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جنایت صهیونیست ها
بی پاسخ نخواهد ماند

صفحه 8

مهره های دالالن ارزی به عنوان 
مفسد فی االرض محاکمه شوند

صفحه 8

شهادت امام موسی کاظم)ع( را  به 
همه  مسلمین تسلیت  می گوییم

عید بزرگ مبعث را بر تمامی 
مسلمانان تبریک عرض  می نماییم

تالش برای بهبود 
اقتصاد استان با 

حمایت از کاالی بومی

 چندروز پیش شورای اداری استان در 
برگزار شد.برگزاری  شرکت کویرتایر 
این جلسه در یک کارخانه صنعتی،به 
تولیدکنندگان  به  نهادن  ارج  نوعی 
داخلی محسوب می شود و با توجه 
به شعار سال که توسط مقام معظم 
ایرانی«  کاالی  از  »حمایت  رهبری، 
است،امیدواریم این حرکتها مقدمه ای 
برای حمایت از کاالی ایرانی و به ویژه 
راستای  باشد.در  استان  بومی  کاالی 
شعار امسال همه...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

7یک استان و یک مرکز اتیسم7 اورژانس بیمارستان شهید چمران فردوس افتتاح می شود 4مدیریت ساختار BIM راهی برای تحول ساختمان سازی در استان

صفحه  ۷
عکس : محمدرضا رحمانی

عاشورای زینبی در بیرجند

شهادت امام موسی کاظم)علیه السالم( را بر همه مسلمین و شیعیان تسلیت می گوییم

مدیر محترم گروه خودرویی
جناب آقای مهندس حاجی پور

ضایعه درگذشت مادر بزرگ مهربان و مومن تان را از صمیم 
قلب تسلیت عرض می نماییم. خداوند متعال روح پاکش را با 

سرورش حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( محشور نماید
 و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

شرکت نیرو خودروآسیا

مدیران محترم گروه خودرویی حاجی پور 
جناب آقایان حاجی پور

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گرامی تان
 را تسلیت و تعزیت عرض نموده ، از خداوند تبارک و تعالی 
برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

پرسنل ایران خودرو 3102 حاجی پور

فروشگاه شهر شکالت به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.  
09151606017

پدرم تا به ابد جای تو بر دیده ماست
سال ها گر گذرد یاد تو در سینه ماست

عید مبعث یادآور از دست دادن پدری بی همتا و گرانقدر

 زنده یاد حاج رمضان علیزاده
 که نامش سند افتخارمان می باشد را گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش جاودان
خانواده علیزاده

ششمین سالگرد 
درگذشت پدر عزیزمان

 زنده یاد کربالیی اکبر عباسی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

نامش همیشه جاودان
خانواده عباسی

خانواده محترم  
مرحوم کربالیی محمدرضا کاوسی

پیشکسوت وعضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران
 و استادکاران ساختمانی شهرستان بیرجند

از شنیدن خبر درگذشت ناگهانی همکارمان بسیار متاثر شدیم. 
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما؛ ولی در مقابل تقدیر 
پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را به شما 
 خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید علو درجات را مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی شهرستان بیرجند

بقا مختص ذات اوست
)ابراز همدردی(

جناب آقای حاجی پور 
مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی تان
 مرحومه حاجیه خانم لیلی نصری

 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان عزیز صمیمانه تسلیت عرض نموده
 از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت می نماییم.

 ما را نیز در غم خود شریک بدانید
رئیس ، کارکنان و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق حوزه ثبتی سربیشه

مدیران محترم نمایندگی مدیران خودرو  کد 398 
جناب آقایان حاجی پور

مصیبت دردناک درگذشت مادر بزرگ گرامی تان را خدمت خاندان آن عزیز و دیگر 
بستگان تسلیت گفته ، مغفرت و آمرزش برای آن مرحومه و صبر جزیل برای بستگان وی

 از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم. 
روحش شاد و یادش گرامی باد

شرکت مدیران خودرو

جناب آقای حسن دیده بان 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب روستایی
 خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.
لبخندی زیبا برای همه ایرانیان هدیه طرح تحول سالمت دهان
23 فروردین ماه روز دندانپزشک را به جامعه دندانپزشکی استان

