسفالت دارد نه فاضالب نه امنیت 
محل  این  وضع  به  داریم  تقاضا  مسئوالن  از 

رسیدگی کنند در شان مرکز استان نیست!
915...6۴6

نت
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جای خالی شخصیت های ایرانی در لوازم التحریر کودکان

 حسینی- هفته های آخر شهریور که می شود،
 تکاپو و هیجان خرید لوازم التحریر نو در بین 
دانش آموزان و حتی والدین به آخرین حد باالی 
ایام  این  که  دارم  خاطر  به  را  زمانی  رسد.  می 
دفترهای تعاونی با جلدهای کاهی که به جمله 
“تعلیم و تعلم عبادت است” منقش شده بودند را 
با لذت وصف ناپذیری جلد می کردیم. دفاتری 
که تنها وجه تمایز آن ها در رنگ هایشان بود. 
های  شخصیت  با  التحریر  لوازم  بازار  اما  حاال 
گرفته  دفتر  روی  جلد  از  ایرانی  غیر  کارتونی 
شده  اشباع  فرزندانمان  آب  قمقمه  و  کیف  تا 
که  هایی  قهرمان  ابر  و  ها  شخصیت  است. 
بعد دخترانه،  یا در  تمثیل فردی خشن و  گاها 
اسالمی  فرهنگ  با  مغایر  کامال  شخصیتی 
نویسندگان  از  یکی  است.  ها  خانواده  در  رایج 
فیلم کودک درباره این شخصیت ها این گونه 
با نگاه کردن به این  عنوان می کند: کودکان 
شاید  و  کرده  خوشحالي  به  تظاهر  انیمیشن ها 
آینده  در  انیمیشن هایي  چنین  برسد  نظر  به 
اما  کرد  خواهد  بارور  را  آن ها  خیال پردازي 
چنین نیست. این کارتون ها محتواي آموزنده اي 
ندارد و تنها احساس بچه ها را بر می انگیزند. 
در حالی که ما نمي خواهیم بچه ها بدون تفکر 
برانگیخته شوند چون انگیزش بدون تفکر فاقد 
ارزش است.از سوی دیگر ،چند سالی می شود 
که مسئوالن به فکر جا انداختن شخصیت های 
ایرانی اسالمی شده اند.عرضه لوازم التحریر با 
نقش “دارا و سارا” شروع این کار بود، ولی شاید 
شد  موجب  برند،  این  محصوالت  بودن  گران 
مواجه  با شکست  مدتی  از  پس  آن  سازندگان 

شوند. پس از آن شاهد حضور تصاویر شخصیت 
های ایرانی همچون کاله قرمزی و شکرستان 
بودیم که البته با قیمت هایی مناسب تر عرضه 
شدند. از طرفی راه انداختن کمپین های مختلف 
با عنوان “خرید کاالی ایرانی” و “نه به کاالهای 
محصوالت  این  فروش  برای  را  راه  خارجی” 
لوازم  بازار  در  گشتی  با  کرد.اکنون  تر  آسان 
التحریر شهر، قصد داریم درصد محبوبیت های 
این محصوالت و اجناس ایرانی را ارزیابی کنیم.

کیفیت پایین مدادرنگی ایرانی، 
اعصاب فرزندم را خورد کرده است!

وارد مغازه لوازم التحریر که می شوم، فروشنده 
سخت مشغول جا به جا کردن بارهای تازه رسیده 
است. نگاهی به اجناس مغازه می اندازم، مارک 
های مختلف ایرانی و خارجی در قفسه ها دیده 

 می شود، خودکاری ایرانی را انتخاب می کنم
 که فروشنده به خودکاری با برند خارجی اشاره 
 کرده و می گوید: “ این ها خیلی روان می نویسند،

 از این مدل ببرید!” در پاسخ به سوالم که چند 
نفر از مشتریان شما روی خرید کاال با برند ایرانی 
اصرار دارند بیان می کند: “ زیاد نیستند زیرا که 
مانند  برندی  به  ایرانی  خودکار  کیفیت  طبیعتا 
 “استدلر آلمانی” نمی رسد”. وی ادامه می دهد:

 “متاسفانه تولید کنندگان داخلی نیز از جّو ایجاد 
شده برای خرید کاالی ایرانی سواستفاده کرده و 
کیفیت را پایین می زنند تا سود کنند”. به بسته 
 های مداد رنگی ایرانی اشاره و اضافه می کند:

که  است  پایین  قدری  به  مدادرنگی  کیفیت   
از  اعتراض  با  خرید  از  پس  مشتریان  از  یکی 
دهند  نمی  رنگ  اصال  ها  رنگی  مداد  که  این 
را  ها  آن   ، اند  کرده  خورد  را  پسرم  اعصاب  و 
مشکل  برد.  را  خارجی  محصول  و  آورده  پس 
برای  است  ایرانی  های  شرکت  بدقولی  دیگر 
االن  و  ایم  داده  سفارش  پیش  ماه  یک  مثال 
استقبال  به  فروشنده  این  اند!  آورده  ما  برای 
التحریر  از اجناس نمایشگاه لوازم  خوب مردم 
افزاید: می  کند  می  اشاره  اسالمی  و   ایرانی 

 خوشبختانه با حمایت سپاه و محلی که به ما 
به  را  ایرانی  اجناس  توانستیم آن جا  اند،  داده 

نمایش بگذاریم.

تشویق آموزش و پرورش
 به ساده گرایی

مقصد بعدی یکی از لوازم التحریرهای همیشه 

شلوغ شهر است، فروشنده استقبال مردم بیرجند 
 از اجناس ساخت ایران را خوب می داند و می گوید:

هنوز  ایرانی  تصاویر  کیفیت  و  رنگ  چند  هر   
جای کار دارد، البته برندهایی داخلی نیز داریم 
پارچه  یا  و  ساده  هایی  با طرح  را  ها  جلد  که 
دارند،  باالیی  فروش  واقعا  که  اند  ساخته  ای 
خط  منظم  بسیار  و  استاندارد  دیگر  طرف  از 
کشی شده اند. وی خاطرنشان می کند: امسال 
آموزش و پرورش دانش آموزان  اول دبستان  
را الزام کرده تا دفاتر هر درس را با رنگ خاص 
خواهد  می  گویا  کنند.  انتخاب  طرح  بدون  و 

کودکان را به ساده گرایی تشویق کند.

والدینی مشتاق تر از کودکان 
برای شخصیت های خارجی!

از  بیشتر  که  هستند  والدینی  بین  این  البته 

لوازم  طرح  کردن  یکدست  روی  فرزندشان 
دارند،  اصرار  کفش  حتی  و  کیف  با  التحریر 
تن”  “بن  طرح  با  قمقمه  ما  از  مثال  برای 
می  خارجی(  های  انیمیشن  )ابرقهرمانی 
خواهند تا با ساعت فرزندشان هماهنگ باشد، 
کیفیت  با  ایرانی  هایی  قمقه  که  این  از  غافل 
العاده عالی و قیمت پایین تر ولی بدون  فوق 
را  توان نظر بچه ها  بازار داریم. می  طرح در 
با والدین خیلی سخت  تغییر داد ولی این کار 
تولید  که  این  به  اشاره  با  وی  شود.  می  تر 

پایین  را  اجناس  قیمت  گاها  کنندگان خارجی 
 می آورند تا بازار را از دست ندهند می افزاید: 
ادارات و خریداران کلی طبیعتا خودکار خارجی 
را انتخاب می کنند. فروشنده مغازه برخی طرح 
های ایرانی را که منقش به پهلوانان شاهنامه 
نشان می  آن هستند  منفی  و شخصیت های 
دهد و می گوید: متاسفانه این طرح ها اصال 
نیست.  کودکان  برای  هضم  قابل  و  دلچسب 
به  که  است  سال   5 ایرانی  های  طرح  برخی 
از  باید  که  این  بیان  با  اند.وی  نرفته  فروش 
واردات کاالهای خارجی جلوگیری شود عنوان 
می کند: باور کنید اگر دفتر با طرح ها جذاب از 
دارد.  بزنند فروش  والیبالیست های کشورمان 
خط  به  زیبا  جمالتی  با  را  ها  جامدادی  یا  و 

نستعلیق منقش کنند.

کیفیتی باالتر از اجناس خارجی، 
چه نیازی به وارد کردن داریم؟!

در ادامه گزارش به نمایشگاه لوازم التحریر ایرانی 
و اسالمی رفتیم. به سراغ یکی از فروشندگان 
را  خود  حضور  از  هدف  روم،  می  ها  غرفه 
برخی  گوید:  می  و  داند  می  ملی  تولید  رونق 
 جنس های ما واقعا با کیفیت تر از نمونه های 
خارجی و با قیمتی پایین تر از آنان است، پس چه 
نیازی به وارد کردن اجناس خارجی داریم؟ باید 
 فرهنگ استفاده از کاالهای ایرانی را جا بیندازیم

 ریسک می کنند
 که طرح ایرانی می زنند!

فروشنده دیگری، عنوان می کند: بچه ها که 
وارد غرفه می شوند، می گویند لوازم التحریر 
نداری؟حق  را  خارجی  قهرمان  فالن  طرح  با 
هم دارند ، برنامه های آنان بیشتر در تلویزیون 
پخش شده است. وی ادامه می دهد: االن یک 
برند معروف ایرانی هم در حال زدن طرح های 

شخصیت های خارجی است! اگر طرح ایرانی 
هم می زنند ریسک می کنند و صرفا به دلیل 
لوازم  تولید داخل است! طرح روی  از  حمایت 
خواستار  باید  بازار  که  است  نوعی  به  التحریر 
آن باشد، منطقی است که سازنده هم به فکر 

درآوردن سود خودش است.

خارجی  شخصیت  صورت  و  ها  رنگ 
شادتر و متنوع تر است

شخصیت  از  مختلف  جلدهای  با  دفتر  چند 
به  و  کنم  می  تهیه  خارجی  و  ایرانی  های 
سراغ کودکان و والدین آنان می روم. مادری 
با دیدن دفاتر سریع شخصیت خارجی دخترانه 
این  با  دخترم  گوید:  می  و  کرده  انتخاب  را 
شخصیت بیشتر آشناست، از طرفی رنگ ها و 
صورت شخصیت خارجی شادتر و متنوع تر از 
طرح های ایرانی است. البته بی کیفیتی برخی 
اجناس ایرانی موجب بی اعتمادی ما نیز شده 
است.مادر دیگری با بیان این که دخترم بیشتر 
دنبال پرنسس و “باربی” است عنوان می کند: 
جدیدا پدرش خیلی از شخصیت های کارتون 
آن  به  تا حدودی  و  خوانده  برایش  شکرستان 
ها متمایل شده ولی باز هم اگر بنا به انتخاب 
خودش باشد، همان شخصیت های خارجی را 
های  طرح  دفاتر  دیدن  با  پدری  دارد.  می  بر 
این شخصیت  گوید:  می  و  برداشته  را  ایرانی 
ها به محیطی که او در آن در حال رشد است، 
نزدیک تر بوده و برایش قابل لمس تر خواهد 
از  تر  کوچک  خواهری  که  ای  بچه  پسر  بود. 
طرح  خواهرش  و  خودش  برای  دارد،  خودش 
مطمئنم  گوید:  می  و  کرده  انتخاب  را  ایرانی 
خواهرم این دفتر ) طرح دختری با حجاب در 
پسر  ولی  پسندد.  می  بیشتر  را  مادرش(  کنار 
و  کرده  انتخاب  را  خارجی  طرح  دیگری  بچه 
شخصیت  آن  های  کارتون  داشتن  را  علت 
والدین  و  اکثر کودکان  پاسخ  عنوان می کند. 
از  دور  البته  که  بود  خارجی  های  شخصیت 

انتظار نیز نبود.

رسانه ملی رفتار فله ای دارد!

به  پاسخ  در  ای  رسانه  فعال  در محمدی یک 
سوال ما درباره علت این حجم باالی انتخاب 
شخصیت خارجی می گوید: کاری که آن ها 
با  ما  فرزندان  بود،  یکپارچه  و  مستمر  کردند، 
کودکی  از  اند،  شده  بزرگ  ها  شخصیت  آن 

در ظرفی غذا خورده اند که عکس شخصیت 
خارجی روی آن بوده و با آنان آشناتر هستند، 
کاله  مانند  شخصیتی  با  را  کار  همان  ما  اگر 
قرمزی می کردیم و دچار وقفه های چند ساله 
نمی شد ، االن جای شخصیت های خارجی را 
انتقاد از رسانه ملی تصریح  با  گرفته بود. وی 
برای  و  نبوده  هدفمند  ما  رسانه  کار  کند:  می 
زمان  در  خاص  برنامه  خاص،  سنی  رنج  یک 
دارد.  ای  فله  رفتار  و  گذارد  نمی  مشخص 
بخواهیم  اگر  که  این  بر  تاکید  با  درمحمدی 
باشد،  مستمر  کار  باید  کنیم  ایجاد  فرهنگی 
بیان می کند: ما در کشورمان به جای پسته، 
خربزه می کاریم! پسته بعد از 7 سال مراقبت 
ندارد  کار  و  زحمت  به  نیازی  دیگر  تالش،  و 
و ۴0 سال محصول می دهد، فرهنگ سازی 
هم همین گونه است، سال ها تالش، آینده را 
اصلی  مشکل  وی  کرد.  خواهد  زحمت  بدون 
تغییر  و  فرهنگ  در  سیاست  دخالت  را  کشور 
جبهه  کارآمدن  روی  با  فرهنگی  رویکردهای 
های سیاسی مختلف می داند و می گوید: در 
کشورهای خارجی ، گروه فرهنگی از سیاسی 
جداست، آنان برای 20 سال آینده هم برنامه 
ریزی می کنند!این فعال رسانه ای با اعتقاد بر 
این که انیمیشن ها و ابر قهرمان های خارجی 
در فرهنگ خودشان خوب پاسخ می دهد، بیان 
با فرهنگ خانواده های ما  می کند: متاسفانه 
سازگار نیست و فرزندانمان را دچار تناقض می 
کند. از طرفی کارتون های ساخته شده داخلی 
هدف  با  و  نبوده  ما  فرهنگ  از  برگرفته  نیز 

تاثیرگذاری طوالنی مدت ساخته نشده اند.

های  شخصیت  شبه  یک  توان  نمی 
خارجی را از بچه ها گرفت

رئیس  احمدی  علیرضا  ما،  بعدی  مخاطب 
اتحادیه لوازم التحریر است. او با اشاره به این 
که 35 سال است تبلیغات صدا و سیما، خواسته 
یا ناخواسته، روی شخصیت های خارجی بوده 
است عنوان می کند: تبلیغات به نحوی بوده که 
بچه ها آن را کامل دریافت کرده اند و نمی توان 
یک شبه این شخصیت ها را از آنان گرفت و 
کاری کرد که دیگر آن ها را انتخاب نکنند. به 
گفته وی تازه از خواب بیدار شده ایم و االن در 
عمل انجام شده قرار گرفته ایم، راه حل تغییر 
این شرایط نیز، وابسته به مرور زمان و معرفی 
تدریجی شخصیت های جایگزین است. احمدی 
شروع کار را از آموزش و پرورش می داند و ادامه 
می دهد: اکنون که طرح الزامی انتخاب دفتر با 
تک رنگ را می خواهند اجرایی کنند در کنارش 

نمره ای برای دانش آموزانی که این کار را انجام 
کامل  اجرای  از  پس  بگیرند.  نظر  در  اند  داده 
باشند  متناسب  به فکر طرح های  این منظور، 
و همین گونه ادامه دهند.وی معتقد است انجام 
فرهنگ  پرورش،  و  آموزش  همت  به  نیاز  کار 
و ارشاد، صدا و سیما و حتی بانک ها با دادن 
وام با سود کم به کارخانه ها دارد و پس از آن 
التحریر وارد کار شده  لوازم  مغازه داران صنف 
از آوردن طرح های خارجی خودداری کنند.  و 
رئیس اتحادیه لوازم التحریر اضافه می کند: صدا 
به  بلکه  کند،  اکتفا  پول  به  فقط  نباید  سیما  و 
خاطر وطن و کشورمان، بخشی از تبلیغات را به 

طرح های ایرانی اختصاص دهد. 

طرح های بومی استان نیز
 طرفدار ندارند!

احمدی با اشاره به کیفیت محصوالت ایرانی می 
گوید: ما در مقابله با برندهایی مانند “ پیکاسو، فابر 
کسل، استدلر” جایگاه پایینی داریم ولی باز هم 
در جایگاه خودمان خوب هستیم و بهتر از این 
است که جنس خارجی خریداری کنیم. ما از طرف 
خارجی تحریم هستیم ، خودمان خود را تحریم 
نکنیم! وی که نمایندگی دفتر “کاج” ساخت خود 
بیرجند را نیز بر عهده دارد می گوید: این دفاتر 
در کیفیت با تهران رقابت می کنند، اما متاسفانه 
مردم شهر استقبال خوبی ندارند و تصور می کنند 
چون ساخت این جا است کیفیتی ندارد. ما حتی 
دفاتر با طرح های زرشک، زعفران، عناب، ارگ 
کاله فرنگی، ابن حسام خوسفی، قلعه تاریخی 
ایم! امام رضا )ع( چاپ کرده  بیرجد و حسینیه 

 آینده ای با خشونت بی حد مرز
 و اعتماد به نفس کاذب

تعدد زیاد شخصیت های خارجی در بازار ایران 
و تمایل شدید کودکان ما به آن ها قطعا زنگ 
ما  است.  ایرانی  های  خانواده  برای  خطری 
و  ایم  کرده  رها  به حال خود  را  غنی  فرهنگی 
شخصیت هایی کامال خیالی و به دور از واقعیت 
را الگوی کودکان خود ساخته ایم. برخی بر این 
باورند که “ چه عیبی دارد فرزندم مطابق کارتون 
ابر  یا در ذهن خود  بپوشد  لباس  دنیا  های روز 
قهرمانی داشته باشد و مطابق وی در دنیای واقعی 
عمل کند” غافل از این که این شخصیت ها مغایر 
با فرهنگ ایرانی اسالمی ما است و شاید اثرات 
مخرب آن در آینده ای نه چندان دور، با خشونت 
های بی حد و مرز و اعتماد به نفس های کاذب 

هویدا شود، زمانی که کار از کار گذشته است....

شخصیت های خارجی هم در ایران کپی می شود!

بدون شرح ...                                                                                                          عکس : احسان توال
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هشدار! سیستم عامل های خانواده ویندوز را به روزرسانی کنید
 
مهر-  مرکز مدیریت امداد وهماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای با اعالم هشدار به کاربران برای به روزرسانی سیستم  عامل پیش بینی کرد که ممکن است اتفاقاتی شبیه بروز باج افزار سایبری واناکرای 
مجدد رخ دهد. این مرکز با اشاره به اینکه پس از به روزرسانی این ماه ویندوز که الاقل ۴۸ آسیب پذیری وصله شد )۲۵ تای آن ها بحرانی بوده اند(، این آسیب پذیری ها افشاء شده اند، اعالم کرد: یکی از این 
آسیب پذیری ها بسیار خطرناک بوده و همه نسخه های ویندوز را تحت تاثیر قرار می دهد. آخرین باری که آسیب پذیری با این سطح خطر افشاء شد، باج افزار واناکرای )WannaCry( را با خود به همراه داشت. شنبه *11 شهریور 1396 * شماره 3873

کویر تایر ۲۸ درصد سهم ارزش افزوده خراسان جنوبی را در اختیار دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر؛ آقای 
جریان  در  زینلی  محمدحسین  سید  مهندس 
جمهوری  مرکزی  بانک  مدیرکل  بازدید  مراسم 
اسالمی ایران از کارخانه کویر تایر اظهار داشت: 
شرکت کویرتایر از لحاظ وزنی در بخش تایرهای 
در  و  درصد   1۲ کشاورزی  و  سبک  سنگین، 
به  را  کشور  تایر  کل  درصد   ۲3 سواری  بخش 

خود اختصاص داده است.
نیاز  از  درصد   ۲۲ کویرتایر  شرکت  افزود:  وی 
تامین  را  کشور  سواری  خودروهای  تایرهای 
می کند و خوشبختانه 36 درصد از کل تایرهای 

سواری کشور در این کارخانه تولید می شود.
مدیرعامل شرکت کویرتایر با اشاره به روند شکل 
یابی کارخانه کویر تایر بیان کرد: شرکت کویر 
تایر در سال 66 با 100 هزار تومان سرمایه آغاز 
در  سرمایه،  افزایش  نوبت   ۲3 با  و  کرد  کار  به 
حال حاضر سرمایه شرکت به 70 میلیارد تومان 

رسیده است.

وی افزود: این شرکت با سرمایه گذاری ۴ هزار و 
۲00 سهامدار از ۴۲ شهر کشور  و مشارکت بانک 
سپه شکل گرفته و نخستین شرکت تایرسازی در 
کشور است که تکنولوژی تولید تایر را در کشور 

به سوی تولیدات تیوپلس هدایت کرده است.
آقای مهندس زینلی بیان کرد: در زمینه اقتصاد 
توانسته  تاکنون  شرکت  این  نیز  مقاومتی 
بسیاری از دستگاه های مورد نیاز تایر سازی را با 
دانش بومی و توانمندی داخلی خود بسازد و در 
دی ماه 9۵ بعد از ۸ ماه مهندسی معکوس این 
شرکت توانست تایر سبز را برای نخستین بار در 

کشور تولید کند.
مدیرعامل شرکت کویر تایر تصریح کرد: افزایش 
درصدی   ۲.۵ کارکردتایر،کاهش  ۲0درصدی 
قیمت  و  انرژی  مصرف  سوخت،کاهش  مصرف 
تمام شده و سازگاری با محیط زیست را می توان 

به عنوان ویژگی های تایر سبز نام برد.
اینکه شاخص  به  اشاره  با  زینلی  آقای مهندس 

۲0درصد  حدود  شرکت  این  برق  انرژی  مصرف 
کمتر از معیار استاندارد است، بیان کرد: در زمینه 
انرژی کارخانه کویر تایر 16 سال  صرفه جویی 
مصرف  در  انرژی  جویی  صرفه  رکورد   متوالی 

برق، آب و گاز را به خود اختصاص داده است.
دارای  تایر  کویر  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  افزود:  نیست،  بانکی  بدهی  گونه  هیچ 
شرکت در بورس براساس شاخص های خردادماه 
در بین شرکت های تایرسازی اول و دارای رتبه 

۲۵ در کل شرکت های بورسی است.
کرد:  تصریح  تایر  کویر  شرکت  مدیرعامل 
نیروی  نفر   163 و  هزار  دارای  مجموعه  این 
به  نفر  هزار   ۵ و  پیمانکار  نفر   ۴30 مستقیم، 
 6 استان  در کل  و  است  مستقیم  غیر  صورت 
درصد، در شهر بیرجند 1۴ درصد و در مجموعه 
حوزه حمل و نقل نیز ۲1 درصد سهم اشتغال 

را دارا است.
مدیر عامل شرکت کویر تایر تصریح کرد: این 

فروش  تومان  میلیارد   360 امسال  کارخانه 
تمام  ریالی  ارزش  اندازه  به  که  داشت  خواهد 
سطح زیر کشت زرشک، زعفران و عناب استان 

است.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی:

کویرتایر نمونه است ؛ 
بیرجند نیازمند پروژه هایی 

مثل کویرتایر است

اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس  دیدار  این  در 
بدو  از  به کویرتایر  آشنایی و تعصب نسبت  به 
تأسیس یادآور شد که شرایط فعلی نوید اتفاقات 

مبارکی را برای کویرتایر می دهد.
آقای دکتر سیف با اشاره به حضور در مراسم 
که  اقدامی  گونه  هر  افزود:  کارخانه  افتتاح 
تسهیل  را  کویرتایر  رشد  به  رو  حرکت  بتواند 
در  بود.وی  خواهد  ما  کاری  اولویت  در  نماید 

نمونه  صنعتی  مجموعه  کویرتایر  افزود:  ادامه 
ای  توسعه  های  طرح  به  نیاز  که  است  ای 
دارای  که  موفق  صنعتی  مجموعه  یک  دارد. 
با  کاری  مناسب  فضای  انگیزه،  با  مدیر  یک 
کاری  انسجام  با  و  کارآزموده  مجرب،  کادری 
از این به بعد نیز براساس اصول  انشاءا...  که 
جهانی  استانداردهای  بهترین  مطابق  و  علمی 
داد.  خواهد  ادامه  پیش  از  بیش  فعالیتش  به 

کویرتایر  همانند  هایی  پروژه  نیازمند  بیرجند 
خراسان  استاندار  که  بازدید  این  باشد.در  می 
تنی  و  ستادی  مدیران کل  معاونین،  و  جنوبی 
چند از مدیران کل استان و مدیران عامل بانک 
با  آقای دکتر سیف  داشتند  های کشور حضور 
حضور در سالن تولید از نزدیک با نحوه تولید 
جدید  فاز  تکمیل  مراحل  دستاوردهاو  تایر، 

کارخانه کویرتایر آشنا شدند.