 تبریک می گوییم

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی 
بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی خود را از طریق سامانه تدارکات 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

www. پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1397/01/22
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه 1397/2/28

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه 1397/2/8
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1397/2/9

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند، خیابان معلم، معلم 7 اداره کل زندان های
خراسان جنوبی

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره امور کارکنان و دبیرخانه از 
طریق شماره 05632237287 تماس حاصل نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شناسه: 161883

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: 6 دستگاه خودروی سواری پراید، 
پژو، وانت نیسان و وانت مزدا دو کابین و مینی بوس پرکنز  خود را از طریق 
مزایده به فروش برساند. از متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می آید 
برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به اداره نقلیه 
دانشگاه واقع در انتهای بلوار آیت ا... غفاری مراجعه نمایند. همچنین برای 
کسب اطالعات بیشتر و بازدید از موارد مزایده به شماره 31310 - داخلی 

2116 در وقت اداری با آقای شایان مقدم تماس حاصل فرمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر خودرو در جدول پیوست اسناد 
مزایده قید شده است که می بایست به حساب 0106062323001 نزد 
دانشگاه  این  نام  به  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ایران شعبه  ملی  بانک 
واریز نمایند و اصل فیش واریزی را در پاکت مخصوص در موعد قانونی 
ارائه نمایند. الزم به ذکر است دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 
دارای اختیار تام می باشد و هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده 

مزایده می باشد.

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

آگهی مزایده تعداد 6 دستگاه خودرو
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خبرهای خوب معیشتی برای کارکنان ناجا

سردار اشتری  فرمانده ناجا با اشاره به خبر ویژه خود برای ماموران ناجا ادامه داد: امسال و سال آینده اقدامات خاص و 
اتفاقات خوبی در حوزه معیشت کارکنان رخ می دهد.فرمانده ناجا یادآوری کرد: سختی ها و مشکالت کار در ناجا نباید 
به روحیه قوی کارکنان صدمه و لطمه ای بزند و ماموران پلیس باید با مناعت طبع به خدمتگزاری خود ادامه بدهند.

تالش برای بهبود اقتصاد 
استان با حمایت
 از کاالی بومی
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( در راستای شعار امسال همه 

باید با هم مشارکت کنند.دولت نیز باید از خود شروع 
کرده و به طور ویژه از کاالی ایرانی حمایت کند.

خوشبختانه استاندار خراسان جنوبی به ادارات استان 
دستور داده فقط از کاالی ایرانی خرید کنند که در 
نوع خود اتفاق قابل تقدیری ارزیابی می شود.اما در 
کنار این موضوع،باید عالوه بر ارج نهادن به کاالی 
تولید داخل استان،مسئوالن از تولیدکنندگان نیز به 
طور ویژه  حمایت  کنند و با کمک های خود و ایجاد 
امتیازات خاص برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
در استان،امکان رقابت تولیدکندگان استان را با تولید 
کنندگان سایر نقاط کشور فراهم آورند.متاسفانه گاه 
شاهد هستیم که در ادارات نگاه به تولید کننده، حمایتی 
نیست بلکه گاه گویا تمام تالش خود را می کنند تا 
مانع کار تولیدکننده شوند!در یادداشت های قبلی در 
روزنامه آوا،به این مهم تاکید شده است که انگار باید 
کالس های مثبت اندیشی برای مسئوالن استان 
برگزار شود تا نحوه برخورد درست و توسعه محور با 
تولیدکننده را بیاموزند.در همین راستاعموم رسانه ها 
این آمادگی را دارندتا واقعیت  و نحوه برخورد کارمندان 
دستگاههای گوناگون را با ارباب رجوع بررسی  و در 
اختیار مسئوالن رده باال  قرار دهند تا مشخص شود آیا 
نحوه پاسخگویی،مسیر مثبتی را نشان می دهد یا خیر؟

 در شرایطی که دربرخی ادارات،متصدی  مربوطه 
دهدو  نمی  !را هم  رجوع  ارباب  جواب سالم  حتی 
سنگ اندازی در کار به عملکرد روزانه  انها بدل شده 
است ایا  حمایت از کاالی ایرانی به معنای واقعی 
کلمه،از سمت اغلب ادارات استان یک شوخی نیست!