مدیرعامل شرکت کویر تایر : 

گفتگوی آوا با هانیه شکیبی دارنده مقام دومی زنان موتور سوار ایرانی؛

امیدوارم  مقام اول کشوری را کسب کنم
آرزو ها و تجربه های قهرمان موتورکراس بانوان در استان

نسرین کاری- هانیه شکیبی تنها دختر موتورسوار 
فعالیت می کند؛  خراسان جنوبی  است که  حرفه ای 
برخالف تصور، هانیه  نه تنها ظرافت های زنانگی اش 
تا  است  را کرده  تمام تالشش  بلکه  نداده،  از دست  را 
هرچیزی به جای خودش باشد. او از همان ابتدا که به 
طور اتفاقی موتورسواری را شروع کرد، امیدوار است که 
شکیبی  هانیه  کند.  کسب  را  کشوری  اول  مقام  روزی 
قهرمانی  نایب  عنوان  استان،  سواری  موتور  تیم  عضو 
از آن خود کرد.در دومین  را  بانوان کشور  موتور ریس 
بانوان، قهرمانی کشور که  دوره مسابقات موتور رئیس 
گردید  برگزار  کرج  شهرستان  البرز  استان  میزبانی  به 
قهرمانی  نایب  کسب  به  موفق   1۲۵ کالس  در  هانیه 
 31 بانوی  این   با  گفتگو  شد.   مسابقات  از  دوره  این 

ساله بیرجندی را بخوانید:

از کودکی به کارهای 
بودم انگیز عالقمند  هیجان 

و  هنر  دبیر  دارم،  گرافیک  لیسانس  گوید:  می  او 
ورزشی  فعالیت  به  کار  کنار  در  و  هستم  داخلی  طراح 
به  کودکی  از  اینکه  بیان  با  شکیبی  پردازم.  می  خودم 
 کارهای هیجان انگیز عالقه داشتم و همیشه به دنبال 
افزاید:   می  بودم  هیجانی  های  ورزش  و  ها  فعالیت 
سوارکاری،  تکواندو،  مثل  ورزشی  های  رشته  در 
ی  رشته  در  باالخره  و  داشتم  فعالیت  اتومبیلرانی 
های  رشته  انگیزترین  هیجان  جزو  که  موتورسواری 
ورزشي است توانستم عالقه و استعداد خودم رو کشف 
کنم. وی معتقد است: موتور  سواری یک عشق است 
باید عاشقش باشی تا بتوانی این هیجان را درک کنی 

بله من عاشق سرعت و هیجان هستم.

برای گذراندن دوره های موتورسواری 
به تهران سفر کردم

واقع من  در  بیرجندی می گوید:  موتور سوار  بانوی 

اصال نمی دانستم که یک خانم در ایران هم می تواند 
به  اصال   هم  همین  برای  کند  فعالیت  رشته  این  در 
این  ورزشکاران  از  یکی  اینکه  تا  کردم  نمی  فکر  آن 
خانم های که  از  تعدادی  و  کرد  راهنمایي  مرا   رشته 
در این رشته مشغول هستند را  به من معرفی کردند  
و  این شد که برای گذراندن دوره های موتورسواری 
به تهران رفتم. “هانیه” خاطر نشان می کند: در ابتدا 
می  تشویق  را   من  همیشه  که  خواهرم  جز  کسی 
االن   ولی  نداشت  خبر  رشته  این   در  فعالیتم  از  کرد 
خانواده و دوستانم از من حمایت می کنند  و همیشه 
و همه جا در کنار من هستند  تا بتوانم به عنوان یک 
موفق  و  بدهم  ادامه  فعالیتم  به  امن  فضایي  در  خانم 
آنها متشکرم که در کنار من هستند  از همه  باشم و  
و بدون آن ها به این موفقیت نمي رسیدم. وی بیان 
می کند: پدر و مادرم اوایل به دلیل خطرات این رشته 
داشتند  تنش  کمی  من  فعالیت  با  اجتماعی  فضای  و 

اما هیچ وقت مانع فعالیتم نشدند و  اکنون از حامیان 
من هستند. اصلی 

تقریباً 20  خانم  در کشور به صورت 
حرفه ای موتور سواری  می کنند 

موتورسوار  های  خانم   اینکه  به  اشاره  با  شکیبی 
به صورت  ولی خانم هایي که  زیاد هستند   ایران   در 
حرفه ای فعالیت می کنند حدود 1۵ تا ۲0 نفر بیشتر 
این  فدراسیون  کمک  به  کند:  می  خاطرنشان  نیستند 
دو  مدت  و  شده  آزاد  ایران  در  ها  خانم  برای  ورزش 
موتورسواری  مسابقات  برگزاری  امکان  که  است  سال 
در ایران برای بانوان فراهم شده و خانم ها  پیشرفت 
خوبی  در این رشته داشته اند. این رشته هم مانند بقیه 
و  اصول  براساس  ها  خانم  فعالیت  ورزشی  های  رشته 
موازین قانونی و اسالمی می باشد و همه چیز  از لباس 

و نوع فعالیت از طرف فدراسیون تایید  می شود. 

موتور جزئی از زندگی من است
این بانوی  ورزشکار  بیرجندی  که  عاشق موتورسواری  
است می گوید: موتور جزئي از زندگی من است  و هدف 
بزرگی در این  رشته دارم و تا جایي که بتوانم برای این 
رشته و شهرم تالش می کنم. شکیبی با اشاره به اینکه 
استاندارد  و  خوب  پیست  چند  استان  شهرستانهای  در 
در مرکز  این که  هنوز  از  کند:  تاسف می  ابراز  داریم  
این شهر  سواری  کراس  و  نداریم  کراس  پیست  استان 
فضای تمرین ندارد و  در این وضع شرایط برای من به 
عنوان یک خانم خیلی سخت است  تا تمرین کنم. وی 
تصریح می کند: خراسان جنوبی یکی از قطب های فعال 
در رشته موتورسواری در ایران است  و ورزشکاران استان 
و  کردند  کسب  کشوری  مسابقات  در  زیادی  افتخارات 

استعداد های خوبی در استان و شهر بیرجند داریم.

مسئوالن ورزشکاران موتور سوار استان 
را حمایت کنند

و   ها  سازمان  کند:  می  امیدواری  ابراز   وی 
تر  سریع  تا  بدهند  هم  دست  به  دست  ها  ارگان 
به  رشته  این  ورزشکاران  و  شود  برطرف  مشکالت 
تمرین  ای  حرفه  فضای  در  ها  خیابان  به  رفتن  جای 
این  پیشرفت  در  خواهد  می  مسئوالن  از  هانیه  کنند. 
در  قبل   از  تر  قوی  بتوانیم  تا  کنند   همکاری  رشته 
کنیم.  پیدا  و جهانی حضور  مسابقات کشوری،آسیایی 
برای  که  عزیزانی  همه  از  هم  پایان  در  گوید:  می 
از  کردند  همراهی  را   من  موفقیت  این  به  رسیدن 
شهرستان  هئیت  رئیس  استان،  هیئت   رئیس  جمله 
و  بیرجند  هیئت  فرهنگی  کمیته  مسئول  بیرجند، 
تالش  و  همکاری  و  بیرجند  ریس  پیست  مسئول 
جناب آقای یعقوبی قهرمان کشوری کالس 1۲۵ سی 
سی و آقای خسروی سرپرست تیم بانوان تشکر ویژه 

مي کنم و قدردان زحمت های بی دریغشان هستم.
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یادداشت

پوشیدگی 
مانع پوسیدگی است

* زهراسادات امیری

اقدام  و  انگلیسی ها  هدایت  با  پیش  سال   ۸0  
رضاخان دستور کشف حجاب صادر شد و این حکم 
ضد دینی و ضد شرعی بااعتراض مردم و بسیاری از 
علما مواجه شد. معترضان به مسجد گوهرشاد پناهنده 
شدند و در برابر این حکم  مقاومت کردند. خبر این 
اعتراض به رضاخان  که رسید؛ به دستور  او ، زنان و 
مردان مومن را به گلوله بستند. اما خانواده ها و زنان 
پاکدامن ایران ، این ننگ را نپذیرفتند و حتی عده ای 
از آنان، سالیان سال از خانه خارج نشدند تا ناچار نباشند 
بدون حجاب، در انظار عمومی حاضر شوند. اشتباه 
رضاشاه آن بود که تصور می کرد برهنگی زنان، عامل 
پیشرفت کشور و نوعی حقوق بشر و آزادی برای زن 
است! اما زنان سرزمین ما، این خفت را نپذیرفتند و 
چادر را به عنوان حجاب برتر، انتخاب کردند و با حفظ 
حجاب  به باالترین مدارج رسیدند و می رسند. هم 
اکنون، زنان چادری و محجبه موفقی در عرصه علم، 
سیاست، فرهنگ، و ورزش داریم. زنانی که هم ارزش 
واالی خود را می دانند  و هم ارزش چادر، این یادگار 
حضرت زهرا )س( و سفارش شهدا را به خوبی درک 
کرده اند. من به عنوان یک خانم محجبه به خود 
افتخار می کنم که با حفظ حجاب و چادر، توانسته ام 
به جایگاه علمی نسبتاً باالیی برسم و در عرصه های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشته باشم. اما 
ارزش حجاب و چادر زمانی بیشتر مشخص می شود 
که می بینیم پس از گذشت حدود ۴0 سال از انقالب 
اسالمی، باز هم دشمن دست روی ترویج بی حجابی 
گذاشته و »چهارشنبه های سفید« را شعار عده ای 
جاهل و نا آگاه کردند تا به خیال خود، برای رنان آزادی 
بیاورند! اما کمی دقت نشان میدهد این، نه تنها آزادی 
برای زن نیست که جفای عظیمی در حق اوست؛ 
چرا که هر چیز باارزش، در پوشش وجوددارد و این 
پوشیدگی است که مانع پوسیدگی می شود. دختران و 
زنان ایران با حجابشان این پیام را همیشه دارند که 
هنوز هم انتخاب زنان مسلمان ایران زمین، حفظ 
حجاب است. هنوز هم زنان ما با افتخار، چادر سر 
می کنند و با همین حفظ حجاب در عرصه های 

متعدد، خوش می درخشند. 

مناسبت ها

11 شهریور؛ روز ملی صنعت چاپ

برترین ها-  یازدهم شهریور برای اهالی صنعت 
چاپ اهمیت بسیاری دارد چرا که در این روز، صنعت 
چاپ ایران با بیش از دو سده قدمت دارای هویت 
شد و »روز ملی صنعت چاپ« نام گرفت. این روز 
یادآور تالش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی 
از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک جمله 
وامدار تالش بزرگمردان فرهنگ ایران زمین است. 
شاید امروز که به صندلی خود تکیه داده ایم و مشغول 
دیدن مطالب مختلف در میان پایگاه های اینترنتی 
هستیم، به باعث و بانی این اتفاق تا به حال فکر 
نبود چگونه  اگر چاپ  نیندیشیده ایم که  نکرده ایم، 
یعنی  زندگی،  یعنی  چاپ  می شد.  منتقل  دانش ها 
حیات، پویایی و تحرک، فکر این که در نبود چاپ 
غیرقابل  می شود  روبه رو  مشکالتی  چه  با  جامعه 
تصور است. برای چند لحظه به دنیای بدون چاپ 
فکر کنید، تصور کنید که محصولی عکس نداشته 
و بخواهد معرفی شود. اگر چاپ نباشد هیچ کارت 
شناسایی برای معرفی هویت ما وجود ندارد، خبری 
از اسکناس های رنگارنگ نیست و  کتاب و مجله ای 
چاپ نخواهد شد و اگر صفحات وب را چاپ نوین 
بنامیم دیگر سرگرمی به نام اینرنت معنا ندارد. چاپ 
ایران با نام مرتضی نوریانی گره خورده و کمتر فردی 
را می بینید که از صنعت چاپ صحبت کند و نامی 
از وی نبرد. مرتضی نوریانی سال 1۲90 خورشیدی 
در تهران متولد شد. نوریانی رشته تجارت خود را به 
و  شبانه روزی  تالش  با  و  داد  اختصاص  چاپ  امر 
دریافت کمک از کارخانه بزرگ هایدلبرگ در آلمان، 
صنعت چاپ ایران را نوسازی و بیش از ۸0 درصد 
توانست مدال  را مجهز کرد و  ایران  چاپخانه های 
طالی هایدلبرگ را به دست آورد. در واقع نامگذاري 
روز 11 شهریورماه به عنوان روز ملي صنعت چاپ 
در تقویم ایرانیان در سال 13۸۲ و با تالش  اسدا... 
جامي )مدیر کل وقت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی( انجام شد.
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عالئم افسردگی بیکاری مردان

اولین اختالل یا عالمتی که به واسطه بیکار شدن یک 
فرد در وی رخ می دهد افسردگی است.زیرا فرد نسبت 
به آینده احساس خوبی نداشته و حس عدم امنیت دارد.
بخصوص اگر این فرد بیکار، همسر و فرزندانی هم داشته 
باشد.این امر سبب ایجاد دلخوری، خودخوری، احساس 
غم و اندوه و در بعضی افراد سبب ایجاد عصبانیت و 

پرخاشگری می شود.
به  توان  می  دارند  بیکار  افراد  که  دیگری  عالئم  از 
احساس  از  ناشی  اضطراب  کرد.این  اشاره  اضطراب 
نگران  دایم  و  است  آینده  به  نسبت  نداشتن  امنیت 
تغییراتی  چه  دستخوش  شان  زندگی  که  هستند   این 
می شود و چه کار خواهند کرد. حتی اگر نتواند از پس 
مشکل های زندگی و نیازهای خانواده اش برنیاید ممکن 
است راه از بین بردن خودش را در پیش بگیرد و اقدام 
در  تواند  می  اضطراب  و  کند.افسردگی  خودکشی  به 
فرد مشکل های جسمی زیادی ایجاد کند.این عالئم 
معموال عبارتند از بی خوابی و افکار نگران کننده ، زیرا 
 در حال فکر کردن مدام به مسایل ناراحت کننده در مورد 

بیکاری اش است نمی تواند بخوابد.
این افراد معموال شب ها نمی خوابند و به جایش روزها 
می خوابند و همین امر سیستم خواب و بیداری آنها را 
برهم می زند.دچار بی اشتهایی شدید و یا عدم تمایل به 
غذا خوردن می باشند.آنهایی هم که دچار اضطراب می 
شوند دچار تپش قلب و نگرانی و مشکل تنفسی  بی 
قراری و درد قفسه سینه ....را از خود نشان می دهند.
فردی که مشغول به کار است و نگران اخراج از کارش 
می باشد دچار اضطراب ،استرس و دغدغه می شود ولی 
فردی که شغلش را از دست داده اضطراب کمتر ولی 

افسردگی بیشتری دارد.

 مور و قلم

حرکت  کاغذ  روی  قلمی  که  دید  کوچک  مورچه ای 
می کند و نقش های زیبا رسم می کند. به مور دیگری 
گفت این قلم نقش های زیبا و عجیبی رسم می کند.
است.آن  سوسن  و  یاسمن  گل  مانند  که  نقش هایی 
مور گفت: این کار قلم نیست، فاعل اصلی انگشتان 

هستند که قلم را به نگارش وا می دارند.
مور سوم گفت: نه فاعل اصلی انگشت نیست؛ بلکه 
بازو است. زیرا انگشت از نیروی بازو کمک می گیرد.
مورچه ها همچنان بحث و گفتگو می کردند و بحث 

به باال و باالتر کشیده شد. 
مساله  اینکه  تا  می داد  عالمانه تری  نظر  مورچه  هر 
به بزرگ مورچگان رسید.او بسیار دانا و باهوش بود 
گفت: این هنر از عالم مادی صورت و ظاهر نیست. 
این کار عقل است. تن مادی انسان با آمدن خواب و 

مرگ بی هوش و بی خبر می شود.
آن مرد رسم  را عقل  نقش ها  این  است.  لباس  تن   
ادامه داستان می گوید: آن مورچه  می کند.مولوی در 
عاقل هم، حقیقت را نمی دانست. عقل بدون خواست 
لحظه، عقل  اگر خدا یک  است.  خداوند مثل سنگ 
بزرگ،  زیرک  عقل  همین  کند  رها  خود  حال  به  را 

نادانی ها و خطاهای دردناکی انجام می دهد

چه چیز دیگری را می توان به سعادت
 انسانی که تندرست، بدون قرض، 

و دارای وجدان پاک است اضافه کرد؟

جوانان شاد هستند چون که توانایی دیدن زیبایی 
را دارند. هر کسی که توانایی دیدن زیبایی را در 

خود حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

در وصف تو از ازل کم آورده دلم
اندازۀ صد غزل کم آورده دلم

در عشق تو من ماهی ریزی هستم
دریایی تو ! بغل کم آورده دلم

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن
 خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی

 از آن، او مقامی باالتر دارد.

خوشا آنان که با حق آشنایند، 
مطیع محض فرمان خدایند،
 چو ابراهیم اسماعیل خود را،
فدای امر خدا می نمایند، 

برخی جمالت را آنقدر تکرار کرده ایم که تبدیل به باور شده 
اند. برخی باورها هم هستند که معلوم نیست از کی و چطور 
آمده اند و در گوشه های ذهنمان نشسته اند.به بعضی از این 
جمالت و باورها حتی فکر هم نکرده ایم، فقط مثل یك 
قانون غیرقابل تغییر تکرارشان می کنیم. نمی دانیم چرا 
همیشه دست و پایمان بسته است، احساس درماندگی می 
کنیم، روابط مان با دیگران دستخوش چالش است، موفقیت 
هایمان همیشه معطل عنصری می ماند که نیست. باورهای 
سمی و خطرناك، باورهایی موذی هستند که مخفیانه با 
ظاهری جذاب می آیند و بدون اینکه کسی آنها را مقصر 
بدانند مسیر خودپنداره تفکر و رفتارهای ما را عوض می 

کنند. در ادامه شما را با چند باور سمی آشنا می کنیم.
خواهی بشوی رسوا؟!

ضرب  یك  قالب  در  که  باوری  ترین  سمی  و  نخستین 
المثل در ادبیات ما جاخوش کرده، همانی است که سال 
ها می گویند نگویید و عمل نکنید اما هنوز هم برخی به 
آن باور دارند؛ »خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو« 
می گوییم و به فرزندانمان هم آموزش می دهیم. این باور 
آنقدر سمی است که فقط یك دقیقه تفکر در مورد تبعات 
آن کافی است تا برای همیشه با آن خداحافظی کنیم و از 

دایره اصطالحات و ضرب المثل هایمان کنارش بگذاریم.
ما هم اگه شانس داشتیم

شانس یعنی احتمال و احتمال برای همه در شرایط مشابه 
از دیگری  فراتر  است. پس هیچ کسی شانسی  یکسان 

ندارد، مگر اینکه بیشتر تالش کرده باشد و نتایج بهتری 
داشته  باالتری  نفس  باشد، عزت  برای خود جمع کرده 
باشد و صدالبته خود را بدشانس ترین فرد عالم بشری 
نداند. باور به بدشانس بودن از آن باورهایی است که با 
شوخی شروع می شود. یکی دوبار به شوخی به بقیه می 
گوییم »من اگه شانس داشتم که...« و بعد کم کم باورمان 

می شود که آدم بدشانسی هستیم.
به حرف دلت گوش نكن

»دلم بهم دروغ نمی گه«، »به حرف قلبت گوش کن«، 
باورهای  باورها،  این  ره«؛  نمی  خطا  هرگز  »احساسم 
اشتباهی است. احساسات ممکن است آدم را گمراه کنند 
و به خطا ببرند. بهتر است به حرف عقل سلیم و تجربه 
عبرت انگیزتان بیش از حرف قلب و احساستان گوش کنید.

جواب ابلهان خاموشی است
این هم ضرب المثلی دیگر است که حد و مرز روشنی 
کرد،  سکوت  باید  کی  و  هستند  ابله  کسانی  چه  ندارد. 
نکته ای است که معموال توجه چندانی به آن نمی شود. 
ابلهان  هر کجا که کم می آوریم داد می کشیم جواب 
خاموشی است. سکوت خوب است، خداوند هم در قرآن 
می فرماید اگر نادانی تو را خطاب قرار داد تنها به گفتن 
به  نیاز  دوستان  و  خانواده  اطرافیان،  کن.  بسنده  سالم 
سکوت شما ندارند. اگر می خواهید رابطه هایتان درست 
و خوب پیش بروند باید به موقع حرف بزنید، پاسخ بدهید، 

دلیل بیاورید و گفت وگو کنید.

كو خوشبختی؟
خوشبختی آن چیزی است که همه به دنبالش هستند. 
بهتر است باور کنیم که خوشبختی یك حس درونیست. 
کند.  می  فرق  دیگر  آدم  به  آدمی  از  خوشبختی  عامل 
یك لبخند ساده هم می تواند فردی را مالك قدرتمند 
و  دورها  آن  خوشبختی  که  کنیم  باور  کند.  خوشبختی 
معطل پول و مدرك و زیبایی و عشق یکجا نمانده است. 

بهتر است بیش از این معطلش نگذاریم.
من یك قربانی ام

من قربانی یك تصمیم نادرستم، من قربانی یك انتخاب 
رشته غلطم، من قربانی یك رابطه اشتباهم، من قربانی 
یك تصادفم و... . آدم های زیادی هستند که گمان می 
کنند قربانی شده اند و برای همیشه قربانی می مانند. این 
باوری غلط است. هر انسانی توانایی این را دارد که خود 
را از ناراحتی ها نجات دهد. باور قربانی بودن آنقدر سمی 
است که هویت فرد پس از گذشت زمان تحت تأثیر آن 

شکل می گیرد.
فقط باید كار كرد

باور کرده ایم تا بیست و چهارساعته کار نکنیم موفقیتی 
عایدمان نخواهد شد. برای استراحت و سرگرمی نقشی 
و  سرگرمی  که  درحالی  قائلیم.  تجمالتی  و  فانتزی 
نه  و  است  جسمی  و  روحی  بازسازی  کردن،  استراحت 
برنامه  بتوانیم  است که  این  انرژی. مهم  و  اتالف وقت 

ریزی صحیحی داشته باشیم.

من آدم شناسم
معتقدند  کاذب  نفسی  به  اعتماد  حمایت  تحت  برخی 
فقط با یك برخورد، هر فردی را خواهند شناخت. این 
افراد، متقاضیان دائمی همراهی در جلسات خواستگاری 
طرف  بم  و  زیر  برخورد  نخستین  در  معتقدند  هستند. 
دستشان می آید. هیچ فردی را نمی توان با یك برخورد 
عوامل  فرد  مشاهده  و  ارتباط   ، وگو  گفت  شناخت. 

ضروری شناخت هستند.
حرف مرد یكی است

باور کرده ایم که اگر زمانی حرفی زده ایم تا ابد نباید 
برای  کسی  دیگر  است  ممکن  چون  بدهیم  تغییرش 
نظر و حرف ما تره هم خرد نکند. اما این باور غلطی 
است. شرایط تغییر می کند، تجارب و اطالعات آدمی، 
کار  شود.  عوض  است  ممکن  اعتقاداتش  و  باورها 
درست این است که تغییر را بپذیریم. باور صحیح این 
است که پای حرف و قولمان بمانیم و مسئولیت آنها را 

بپذیریم و انکار نکنیم.
من دشمن ندارم

برخی باور دارند که آدمی دارای روابط موفق است که هیچ 
مخالف و دشمنی ندارد. همه با او موافقند. این غیرممکن 
اطرافیان  موافق کردن همه  و  برای همراه  است. تالش 
تالشی بی جا و ناصحیح است. هر رفتار و برخوردی داشته 
باشید باالخره عده ای پیدا می شوند که خالف آن گمان 

کنند، پس سعی نکنیم عالم و آدم را موافق نگه داریم.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
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نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک فروشنده خانم یا آقا 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

32230473

به یک نفر فروشنده خانم نیازمندیم.
بیست متری سوم باهنر شرقی روبروی حج
 و زیارت ، تندیس بلورین  32432322

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

شرکت معتبر فروش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر فروش خود به 

3 ویزیتور حرفه ای آقا و بازاریاب 
تلفنی خانم نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
32439772-09036314008

به تعدادی بازاریاب با تجربه و با 
سابقه کاری جهت کار در یک شرکت 

پخش مواد غذایی با سبد کاالیی 
خوب و پورسانت باال نیازمندیم. 

09157229578

فروش منزلی به متراژ تقربی
 800 مترمربع با 12 اتاق سنتی 

 ورودی روستای مهدیه خوسف )شاهزیله( 
به قیمت متعادل

ضمنا فروش یک باب کارگاه سفالگری 
سنتی و مقداری زمین ورودی روستای 

شاهزیله خوسف به قیمت متعادل
09155615070

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

برق خورشیدی )220×12(
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

شرکت توزیع دارویی پوراپخش 
شعبه بیرجند جهت تکمیل و توسعه 
کادر فروش به یک نفر فروشنده 

آقا دارای اطالعات دارویی و فروش 
نیازمند می باشد.

 32255020-32255650 
9155626046

شرکت بازاریابی امیران تعدادی 
بازاریاب بومی آقا و خانم با روابط 
عمومی باال ترجیحا با سابقه کاری 

جهت فعالیت در شهر بیرجند 
و توابع استخدام می نماید.

09153353350

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



آزمایشگاه کنترل غذا و دارو  مریم زاهدی کارشناس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  از رب گوجه فرنگی 
به عنوان یک چاشنی اصلی در تهیه غذاهای ایرانی یاد 
کرد و گفت: عصاره گوجه فرنگی حاوی حجم زیادی 
مواد  ویتامین ها،  انواع  مانند  فرنگی  از خواص گوجه 
معدنی و آنتی اکسیدان لیکوپن است. وی افزود: درجه 

حرارت پایین و حرارت غیر مستقیم در تولید رب گوجه 
صنعتی در مقایسه با حرارت باال و کنترل نشده در تهیه 
رب خانگی باعث کیفیت بهتر رنگ و افزایش میزان 
لیکوپن در رب گوجه های صنعتی می شود ضمن اینکه 
معموال میزان نمک در رب گوجه های خانگی معموال 
نا مشخص است ودر موارد زیادی این میزان بیشتر از 

حد مجاز آن )2٪ ( می باشد و این در حالیست که در 
برخی موارد دیگر میزان نمک بسیار کم بوده و منجر به 
مستعد شدن شرایط برای ایجاد آلودگی های قارچی 
زود هنگام می شود. وی توصیه کرد در صورت مصرف 
رب گوجه های صنعتی حتما از محصوالتی که دارای 
پروانه ساخت معتبر از وزرات بهداشت و درمان می باشند 

استفاده نمایند. زاهدی تصریح کرد: در صورت تمایل 
به تهیه رب گوجه فرنگی خانگی ضمن رعایت اصول 
بهداشتی، این محصول را در حجم کم تهیه نموده و در 
ظروف درب دار شیشه ای و در یخچال نگهداری کنند و 
از خریداری رب هایی که تحت عنوان رب خانگی بدون 

بسته بندی و مشخصات هستند جدا خودداری نمایند.