گذشته از وظایف دولتی ها،تولید کننده نیز باید کیفیت 
محصوالت را به سطح قابل رقابت با کاالی خارجی 
برساند و در زمینه های بازاریابی ، بسته بندی و فناوری 
های تولید  ارتقا پیدا کند.در این زمینه عقب ماندگی 
های زیادی در کشور وبویژه در استان به چشم می 
. شود  اندیشیده  تمهیدی  ان  برای  باید  خورد.که 

درکنار دولت و تولیدکننده،مردم قرار دارند.برای تحقق 
شعار سال که می تواند بسیاری از مشکالت اشتغال 
واقتصادی  را حل می کند، مردم به عنوان بازیگران 
اصلی مطرح هستند و بیشترین اثر گذاری عملی را 
در این زمینه دارند  اگرچه سوی دیگر حمایت مردم 
حق برخورداری انها از دریافت کاالی خوب متناسب 
با هزینه است ودربسیاری از حوزه ها تولید کنندگان 
کارنامه جذابی برای مردم نداشته اند اما از دیگر سو 
به صرف کیفیت نامرغوب برخی کاالها. نمی توان 
سوال  زیر  را  داخلی  کاالهای  تمام  ونبایدکیفیت 
به کاالهای  نیز  این میدان  این است در  برد .حق 
بی  وبرای محصوالت  داده شود  امتیازاتی  مرغوب 
کیفیت محدودیتهای ایجاد شود تا به طور طبیعی 
شود. انجام  داخلی  تولیدات  بازار  پاالیش  روند 

پیشنهاد می شود برای تحقق شعار سال،   شرکت 
راستای  در  نیز  وسازمانها  ادارات  های  تعاونی 
بیایند.وکاالی  کار  پای  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
برای  را  دارد  ایرانی  باکیفیت  مشابه  که  خارجی 
که  نکنند.چرا  ارائه  دولت  کارمندان  به  فروش 
بدون شک اشتغال جوانان و بهبود اقتصاد کشور 
و استان،در گرو حمایت راستین از کاالی ایرانی و 

به خصوص بومی است.

نحوه تامین ارز مسافرتی، 
درمانی و دانشجویی اعالم شد

دولت  اقتصادی  ستاد  تصمیم  تسنیم-براساس 
مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومان 
اتخاذ  ارز  بازار  تثبیت  به منظور  برای هر دالر که 
با نحوه  رابطه  بانک مرکزی اطالعیه ای در  شد، 
تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح 

ذیل منتشر کرد:
1. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 
1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در 
مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز 
مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای 
هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 

500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
2. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه 
معتبر جمهوری اسالمی ایران، بلیط هواپیما، ویزای 
کشور مقصد )در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند( 
و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی 

می باشند.
3. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز 
مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل 

آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
4. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر 
در مبادی خروجی )پس از باجه کنترل گذرنامه( و در 
مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن 

گذرنامه متقاضی انجام می شود.
عتبات  زائران  به  ارز  پرداخت  ترتیبات  و  میزان   .5
زیارت  با سازمان حج و  از هماهنگی  عالیات پس 

اطالع رسانی خواهد شد.
6. تأمین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه 
مقررات ارزی از طریق بانک های تجارت و سامان 

کمافی السابق ادامه می یابد.

تذکر مجلس درپی کیفیت 
پایین بنزین های وارداتی

انرژی   ایسنا- علی بختیار  یک عضو کمیسیون 
مدیرعامل  حضور  با  دیروز  جلسه  در  کرد:  بیان 
نمایندگان  همچنین  و  پخش  و  پاالیش 
دستگاه های نظارتی، مرکز پژوهش های مجلس، 
سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در رابطه 
با اینکه بنزین وارداتی در تعدادی از محموله ها از 
استاندارد کافی برخوردار نبوده است، بررسی شد و 

در این زمینه به طور جدی تذکر داده شد.

سرمقاله

ایجاد دوره های جدید دکتری در سال97 ممنوع شد

ایسنا- معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص ابالغ آیین نامه ممنوعیت 
هزار   100 از  بیش  اکنون  هم  گفت:  دکتری  جدید  های  دوره  ایجاد 
دانشجوی دوره دکتری داریم که بیشتر آنان با هدف تدریس و فعالیت 
به عنوان عضو هیات علمی وارد این دوره شده اند ولی در بهترین حالت، 
هیات  عضو  عنوان  به  می توانند  دکتری  التحصیل  فارغ   2500 ساالنه 
علمی جذب شوند، لذا در راستای توقف رشد بی رویه دوره دکتری، در 
سال ۹۷ ایجاد دوره های جدید دکتری ممنوع شد. دکترمجتبی شریعتی 
نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم ضمن اعالم این مطلب به تشریح 
زمینه ها، ابعاد و هدف های طرح مهارت آموزی به دانشجویان پرداخت 
ماموریت های  حیطه  در  دانشجویان  برای  شغل  ایجاد  اینکه  بیان  با  و 
آموزی،  مهارت  طرح  از  هدف  گفت:  نیست،  عالی  آموزش  دستگاه 
آموزش مهارتی هایی به دانشجویان است که آنها را با مشاغل مرتبط با 

رشته تحصیلی آشنا می کند.

شرایط معرفی زائر خدمه حج97 اعالم شد

فارس-مدیران کاروان ها در صورت تمایل می توانند براساس شرایط تعیین شده 
نسبت به معرفی زائر خدمه اقدام کنند. این زائر خدمه باید شرایطی را داشته باشد 
که بدین شرح است:ثبت نام در کاروان به عنوان زائر-داشتن شرایط عمومی عوامل 
اجرایی کاروان حج-داشتن حداقل یک سفر سابقه اجرایی عمره یا عتبات-سن 
حداکثر 50 سال-برخورداری از سالمت جسمانی و روانی-طی دوره آموزشی مربوطه
همچنین نحوه معرفی زائر خدمه ها هم از دیگر مواردی است که باید شرایطی 
داشته باشد که این شرایط هم بدین شرح است:در چارت عوامل هر یک از مدیران 
کاروان ها 2 ردیف سمت با عنوان زائر خدمه ایجاد شده است تا هر یک از مدیران 
که تمایل به انتخاب زائر خدمه دارند از طریق سامانه جامع کارگزاران آنان را معرفی 
کنند. یکی از مواردی که زائر خدمه ها باید رعایت کنند انجام استعالمات الزم است 
ضمن اینکه متقاضی می بایست وضعیت استعالمی خود را تا ثبت نتیجه نهایی 
پیگیری کند. همچنین ثبت سابقه در صورتی میسر خواهد بود که نتیجه استعالمات 

تا قبل از تشرف در سامانه کارگزاران ثبت شده باشد.   

اعالم زمان ثبت نام وام شهریه دانشجویی

علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  خبرنگاران-  باشگاه 
فروردین  روز شنبهریال 25  از  دانشجویی  وام شهریه  ثبت نام  گفت: 
سال جاری به مدت یک ماه آغاز می شود.ذوالفقار یزدان مهر رئیس 
از  شهریه  وام  ثبت نام  گفت:  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
روز شنبه 25 فروردین سال جاری به مدت یک ماه آغاز می شود و 
دانشجویان باید در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام خود در این 
دوره اقدام کنند چرا که زمان آن تمدید نمی شود.وی ادامه داد: این وام 
مختص به دانشجویانی است که شهریه پرداز هستند و دانشجویان 
کنند؛  استفاده  وام  این  از  توانند  رایگاننمی  تحصیل  دلیل  به  روزانه 
وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان در اختیار دانشجویان تحت نظر 
دانشجویان  و غیره(،  نور  پیام  دانشگاه  وزارت علوم)دوره های شبانه، 
محصل در دانشگاه های غیرانتفاعی و همچنین دانشجویان دانشگاه 

آزاد اسالمی قرار می گیرد.