اصولی که در تهیه رب گوجه فرنگی خانگی باید رعایت شود
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پیروزی ارزشمندجوانان بسکتبال ایران در سومین گام

مصاف  به  خود  دیدار  سومین  در  ایران  جوانان  بسکتبال  تیم  ایرنا- 
تیم بسکتبال اردن رفت و با یک بازی تماشایی بر اردن پیروز شد. 
از  دیدار  در سومین  ایران عصر چهارشنبه  بسکتبال جوان  ملی  تیم 
شانزدهمین دوره رقابتهای غرب آسیا به مصاف اردن رفت بانتیجه 
111 بر57 بر اردن چیره شد. امیرحسین رضایی فر با کسب 17 امتیاز 
و تاثیر گذاری 29 بهترین بازیکن میدان شد. تیم ایران روز یکشنبه 5 
شهریورماه و در اولین دیدار خود، تیم عراق را از پیش روی برداشته بود.

لیگ قهرمانان آسیا؛ 
پرسپولیس 18 شهریور راهی امارات می شود

االهلی عربستان،  با  دیدار  منظور  به  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاروان 
شنبه هفته آینده) 18 شهریورماه( راهی امارات خواهد شد.شاگردان 
یک  مرحله  برگشت  دور  در  و  شهریورماه   21 ایوانکوویچ«  »برانکو 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، میهمان االهلی عربستان هستند. 
این بازی در حالی به میزبانی امارات و در ابوظبی برگزار می شود که 

دیدار رفت در مسقط عمان با تساوی دو بر دو به اتمام رسید. 

تجلیل از شمشیربازان مقام آور 
خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

در  که  استان  نوجوانان  و  جوانان  بازی  شمشیر  های  غالمی-تیم 
 مسابقات قهرمانی کشوراسلحه اپه، خوش درخشیده بودند با مدیر کل
پور  افضل  دکتر  دیدار  این  کردند.در  دیدار  استان  جوانان  و  ورزش 
ضمن تبریک مقام های کسب شده توسط شمشیربازان استان، ابراز 
ورزشکاران  درخشش  شاهد  پیش  از  بیش  آینده  در  کرد  امیدواری 
رشته های مختلف در میادین بین المللی باشیم.در مسابقات کشوری 
شمشیربازی که مردادماه امسال و به میزبانی استان مرکزی برگزار 
شد دانیال حسین زاده، نیما نخعی، محمد عارف دانشمند در بخش 
و  زاده  دانیال حسین  یوسفی،  رزاقی، مهدی  رضا  و حمید  نوجوانان 
محمد عارف دانشمند در بخش جوانان به مربیگری علی یوسفی تیم 
 استان خراسان جنوبی حضور داشتند که در نهایت دانیال حسین زاده
عارف  محمد  و  رزاقی  رضا  محمد  و  دوم  مقام  نوجوانان  بخش  در 
دانشمند در بخش جوانان مقام دوم وسوم این مسابقات را از آن خود 
نمودند.شایان ذکر است در نتیجه تیمی هم، تیم نوجوانان مقام دوم و 

تیم جوانان مقام سوم تیمی را ازآن خود کردند.

جودوی قهرمانی جهان؛ نماینده ایران حذف شد

ایرنا- جودوکار وزن منهای 73 کیلوگرم ایران با کسب یک پیروزی و 
متحمل شدن یک شکست به کار خود در رقابت های جهانی 2017 
پایان داد. پیکارهای جودوی قهرمانی جهان از عصر ششم شهریورماه 
با حضور 796 جودوکار از 136 کشور به میزبانی مجارستان آغاز شد 
و یک هفته ادامه خواهد داشت. تیم ملی ایران با چهار جودوکار و 
سرمربیگری »محمد منصوری« در این رقابت ها به میدان رفته است.

خواص برگ مو در طب سنتی

بسیار از ما برگ مو یا همون برگ انگور را فقط 
برای غذا شناخته و استفاده می کنیم. در حالیکه 
برای سالمتی  زیادی  بسیار  خواص  گیاه  این 
زردی  و  نقرس  ،رفع  خونریزی  برای  دارد: 1. 
مفید است 2. استفراغ را برطرف می کند 3. در 
رفع اختالالت گردش خون )مربوط به دوران 

بلوغ و یائسگی( موثر است 4. گرد برگ های 
جوان و خشک شده مو، در رفع خونریزی های 
بینی و رحم موثر است 5. دم کرده برگ مو 
برای رفع واریس مفید است 6. برگ مو اشتها 
آور ، مقّوی، ضد اسهال، ادرارآور و ضد خماری 
است 7. برگ مو قابض بوده و دم کرده برگ 
های جوان مو، اسهال خونی را برطرف می کند 
8. برگ مو ضد عفونی کننده گران بهایی است.

6خوراکی که حتما باید 
در صبحانه تان باشد! 

یکی از اشتباهات تغذیه ای اکثر افراد، مصرف 
کربوهیدرات و در نظر نگرفتن منابع پروتئین 
در وعده صبحانه است. این در حالی است که 
روز،  از  وعده  این  در  کافی  پروتئین  مصرف 
عالوه بر این که راهی موثر برای کاهش وزن 

است، در تمام طول روز به شما احساس سیری 
داده و باعث افزایش سطح انرژی می شود. این 
6 نکته ساده را در نظر داشته باشید: 1. شیر 
واقعی بنوشید 2. تخم مرغ بخورید 3. دانه ها 
را فراموش نکنید 4. ماست یونانی بخورید )هر 
180 میلی لیتر ماست یونانی 18 گرم پروتئین 
دارد(  5. سفیده تخم مرغ بخورید )جوی دو سر 
را همراه با آن میل کنید(  6. پنیر مصرف کنید.

یک کشته بر اثر برخورد یک دستگاه پراید 
با پژو206 در کیلومتر 100 طبس به یزد 

یزد یک کشته   _ جاده طبس  در  رانندگی  حادثه 
استان  راه  پلیس  گذاشت.رئیس  برجا  زخمی   4 و 
گفت: صبح امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پراید 
راننده  یزد  به  طبس   100 کیلومتر  در  پژو206  با 
پراید جان باخت و 3 سرنشین پژو و یک سرنشین 
مصطفی  شهید  بیمارستان  به  و  زخمی  پراید 
علت  رضایی  شدند.سرهنگ  منتقل  خمینی طبس 
علت  به   206 پژو  چپ  به  انحراف  را  حادثه  این 

خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد.

دشمن شماره یک قلب انسان

نتایج مطالعات بلند مدت پژوهشگران فنالندی 
نشان دهنده ارتباط مستقیم بین مصرف نمک 
و افزایش خطر حمالت قلبی و عروقی بوده و 
بر این اساس مشخص شد افرادی که بیش از 
13 گرم نمک در روز مصرف می کنند دو برابر 
بیشتر دچار حمالت قلبی می شوند. اگر شما هم 

جز عاشقان مصرف نمک، سیب زمینی سرخ 
شده و سایر مواد غذائی فرآوری شده هستید 
که در تولید آن میزان زیادی نمک مصرف می 
به طور  که  باشید  داشته  خاطر  به  باید  شود، 
اندازید.  می  خطر  به  را  خود  سالمت  جدی 
مصرف  و  ندارد  دوست  را  نمک  انسان  قلب 
زیاد کلرید سدیم یا همان نمک طعام یکی از 
اصلی ترین دالیل افزایش فشار خون است.

آبمیوه برای کودک زیر یک سال 
خوب نیست

آبمیوه به  از دادن  باید  طبق توصیه محققان، 
کودک زیر یک سال خودداری شود.  آکادمی 
 2001 سال  از  بار  اولین  برای  آمریکا  اطفال 
تاکنون توصیه این آکادمی را در مورد آبمیوه 
تغییر داده است. طبق اعالم این آکادمی، میوه 

تازه در مقایسه با آبمیوه حاوی فیبر رژیمی بیشتر 
و قند کمتر است. در بیانیه این آکادمی آمده 
است: »آبمیوه هیچ فایده غذایی برای کودکان 
زیر یک سال ندارد و نباید در رژیم غذایی شان 
گنجانده شود.« از طرفی مبتالیان به دیابت به 
آن دسته از آبمیوه هایی که درصد میوه به کار 
رفته در آنها باالست، نباید اطمینان کنند چرا 
که این آبمیوه ها هم حاوی درصدی شکر است.

هفته ای چقدر ماهی بخوریم 
کافی است؟ 

برنامه  در  مقدارش  که  غذاهایی  از  یکی 
و  ماهی  است  پایین  ما  از  بسیاری  غذایی 
شود  می  توصیه  است.  دریایی  غذاهای 
اما  شود  خورده  ماهی  گرم   225 ای  هفته 
متاسفانه بسیاری از ما یک سوم این مقدار 

یعنی مواد مغذی  این  را هم نمی خوریم و 
به  توانند  می  دریایی  غذاهای  که  فراوانی 
این  دهیم.  می  دست  از  را  برسانند  بدنمان 
کیفیت،  با  پروتئین  از:  عبارتند  مغذی  مواد 
برای مغز  امگا 3 که  D، سلنیوم و  ویتامین 
و قلبتان مفید است. در صورتی که باردار یا 
شیرده هستید بیشتر سعی کنید ماهی هایی 
بخورید که ثابت شده سطح جیوه کمتری دارند.

واژگونی اتوبوس دانش  آموزان دختر هرمزگانی
 در داراب 11 کشته و ۳۴ مصدوم برجای گذاشت 

پرداخت. بندرعباس   - داراب  محور  در  واژگونی  حادثه  جزئیات  به  کشور  اورژانس  سازمان  عملیات  معاون   
اورژانس کشور درباره حادثه  به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری تسنیم،  نوری - معاون عملیات سازمان 
در محور داراب - بندرعباس - قبل از روستای قلعه بیابان اظهار داشت: نوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل 
اورژانس  سازمان  عملیات  بود.معاون  شیراز  مقصد  و  بندرعباس  مبدا  که  بود  هرمزگانی  دختر  آموزان  دانش 
از  داراب-بندرعباس-قبل  محور  در   96 شهریور   10 جمعه   03:58 ساعت  در  حادثه  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
بیمارستان  به  بودند  34نفر  که   مصدومین  کرد:  عنوان  مصدومان  تعداد  درباره  داد،  رخ  بیابان  قلعه  روستای 
امام حسن)ع( منتقل شدند.موری درباره تعداد فوتی های این واژگونی نیز توضیح داد: متاسفانه 11 نفر فوت 
کردند و 3 مصدوم بدحال این حادثه نیز توسط اورژانس هوایی به شیراز انتقال یافتند. فرماندار داراب نیز از 

اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی خبر داد. راننده  دستگیری 

۳110۴

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت آماده پذیرایی از میهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478

این شماره حتمًا ذخیره شود!

09۳61779۳59

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423

ـط
 قس

د و
نقـ

 

پور
ی 

حقیق

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

رزرو نمایید
از همین االن 

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  
کرکره ، سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880
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بهره برداری از اولین مرکز آمبوالنس خصوصی خراسان جنوبی

گروه خبر- اولین مرکز آمبوالنس خصوصی مرکز خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. مدیر این مرکز گفت: برای راه اندازی این مرکز که 2 دستگاه 
آمبوالنس دارد 250 میلیون تومان هزینه شده که 100 میلیون ان از محل تسهیالت صندوق کارآفرینی امید تامین شده است.خزاعی هدف از راه اندازی این 
مرکز را ارائه خدمات  شبانه روزی در قالب جابجایی بیمار در داخل شهر و سراسر کشور اعالم کرد. این مرکز در خیابان غفاری، غفاری 5 بیرجند قرار دارد.