آثار تصمیم ضربتی دولت درباره ارز از زبان سیف
در  چهارشنبه  روز  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  ولی ا... سیف 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
هنوز زود است که نسبت به طرحی که دولت در رابطه با بازار 
ارز در پیش گرفته، نظر قطعی بدهیم، ولی اطالعات جسته 
و گریخته ما، نشان دهنده این است که اقدام بسیار مؤثر و 
اثربخشی را در اقتصاد انجام داده ایم که آثار و تبعات مقطعی 
و بلندمدتی دارد.وی، آثار بلند مدت را، مجهز شدن کشور و 
حاکمیت بر بازار اقتصادی کشور و جلوگیری از ضربه پذیر 
بودن اقتصاد دانست و تصریح کرد:با توجه به توطئه هایی 
که ممکن است در رابطه با نظام شکل گیرد، این امکان 

ایجاد شده که با التهاب آفرینی و فضاسازی، استحکام الزم 
در بخش مالی ما وجود داشته باشد و نمی تواند حرکاتی که 
باعث دلهره شود در کشور ایجاد شود.سیف ادامه داد: واقعیت 
این است که درآمدهای ارزی ما به خوبی کفاف کلیه نیازهای 
وارداتی کاال و خدمات ما را می دهد و به هیچ وجه تزلزلی 
این نوسانات  بارها گفته شده که  ندارد.  بابت وجود  این  از 
ارزی عامل اقتصادی ندارد و بیشتر عوامل غیر اقتصادی 
دارد و خوشبختانه با این تصمیم، تحت کنترل قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عوامل غیر اقتصادی 
دیگر نمی تواند آن اثر و شدت تأثیر را داشته باشد تصریح 

کرد: مسئولین اقتصادی به خوبی امکان این را پیدا کرده اند 
که اقتصاد کشور را به درستی هدایت کنند و با استحکام 
از  دیگر  یکی  کنند.سیف،  هدایت  خود  اهداف  سمت  به 
ویژگی های مدل جدید سیاست ارزی را شفاف سازی دانست 
و اظهار داشت: اقتضای امروز بازارهای مالی شفافیت است و 
این مدل می تواند شفاف سازی کامل را در رابطه با مقررات 
مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریزم؛ مخصوصاً مبادالت 
مالی رعایت ایجاد کند. برای ما هم این امکان ایجاد کرده که 
بتوانیم تبادالت را در کشور با شفافیت انجام دهیم.وی، درآمد 
ارزی کشور اعم از درآمد ناشی از صادرات نفت و کاالهای 

غیر نفتی را، سرمایه ای ملّی خواند و با بیان اینکه ما باید 
دّقت کنیم که این ارز را به درستی به امور دارای اولویت باالتر 
تخصیص دهیم، تصریح کرد: برای این کار نیاز به ابراز داریم، 
و این مدل، چنین ابزاری را به ما داده و ما دیگر می توانیم 
تشخیص دهیم که چه نیازی ضروری و چه نیازی غیرضروری 
است.سیف، انتقال سرمایه را بحثی جّدی دانست و ادامه داد: 
تخصیص ارز به کاالهایی که در تأمین مّواد آن، اشکاالت 
اساسی وجود دارد، مواردی است که بانک مرکزی در آینده 
می تواند با دقت نظر کامل و با همکاری دستگاه ها ذیربط، 
این تخصیص را به نحو مؤثرتر و اثربخش تر انجام دهد.

احتمال جایگزینی ریال به جای دالر در هزینه های عتبات
در  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل  آقایی  مرتضی 
همه  که  هستیم  تالش  در  داشت:  اظهار  گفت وگویی 
هزینه های سفرهای عتبات عالیات از این پس به صورت 
با  را  رایزنی هایی  این خصوص  در  و  ریال محاسبه شود 
از  پس  شد:  یادآور  ایم.آقایی  داده  انجام  عراقی  طرف 
در  دالر  جای  به  ریال  جایگزینی  موضوع  شدن  نهایی 

سفرهای عتبات، تمامی هزینه هایی چون اسکان و تغذیه 
ریال  واحد  با  است،  می شده  پرداخت  دالر  با  تاکنون  که 
وجود  با  کرد:  تصریح  ادامه  در  شد.وی  خواهد  محاسبه 
افزایش قیمت دالر، تاکنون سفرهای عتبات سازمان حج 
و  نشده اند  روبرو  قیمتی  افزایش  گونه  هیچ  با  زیارت  و 
سفرها با همان قیمت های مصوب قبلی انجام می شوند.