خشکسالی ، بازار صادرات زعفران
 استان را تهدید می کند

صادرات  بازار  خشکسالی  گفت:  تسنیم-استاندار 
زعفران خراسان جنوبی را تهدید می کند. پرویزی 
در نشست مشترک با کمیسیون آب و کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی در مشهد به کشت زعفران 
در سطح 15 هزار هکتار زمین در این استان اشاره 
و اظهار کرد: تداوم پدیده خشکسالی طی 14 سال 
اگر  است.  شده  محصول  این  تهدید  سبب  اخیر 
هرچه سریع تر برای آن راه حلی پیدا نشود و شرایط 
ادامه یابد بازار جهانی زعفران را از دست می دهیم 
و در ادامه اشتغال و اقتصاد منطقه متزلزل خواهد 
شد.پرویزی همچنین از تصویب برخی طرح ها در 
مجلس شورای اسالمی انتقاد و بیان کرد: قوانین 
از  حوزه ها  برخی  در  شده  سبب  غیرکارشناسانه 
عمل  خوبی  به  نتوانیم  آب  و  کشاورزی  جمله 
کنیم. به عنوان مثال سال 1387 با اعطای مجوز 
به تمامی چاه های غیرمجاز 25 سال گذشته، ضربه 
باید  افزود:  مهلکی به آب های کشور زده شد.وی 
اتاق بازرگانی از اجرای برخی قوانین در این حوزه 
ممانعت کند تا روند تصویب قوانین غیرکارشناسانه 
تغییر کند.استاندار به طرح جامع زعفران نیز اشاره و 
بیان کرد: این طرح مورد تایید ما است و حاضر به 
سرمایه گذاری در آن هستیم زیرا زعفران از مهمترین 
خصوص  این  در  و  است  استان  این  محصوالت 

کمک حال اتاق بازرگانی هستیم.

برند زعفران خراسان جنوبی
 باید جهانی شود

فردوس،  شهرستان های  مردم  تسنیم-نماینده 
طبس، بشرویه و سرایان در مجلس با بیان اینکه 
برند زعفران خراسان جنوبی باید جهانی شود، گفت: 
ارگانیک بودن محصول می تواند برند زعفران  را در 
 دنیا جا بیندازد.نماینده مردم شهرستان های فردوس، 
بشرویه، سرایان و طبس در مجلس شورای اسالمی 
گفت: احداث و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و 
فرآوری در روستا یک حرکت جدید است که این 
امیر  باشد.محمدرضا  داشته  استمرار  باید  حرکت 
بسته بندی  و  تولیدی  محصول  افزود:  حسنخانی 
از  ارگانیک و عاری  باید کامال  این واحد  شده در 
ارگانیک  و  باشد  و کود شیمیایی  هر گونه سموم 
بودن محصول می تواند برند زعفران ما را در کشور 
و در دنیا جا بیندازد.وی مشکل اصلی منطقه را نبود 
صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری عنوان کرد اظهار 
داشت: با راه اندازی و احداث صنایع تبدیلی و فرآوری 
در منطقه صادرات محصول ارگانیک و استریل را 
به سایر کشورها داشته باشیم و برند زعفران منطقه 
را در دنیا جا بیندازیم.نماینده مردم شهرستان های 
فردوس، بشرویه، سرایان و طبس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: محصول تولیدی و بسته بندی شده 
و  آلودگی  از  عاری  باید  بودن  ارگانیک  بر  عالوه 
کامال استریل باشد و با استریل زعفران با پالسما  

جایگاهی در دنیا پیدا خواهیم کرد.

  انجام  معاینات پزشکی در بدو استخدام 
ضروری است 

خراسان  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر   - کاری 
کرد:  شاخص  عنوان  خبرنگاران  در جمع  جنوبی 
تخت بیمارستانی به ازای بیمه شدگان در استان 6 
درصد  می باشد که متوسط آن در کشور 2 درصد 
است.فرزاد فیروزی با اشاره به اینکه ارائه خدمات 
درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی به دو شکل 
مستقیم و غیر مستقیم ارائه می شود افزود: در روش 
درمان مستقیم بیمه شدگان برای دریافت خدمات به 
مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه 
می کنند و در روش درمان غیر مستقیم، خدمات 
درمانی از طریق مراکز تشخیصی و درمانی طرف 
قرارداد سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه 
می شود.وی تاکید کرد: در مورد تجهیزات پزشکی  
استان کارهای ارزنده و موثری انجام شده است و 
متخصص  پزشک  کمبود  استان  مشکل  اکنون  
می باشد که امیدواریم در تعامل با وزارت بهداشت 
این مشکل برطرف شود.فیروزی ابراز نگرانی کرد: 
زمانی که  در بدو استخدام معاینات پزشکی  انجام 
نمی شود یا  معاینات ادواری شاغلین در کارگاه های 
سالمت  برای  جدی  مخاطرات  شود  نمی  انجام 
کارگران و تبعات حقوقی و قانونی برای کارفرمایان 
به دنبال خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه متوسط 
 3 از  درمانی  مراکز  به  شدگان  بیمه  مراجعه  بار 
مورد در سال به 12 مورد در سال رسیده است از 
مدیران دستگاه ها، کارفرمایان و مجامع کارگری و 
بازنشستگی درخواست کرد فرهنگ سازی الزم را 
برای رفع این معضل و جلوگیری از اتالف منابع 

بخش درمان سازمان انجام دهند.

شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و هنر 
استان  راه اندازی می شود

دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،از 
راه اندازی شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و 
هنر استان در آینده نزدیک خبر داد.محبی در جلسه 
برنامه ریزی شرکت تعاونی چند منظوره فرهنگ و 
هنر استان با اعالم این خبر بیان کرد:با تالش و 
پیگیریها برای حمایت و توسعه اقتصادی اصحاب 
فرهنگ و هنر استان این شرکت تعاونی برای اولین 
بار در کشور راه اندازی می شود.مدیر کل فرهنگ 
ماهه  چند  این  کرد:طی  تصریح  اسالمی  ارشاد  و 
تاکنون جلسات متعددی با حضور اصحاب فرهنگ 
جهت  مرتبط  اجرایی  های  دستگاه  و  استان  هنر 
ساماندهی و تشکیل این تعاونی صورت گرفته که 
امیدواریم بتوانیم  در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن 
ثبت و تشکیل  از  باشیم.وی خاطرنشان کرد:پس 
این تعاونی اصحاب فرهنگ و هنر استان می توانند 

جهت عضویت اقدام نمایند.

اعزام متسابقین  رشته های معارف،اذان و 
دعا به مسابقات کشوری

حسینی- رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان از اعزام 5 نفر از متسابقین رشته 
از خراسان جنوبی  اذان و دعاخوانی  های معارف، 
در مرحله  قرآن کریم  دوره مسابقات  به چهلمین 
کشوری به استان آذربایجان غربی)ارومیه( خبر داد. 
این  برگزاری  روند  درباره  عباسی  االسالم  حجت 
مسابقات توضیح داد: متسابقین از 11 تا 13 شهریور 
به رقابت می پردازند. وی با اشاره به تالوت قرآن از 
سوی کودکان و تربیت دینی، افزود: تالوت قرآن در 

روح فرزندان و در صفای باطن آن ها اثرگذار است.

افتتاح کارگاه تولید قطعات بتنی
 روستای حاجی آباد با حضور فرماندار

غالمی-با حضور فرماندار بیرجند ، سرپرست دفتر 
های  دستگاه  مدیران  و  استانداری  روستایی  امور 
در  بتنی  قطعات  تولید  کارگاه  شهرستان  اجرایی 
روستای حاجی آباد به بهره برداری رسید.در راستای 
شعار هفته دولت که بنام تدبیر و امید برای توسعه و 

اشتغال نامگذاری شده است و در راستای شعار سال 
و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید کارگاه تولید 
قطعات بدنی در روستای حاجی آباد با اعتبار 1300 
میلیون ریال به بهره برداری رسید.با راه اندازی این 
کارگاه 6 نفر  مستقیم و بیش از 20 نفر  غیر مستقیم 
همچنین  ادامه  .در  شد  خواهند  کار  به  مشغول 
امور  دفتر  سرپرست   ، بیرجند  فرماندار  حضور  با 
روستایی استانداری  از پروژه اصالح و توسعه معابر 
سنگ فرش روستای زینی به نمایندگی از 15 پروژه 
اصالح و توسعه معابر سنگ فرش روستاهای بخش 
مرکزی بیرجند بهره برداری گردید.شرکت تعاونی 
توسعه دهیاری های بخش مرکزی مجری پروژه 
مذکور با همکاری دهیاری روستا بیش از 1000 متر 
 مربع سنگ فرش در روستای زینی اجرا کرده بود.

برگزاری اولین استارتاپ بوت کمپ 
روستایی قاین

خراسان جنوبی  کمپ  بوت  اجرایی  ایسنا-مدیر 
با  روستایی  کمپ  بوت  رویداد  اولین  گفت: 
همکاری مشترک جامعه نیکوکاری ابرار و مرکز 
است. شده  برگزار  قاین  فناور  واحدهای  رشد 
کمپ  بوت  استارتاپ  اولین  در  گفت:  فخیم زاده 
روستایی قاین 47 نفر از عالقمندان به کسب و 
کارهای روستایی شرکت داشتند و در نهایت سه 
تیم با رای داوران مقام اول را کسب کردند. وی 
با بیان اینکه در مرحله اول ایده پردازی، 26 ایده 
بین 26  از  داد:  ادامه  آمد،  به دست  کسب و کار 
انتخاب  نظر شرکت کنندگان  با  ایده  ایده، هشت 
و در نهایت فرایند رویداد با کار روی هشت ایده 
بیان  با  کمپ  بوت  اجرایی  مدیر  کرد.  پیدا  ادامه 
اینکه شرکت کنندگان روستایی با عالقه بیشتری 
رویداد را دنبال کردند، افزود: تیم ساندویچ محلی 
از روستای خونیک تجن، تیم کشته های طعم دار از 
روستای تجن و تیم جاجیم بافی از روستای فلک 
به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. 

شهردار بیرجند
 تا اواسط مهر انتخاب می شود

تسنیم-عضو شورای شهر بیرجند با بیان اینکه اگر 
نرسیم  به شایسته ساالری  بودن  بومی  گزینه  در 
آن وقت به گزینه غیر بومی مطرح می شود، گفت: 
بیرجند  شهردار  آینده  روز   40 تا  زیاد  احتمال  به 
مشخص می شود.  حجه السالم مهدی عبدالرزاق 
نژاد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، اظهار 
داشت: از آن جایی که یکی از درخواست های مردم 
زمینه  در  امر  این  است،و  بومی  شهردار  انتخاب 
معیارها روی آن فکر خواهد شد.وی با بیان اینکه در 
انتخاب شهردار معیارهای مختلفی از جمله شایسته 
اظهار  شد،  خواهد  مطرح  بودن  بومی  و  ساالری 
برنامه  تخصص،  تجربه،  مانند،  داشت:معیارهایی 
داشتن  مردم،  و  مسئوالن  با  تعامل  قدرت  ریزی، 
تعهد اخالقی و توسعه ای ، دیدگاه احترام به مردم 
جزو معیارهایی ما خواهد بود.عبدالرزاق نژاد افزود: 
اگر در گزینه های بومی بودن به شایسته ساالری 
از  بود  خواهیم  مجبور  وقت  آن  نرسیم  نتیجه  به 
گزینه های غیر بومی استفاده کنیم .وی بیان داشت: 
شهردار بیرجند باید از تخصص الزم برخوردار باشد و 
تعهدات اسالمی، اخالقی و انقالبی داشته باشد و ما  
شهرداری را می پسندیم که در تمامی زمینه ها نگاه 

او توسعه ای ، پیشرفتی و خدماتی باشد.

تشییع پیکر پدرشهید فرهادی در بشرویه

صدا و سیما-پیکر پدر شهید فرهادی در جوار فرزند 
حجی  مرحوم  گرفت.  آرام  بشرویه  در  شهیدش 
اثر  بر  سالگی   94 سن  در  گذشته  شب  فرهادی 
کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و صبح دیروز 
بر روی دستان مردم شهید پرور بشرویه از  مهدیه تا 
مزار شهدای این شهر تشییع  و به خاک سپرده شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند:

نت
نتر

س: ای
عک

عید قربان ظرفیتی برای رسیدن به خلوص انسانیت است
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند گفت: عید قربان ظرفیتی است 
که خداوند به مسلمانان هدیه داده تا خالص 
این  از  استفاده  با  انسان  روح  و  جسم  شود، 

ظرفیت گرانبها تطهیر می شود.
حجت االسالم سید علیرضا عبادی روز جمعه 
در خطبه های نماز عید قربان در بیرجند افزود: 
برخی مواقع اعیاد بزرگ اسالم در جامعه بشری 
به صورت قراردادی و کاذب برگزار می شود و 
تنها به نصب پارچه، پرده، چراغ های رنگی، 

شرب و شیرینی بسنده می شود.
وی گفت: در میان ما مسلمانان محتوای اصلی 
اعیاد بزرگ از جمله عید فطر، قربان و غدیر 
کمتر مورد توجه قرار گرفته و به همان ظواهر 
قناعت می کنیم در صورتیکه این اعیاد شفای 

انسان هستند.
وی بیان کرد: از آنجایی که بدون شک تمامی 
انسانها در امراض روانی، روحی و جسمی به 
سر می برند خداوند عید فطر را به عنوان یک 
به  و  شده  انسان  آن  در  تا  داد  قرار  ظرفیت 

حقیقت انسانی و فطرت و عقل خود برگردد.
به گزارش ایرنا عبادی عید مسلمانان را سیر 

و سلوک دانست و اظهار کرد: از اصول اولیه 
و قطعی سیر سلوک و عرفان تخلیه و تجلیه 
است که دقیقا این نسخه در عالج بیماری های 
جسمانی نیز یک نسخه تجربه چند هزار ساله 
است.وی یادآور شد: مسائل روحی و روانی با 
یکدیگر رابطه متقابل دارند لذا بیماری های 
روحی بر جسم و بیماری های جسم بر روح 
تاثیر می گذارد.وی ادامه داد: بسیاری از مسائل 
کج فکری ها، بداخالقی ها، معضالت اخالقی 
اجتماعی  های  آسیب  و  خانواده  و  جامعه  در 
زاییده خورد و خوراک است همانطور که مواد 
مخدر باعث تغییر فکر و فالن غذا یا نوشیدنی 

سبب تغییرات زیادی در انسان می شود.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه عید فطر سبب 
تخلیه انسان از تمام مواد زاید جسمی، روحی 
و روانی می شود، افزود: بعد از گذشت یکماه 
روزه داری، عبادت و نماز و روزه، خودسازی در 
بدن و روح انجام شده و انسان تخلیه می شود.
عبادی ادامه داد: بنابراین در پایان ماه مبارک 
کند سبک شده  احساس می  انسان  رمضان 
اعصاب وی سالم شده، به همان نسبت آنچه 
در جهت مسایل معنوی از جمله دعا، توسل، 

انجام می شود  روز  و  عبادات شب  و  زیارت 
سبب خروج سموم روح از بدن می شود.

مسایل  تزریق  با  طرفی  از  کرد:  اضافه  وی 
معنوی و خدایی به انسان، وقتی در صف نماز 

عید فطر قرار می گیریم بسیاری از مسائل و 
آسیب های اجتماعی جامعه نیز کاهش یا رفع 
می شود.وی عید فطر را سمبل تخلیه روح و 
جسم انسان دانست که منجر می شود انسان 
و جسمی مریض  روانی  روحی،  لحاظ  از  که 
است تخلیه و تجلیه شود.وی عنوان کرد: بعد 

از انجام نسخه عید فطر، نماز عید قربان است، 
در عید قربان مسلمانان با حضور در سرزمین 
وحی در مقابل خدا سجده کرده و تخلیه می 
شوند.نماینده ولی فقیه در استان یادآور شد: اگر 

انسان از ظرفیت های اعیاد بزرگ مسلمانان 
به ویژه عید فطر، قربان و غدیر بهره برداری 
کند انسان است در غیر اینصورت شقی بیش 
نیست.عبادی گفت: وی برخی به اسم مسلمان 
نوزاد و ناموس مردم را به قتل می رسانند آنها 
را در قفس آهنی زندانی کرده و به آتش می 

کشند لذا نباید نشست و فقط نگاه کرد.
وی ادامه داد: آنها هم انسان هستند نباید به 
دشمن اجازه داد به مسلمانان تجاوز کنند پس 
مشت های گره کرده و شعار مرگ بر آمریکا 
نباید فراموش شود.وی با بیان اینکه نشانه دین 
عدل است، یادآور شد: اگر به اسم دین اسالم 
نماز شب بخوانیم اما نسبت به ظلم بی تفاوت 
باشیم بی فایده است باید به مسلمانان کمک 
کنیم.وی عنوان کرد: بی تفاوت بودن به ظلمی 
که نسبت به مسلمانان می شود و از طرفی 
نماز عید قربان و فطر خواندن همان بیماری 
به  باید  لذا  شد  اشاره  آن  به  که  است  های 
انسانیت بازگشت.عبادی اظهار کرد: دشمنانی 
که به عنوان اسالم مرکز وحی را اشغال کردند 
اینها در ماه های حرام مسلمانان را قتل عام 
می کنند، بچه های آنها را می سوزانند و خود 
برگزاری  به  نامند.وی  می  الحرمین  خادم  را 
مراسم تشییع پیکر شهید حججی اشاره کرد 
اهلل  ذبیح  اسماعیل  واقعی  نماد  شد:  یادآور  و 
یعنی پیکر پاک شهید حججی امروز میزبان 
این صاحبخانه است که امید است مردم آنچه 

شایسته مسلمانان است عمل کنند.

مناسبت  به  رضایی-شب گذشته 8 شهریور، 
مراسم  باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت 
بزرگ داشتی در مسجد امام حسین)ع(برگزار 
شد.سخنران این جلسه،سرپرست اداره  تبلیغات 
اسالمی خراسان جنوبی ،حجت السالم رضایی 
،با حضور مسئولین و کارکنان دولت و جمعی از 
نظامیان بود.حجت السالم رضایی-صحبت در 
مورد شهیدان مانند رجایی وباهنر کار دشواری 
است.زیرا که اینان با گذشت چندین سال از 
دوران زندگی شان هنوز که هنوز است در دل 
مردم ومسئوالن جا دارند و هر دولتی که سر 
کار می آید ،یه جور خواسته خود را به این دو 
بزرگوار که مدت کوتاهی را هم روی کار بودند 

،نزدیک کند.
شهید رجایی الگو فرزندان

خانواده  در  ،که  بود  شخصیتی  رجایی  شهید 
متوسط رو به پایین از لحاظ  مالی زندگی می 
کرد و در سن 4 سالگی پدرش را از دست داد و 
مجبور شد از سن پایین شروع به کار کند،برای 

اینکار به تهران می آید و در مشاغل مختلف 
کار می کند اما هر جا احساس می کند در امر 
دین کوتاهی می شود و یا فساد در حال شکل 
گیری است آنجا را ترک می کند و آخر کار به 
دست فروشی رو می آورد و شب ها درس می 
خواند،تا در رشته آمار فوق لیسانس می گیردو 
بعد از چندین سال وزیر آموزش و پرورش می 
شود و بعد هم موضوع ریاست جمهوری وی 
پیش می آید .حال جوانان ما در هر لباس و 
منزلت اجتماعی و اقتصادی  که هستند نباید 
ناامید باشند و باید با الگو بردای از این بزرگوار 
دارند  را  لیاقتش  که  آنچه  به  کنند،تا  تالش 
برسند و از تنبلی و خمودگی به علت نداشتن 

امکانات و شرایط مناسب بپرهیزند.
صداقت مسوالن باعث
اعتماد مردم می شود 

شهیدان باهنر و رجایی نه از خود غافل بودند 
مشغول  بود.همیشه  غافل  خدا  خلق  از  ونه 
و  مفید  های  کار  وانجام  کوشش  و  تالش 

با  با مردم  از تظاهر بودند. ما هر چه  به دور 
صداقت برخورد کنیم،مردم امیدوار تر به نظام 

می شوند،نظامی که برایش حدود 250 هزار 
شهید داده اند،نکند جوری عمل کنیم که مردم 

از رای که به حکومت داده اند پشیمان شوند.
مسئولیت را یک امانت الهی

 می دانستند
وقتی کسی مسئولیت می گیرد آیا کاری می 
کند، که فردا مدیون خون شهدا نباشد؟شهیدان 

رجایی و باهنر دارای درجه باالی هستند زیرا 
که از دل مردم ،برای مردم ،همراه مردم بودند و 

خودشان را وقف مردم کرده بودند.مسئولیت را 
یک امانت الهی می دانستند،از سویی هم یک 
هدیه الهی می دانستند زیرا که زمینه بیش تری 
برای خدمت به مردم برایشان فراهم می شد. 
به مسئولیت با دید یک طعمه نگاه نمی کردند. 
شهیدان رجایی و باهنر معلم بودن ،معلم هستند 
و معلم خواهند ماند ودولتشان  برای همیشه در 

طول تاریخ زنده خواهد بود و خواهد ماند.ایشان 
محض  مطیع  همیشه  و  امام  طالیی  یاران 
والیت فقیه زمان خود بودند و همواره با تالش 
که  کردند،،طوری  می  کار  فراوان  کوشش  و 
وقتی شهید رجایی گزارش کار عملکرد آموزش 
پرورش را می آورد ،امام می گوید :آقای رجایی 
اگر همین طور ادامه دهید تا بیست سال دیگر 
هیچ بی سوادی را در کشور نخواهیم داشت.

تحمل در مشکالت ،ساده زیستی و توجه به 
این  ،جز وجودی  در هر حال  وقت  اول  نماز 
بزرگواران بوده است،طوری که شهید رجایی 
می گفت: به نماز نگویید کار دارم،به کار بگویید 
وقت نماز است.وی در پایان ،با توجه به دوازده 
رهنمود رهبری به دولت دوازدهم برای خدمت 
بهتر به مردم گفت به نظر من این توصیه ها 
یک منشور کامل است، که اگر به آن توجه و 
عمل شود ،تمام مشکالت و کاستی های پیش 

رو حل خواهد شد.
)Ava.news30@gmail.com(

امیرآبادیزاده-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره مطبوعات 
و خبرگزاری های استان در دو بخش موضوعی 

و حرفه ای خبرداد.
 احمد محبی از برگزاری جشنواره مطبوعات 
و  خبرداد  جنوبی  خراسان  خبرگزاری های  و 
آثار  تولید  هدف  با  جشنواره  این  اظهارکرد: 
مطابق با شعار سال، کمک به افزایش کیفی آثار 
منتشر شده در رسانه های محلی، ایجاد فضای 
از  تقدیر  و  رسانه ای  فعاالن  میان  در  رقابتی 
روزنامه نگاران برتر استان، تمهید زمینه پویایی 
و  مؤثر  رقابت  افزایش  و  نشاط مطبوعاتی  و 
سازنده در تعالی و توسعه محتوایی مطبوعات 
برگزار می شود.  مدیر کل فرهنگ و  استان 
ارشاد اسالمی استان اظهار کرد: این جشنواره 
برگزار  موضوعی  و  حرفه ای  بخش  دو  در 

می شود که در بخش حرفه ای آثار می تواند در 
قالب سرمقاله و یادداشت، عکس، تیتر، خبر 
و گزارش باشد.محبی بیان کرد: همچنین در 

بخش موضوعی نیز آثار باید به شکل تولیدات 
تحلیلی مندرج در مطبوعات محلی با موضوع 
اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال، نماز، قرآن و 

عترت باشد. وی بیان کرد: تمام روزنامه نگاران 
شاغل و آزاد خراسان جنوبی که در مطبوعات 
پایگاه های  خبرگزاری ها،  نمایندگی  محلی، 

نشریات  نمایندگی  و  محلی  اطالع رسانی 
و  می کنند  فعالیت  استان  در  که  سراسری 
عضویت خود را در سایت خانه مطبوعات به 

جشنواره  این  در  می توانند  اند،  رسانده  ثبت 
متقاضیان  داد:  ادامه  محبی  کنند.  شرکت 
می توانند حداکثر در دو رشته و در هر رشته 
و  کنند  شرکت  جشنواره  در  اثر  سه  با  الزاما 
خردادماه  اول  نیز  تولیدی  آثار  زمانی  فاصله 
95 تا 20 آذرماه 96 است.مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی افزود: به نفرات 
اول در هر رشته در بخش حرفه ای تندیس 
ریال  میلیون  مبلغ 8  و  تقدیر  لوح  جشنواره، 
و به نفرات دوم هر رشته در بخش حرفه ای 
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال اهداء خواهد 
شد.محبی یادآور شد: به نفرت سوم هر رشته 
سه  مبلغ  و  تقدیر  لوح  حرفه ای  بخش  در 
میلیون ریال و به نفر برتر دو موضوع بخش 
موضوعی تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ 4 

میلیون ریال اهداء خواهد شد.

جشنواره گرامیداشت روز صنعت چاپ 
در خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هنچنین از 
برگزاری جشنواره گرامیداشت روز صنعت چاپ 
و تجلیل از فعاالن این عرصه خبر داد.  محبی 
یادآورشد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته 
امیدواریم بتوانیم 13 شهریور جاری مراسمی 
درشأن فعاالن عرصه چاپ استان برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: روز صنعت چاپ استان امسال 
با برنامه های شاد و متنوعی همراه خواهد بود 
و تقدیر و تجلیل از فعاالن عرصه چاپ استان 
یکی از برنامه های امسال خواهد بود.  وی با 
بیان اینکه این مراسم ساعت 19:30 در محل 
این  گفت:در  شد،  خواهد  برگزار  پارس  تاالر 
مراسم نیز قرار است از پیشکسوت در عرصه 

چاپ با حضور مسئوالن تجلیل شود.

ملی  روز  شهریور  نهم  با  همزمان   - کاری 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مراسمی با حضور 
فکری  پرورش  کانون  نوجوانان  از  جمعی 
کودکان و نوجوانان در محل اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان برگزار شد .در این مراسم  
کودکان و نوجوانان با قرائت دلنوشته های خود 
درمورد حیات وحش این روز را گرامی داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست در این برنامه 
ضمن قدردانی از نوجوانان که با دلنوشته ای 
خود به بیان احساسات قلبی خود در مورد حیات 
و  حفاظت  بی شک  افزود:   پرداختند  وحش 
حراست از حیات وحش و محیط زیست مربوط 
به یک دستگاه ،ارگان یا نهاد خاصی نیست 
و باید همه در حفاظت از آن بکوشیم . پرویز 
آرامنش  تاکید کرد: آموزش از سنین پایین  و 
در مدارس قطعا تاثیرگزاری بسیاری در حفاظت 

و حراست از محیط زیست خواهد داشت . 

زیستگاه های  بهترین  نایبندان 
یوزپلنگ ایرانی و آسیایی

وی نایبندان طبس را یکی از بهترین مناطق 
تحت مدیریت در حوزه کالن کشور دانست 
و افزود: پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس با 
یک هزار و 500 هکتار وسعت یکی از بهترین 
بوده  ایرانی و آسیایی  یوزپلنگ  زیستگاه های 
انقراض است که  که در معرض خطر شدید 
دارد. وجود  آن  از  قالده   70 تنها  کشور  در 
مدیرکل حفاظت محیط زیست  ادامه داد: در 
و  شنی  گربه  کاراکال،  گربه  نایبندان  منطقه 
گربه وحشی و هوبره و برخی پرندگان شکاری 
خراسان  در  داد:  ادامه  می کنند.وی  زیست 
جنوبی چهار منطقه حفاظت شده، سه پناهگاه 
حیات وحش و 10 منطقه شکار ممنوع داریم 
وسعت  هکتار   100 و  میلیون  دو  حدود  که 
براساس  که  ماست  مدیریت  تحت  مناطق 

که  گونه هایی  از  است  موجود  که  اطالعاتی 
گونه   197 مجموع  از  شده اند  سرشماری 
پستاندار که در کشور دیده می شود، 45 گونه 

آن در خراسان جنوبی موجود است.
آرامنش با توجه به وجود 535 گونه پرنده و 
یادآور شد: 154  244 گونه خزنده در کشور، 

گونه پرنده و 35 گونه خزنده در خراسان جنوبی 
بسیار  استان  این  در  زیستی  تنوع  که  داریم 

مناسب و منحصر به فرد است.
اداری   ساختمان  زنی  کلنگ  مراسم   

حفاظت محیط زیست زیرکوه 
انجام شد

همچنین در آخرین روز از هفته دولت  مراسم 
محیط  حفاظت  اداری  ساختمان  زنی  کلنگ 

زیست شهرستان  زیرکوه با حضور مدیر کل 
حفاظت محیط زیست هیئت همراه و همچنین 

مسئوالن  از  جمعی  و  شهرستان  فرماندار 
ادارات شهرستان برگزار شد. تقی زاده ریاست 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی 
زیرکوه در این باره بیان کرد: با حمایت و نگاه 
ویژه فرماندار زیرکوه خان زاده  به حوزه محیط 
آمده  عمل  به  پیگیری  و  شهرستان  زیست 
توسط مهندس آرامنش مبلغ یک صدو پنجاه 
اعتبار برای  احداث ساختمان  میلیون تومان 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداری 
تخصیص یافته است . در این مراسم آرامنش 
سریعتر  چه  هر  که  نمود:  امیدواری  اظهار 
کارهای  الزم برای ساخت و ساز ساختمان 
اداره  انجام شود. در ادامه خان زاده فرماندار 
زیرکوه عنوان کرد: موضوع محیط زیست به 
طور ویژه ای مورد توجه مسئوالن دولت تدبیر 
و امید قرار گرفته و برای اضافه نمودن مساحت 

زمین واگذاری به این اداره قول مساعد دادند.

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان  برگزار می شود

نایبندان،بهترین زیستگاه های یوز پلنگ ایرانی وآسیایی

بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر

عکس:گرگی

عکس:اینترنت

عکس:رضایی
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
ُيغَفُر لِصاِحِب األضِحیَِّة ِعنَد أوَِّل َقطَرٍة تَقُطُر ِمن َدِمها

با ريختن اّولین قطره خون قربانی ]به زمین[، صاحب قربانی آمرزيده می  شود.
)من اليحضره الفقیه: ج 2 ، ص 214(

شتاب گازرسانی در استان خراسان جنوبی طی 4 سال اخیر

آخرین وضع گاز رسانی به استان خراسان جنوبی
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به گاز دار شدن 826 
کیلومتر خط انتقال در استان گفت: در راستای ایجاد هر چه بهتر 
زیرساخت های گاز رسانی نیز تاکنون 4457 کیلومتر شبکه تغذیه  و 

توزیع در استان اجرا شده است. 
فرشید دشتی با اشاره به آخرین وضع گاز رسانی استان اظهار کرد: 
روند گازرسانی در استان در مدت سال های گذشته از شتاب رو به 
رشدی برخوردار بوده است. به گونه ای که اکنون 21 شهر و 214 
روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و همچنین گاز 

رسانی به 5 شهر و 132 روستای دیگر استان در دست اجراست. 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به گاز رسانی در بخش 
حمل و نقل استان تصریح کرد: با عنایت به استقبال مشترکان در 
مصرف گاز CNG در استان که نشان دهنده انتخاب آگاهانه مردم در 
جایگزینی سوخت گاز به جای بنزین است نیز هم اکنون 24 جایگاه 
CNG در استان خراسان جنوبی فعال و در حال خدمت رسانی به 
هم استانی های عزیز می باشد.  دشتی خاطرنشان کرد: 93 درصد 
خانوار شهری و 36 درصد خانوار روستایی در استان از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار می باشند. 

در هفته دولت توسط شرکت گاز استان صورت گرفت
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از بهره برداری گازرسانی به 11 
روستا و آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به 42 روستای دیگر در طول  

هفته دولت خبر داد. 
فرشید دشتی با بیان این خبر اظهار کرد: عالوه بر پروژه های فوق 
عملیات اجرایی خط انتقال گاز گزیک، طبس مسینا و سیمان باقران 
تکمیل و تزریق گاز گردید و خط تغذیه شهرک صنعتی شهید 
رحمانی خوسف نیز به بهره برداری رسید. وی همچنین با اشاره 
به بهره برداری عملیات گاز رسانی به مجموعه 798 واحدی فاز 
2 شهید صیاد شیرازی بیرجند افزود: بهره برداری از عملیات گاز 
رسانی به 5 کوره آجر پزی و آغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه 

تقلیل فشار CGS دوم بیرجند به منظور تقویت و پایداری شبکه 
گاز در شهرهای بیرجند و خوسف از سایر پروژه های این شرکت 
کرد:  تصریح  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  بود.  دولت  هفته   در 
های  پروژه  برداری  بهره  برای  شده  هزینه  اعتبار   مجموع 
فوق حدود 100 میلیارد ریال می باشد و بودجه مورد نیاز برای 
پروژه های آغاز شده در هفته دولت بالغ بر 280 میلیارد ریال برآورد 
می شود. شایان ذکر است، با تزریق گاز خط انتقال مذکور زیرساخت 
گاز رسانی به شهرهای گزیک، طبس مسینا و کارخانه سیمان باقران 

فراهم می گردد.
تا دو ماه آینده صورت می گیرد

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار کرد: تا دو ماه آینده 
شهرهای طبس مسینا، گزیک و زهان نیز گازدار خواهند شد.

توزیع،  و  تغذیه  کیلومتر شبکه  پروژه شامل 113  این  افزود:  وی 
ایستگاه  شهری، 2  درون  فشار  تقلیل  ایستگاه  علمک، 3   1800
حفاظت کاتودیک خواهد بود که با گازدار شدن شهرهای فوق در صد 
 خانوار شهری تحت پوشش گاز طبیعی به 95 درصد خواهد رسید.

جدول گزارش عملکرد شرکت  گاز استان خراسان جنوبي در دولت تدبیر و امید

از شروع تا ابتدای واحدعنوان شاخص/عنوان فعالیتردیف
دولت یازدهم

پایان تیرماه 
96

درصد رشد

61 %512826کیلومتراجراي خطوط  انتقال گاز در استان1

39 %16762322کیلومتراجرای خطوط شبکه تغذیه وتوزیع شهري2

37 %110811152040اشتراک اشتراک پذیري شهري3

214 %6792133کیلومتراجرای خطوط شبکه تغذیه وتوزیع روستایي4

176 %1659045757اشتراک اشتراک پذیري روستایي5

100 %48موردشهرک های صنعتی برخوردار از گاز6

62 %1321شهرتعداد شهرهای برخوردار از گاز7

-5-شهرتعداد شهرهای در دست اجرا8

16 %8093درصددرصد جمعیت شهری تحت پوشش9

275 %57214روستاتعداد روستاهای برخوردار از گاز10

-132-روستاتعداد روستاهای درحال گازرسانی11

140 %1536درصددرصد جمعیت روستایی تحت پوشش12

تجربه پیشکسوتان راهی برای ارتقای دانشگاه
در نشست صمیمانه پیشکسوتان عرصه سالمت عنوان شد:

سمیرا قاسمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
 ضمن تبریک اعیاد قربان، غدیر و روز عرفه اظهار کرد: ما همواره تالش کرده ایم

که از فکر و نیروی پیشکسوتان استفاده کنیم. »کاظم قائمی« چهارشنبه در نشست 
صمیمانه پیشکسوتان و بازنشستگان از سال های 91 تا 96 در عرصه سالمت 
افزود: با استفاده از تجربه پیشکسوتان در ارتقای سازنده دانشگاه و پیشرفت هر چه 

بیشتر و بهتر دانشگاه گام برداریم.

ایثار از شاخص های مهم نیروهای باسابقه گذشته

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این 
مراسم با بیان اینکه جای نیروهای قدیمی را همواره خالی می کنیم، عنوان کرد: 
در سال های اخیر با ورود نیروهای جدید تفکر آنان با تفکر نیروهای قدیم در برخی 
مواقع تفاوت دارد. »بهنام باریک بین« با اشاره به اینکه باید نیروهای جدید ارزش 
نیروهای باسابقه را بدانند، افزود: نکات بسیار مهمی که در همکاران قدیم برجسته 

اگر  کرد:  تاکید  وی  بود.  همه  زبانزد  که  است  ایثاری  و  گذشتگی  خود  از   بود، 
می خواهیم دانشگاه پیشرفت و توسعه داشته باشد باید اشخاص، احساس اهمیت 
نیروهای  برای  بودن  الگو  و  با کمک پیشکسوتان  امیدواریم  به گفته وی  کنند. 
جدید، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جایگاهی که باید و لیاقت آن است، برسد.

بیشترین بازنشسته در علوم پزشکی بعد از آموزش و پرورش

مسئول کانون پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز ضمن تبریک پیشاپیش 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان اظهار کرد: کانون بازنشستگان علوم پزشکی بعد 
از آموزش و پرورش بیشترین بازنشسته را دارد.  »ساالری« افزود: تعداد بازنشسته 
ما یک هزار و 514 نفر است که 749 نفر آنان از دانشگاه علوم پزشکی می باشند. 
وی ادامه داد: از سال 90 تا 95 حدود 656 نفر از این بازنشستگان وام تسهیالت 
از صندوق کشوری دریافت کرده اند. به گفته وی از نیمه اول سال 94 تا نیمه اول 

96 نیز با کمک رئیس دانشگاه 72 نفر وام از بانک رفاه گرفته اند.

افزایش یارانه سفر طرح »در خانه نمانید«

مسئول کانون پیشکسوتان دانشگاه همچنین بیان کرد: صندوق کشوری طرحی به 
نام »در خانه نمانید« دارد که تا سال های گذشته 2 یارانه 250 هزار تومانی برای 
مسافرت بازنشستگان همراه با یکی از اعضای خانواده داشت ولی از ابتدای امسال به 
3 یارانه در سال با 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. »باریک بین« با بیان 
اینکه کانون بازنشستگان رابطی بین بازنشسته و صندوق بازنشستگان است، گفت: 
با کمک مسئوالن دانشگاه جشنواره ورزشی از 6 تا 16 اردیبهشت برگزار شد و در 
رشته های شطرنج، دارت، شنا، تیراندازی و تنیس روی میز مقام هایی آوردند. وی 
در کل هدف این کانون را اطالع رسانی برنامه های صندوق به بازنشستگان عنوان 
کرد. به گفته »باریک بین« در 25 ذیحجه که روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
است با دکتر قائمی به دیدار 3 بیمار پیشکسوت می رویم و عالوه بر هدایای صندوق 
 ما هم هدیه ای به آنان می دهیم. در پایان از  تمام پیشکسوتان قدردانی شد و به 

10 نفر از پیشکسوتان به قید قرعه کارت هدیه 100 هزار تومانی داده شد.