اعمال  کرد:  تاکید  زیارت  و  سازمان حج  عتبات  مدیرکل 
به  زائر  کننده  اعزام  کاروان های  قیمت  افزایش  نشدن 
سازمان  مجاز  کاروان های  طرف  از  تنها  عالیات،  عتبات 
قیمت  افزایش  موضوع  و  می شود  لحاظ  زیارت  و  حج 
دالر در کاروان های غیرمجاز و آزادبر، مسئله ای است که 

توسط مدیران این کاروان ها انجام می شود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابر رای شماره 139660308002000742- 1396/11/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجید عالمی فرزند رمضان به شماره 
شناسنامه 228 صادره از قاین به شماره ملی 0889028702 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/50 متر مربع در قسمتی 
از )باقیمانده( پالک 677- اصلی بخش 11 قاین واقع در خیابان امام رضا )ع( - کوچه جنب بانک کشاورزی خریداری از ورثه سید محمد 

مهدی حسینی احدی از مالکین رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/8
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استانی به کارفرمای محترم

)پروژه کویرتایر( 2- شرکت  بتن ورک  1- شرکت 
پتواز 3 - شرکت جاده سازان طوس 4 - شرکت ارم 

سازه 5 - شرکت اساس روب شرق

شماره 15356/ ت  نامه  تصویب  ماده 8  تبصره 5  اجرای  در 
 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
1- شرکت بتن ورک )پروژه کویرتایر( 2- شرکت پتواز 3- شرکت 
جاده سازان طوس 4- شرکت ارم سازه 5- شرکت اساس روب 
شرق فعال مجهول المکان ابلغ می گردد آقای حسین عندنی با 
کد شناسایی بیمه 68913955 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها 
با عنوان شغلی داربست بند و امور فاضالب داشته اند که کمیته 
بدوی مشاغل  سخت  و زیان آور استانی مستقر در اداره کل 
را  مذکور  اجتماعی خراسان جنوبی مشاغل  رفاه  و  تعاون،کار 
در زمره مشاغل سخت و  زیان آور تایید نموده است. موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ) بیرجند، انتهای بلوار 
صنعت و معدن، سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 
اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قائنات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل:
بخش 11: قطعه مفروزه  مزرعه جعفرآباد پالک 1268- اصلی

 697 فرعی مجزا شده از 449 فرعی علی اصغر صالحی ششدانگ یک قطعه زمین در روز 1397/02/15 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی 
10 صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق 
ماده 15 قانون مزبور، ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف 
یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این 
صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   تاریخ انتشار: 1397/01/23
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره 139660308002000807 و 139660308002000808 صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان  و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی  که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11:  قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک 1266- اصلی

 آقای حسن غیرتی فرزند محمد صادره از قاین به شماره ملی 0880191414 در ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 159/90 
متر مربع در قسمتی از پالک 1266 -  اصلی )از محل 36 سهم مشاع از کل 3456 سهم مزرعه کهناب به شماره پالک 1266- اصلی بخش 
11 قاین به نام کربالیی حسین پسر کربالیی علی و پسران و زنهاشان معرفی و پالک کوبی گردیده( بخش 11 قاین واقع در تقاطع خیابان 

ابومنصور و شهید صدوقی خریداری شده )مع الواسطه( از مالکین رسمی ورثه ابوطالب جعفری پور مقدم.
آقای محمد غیرتی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 8 صادره از قاین به شماره ملی 0889120870 در ششدانگ یک قطعه محوطه 
به مساحت 194/40 مترمربع در قسمتی از پالک 1266- اصلی )از محل 36 سهم مشاع از کل 3456 سهم مزرعه کهناب به شماره 
پالک 1266- اصلی بخش 11 قاین به نام کربالیی حسین پسرکربالیی علی و پسران و زنهاشان معرفی و پالک کوبی گردیده( بخش 
 11 قاین واقع در تقاطع خیابان ابومنصور و شهید صدوقی خریداری شده )مع الواسطه( از مالکین رسمی ورثه ابوطالب جعفری پور مقدم. 

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1397/01/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/08         علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 
 
  

 
     

  

  
« میرا از منابع آب حفظ کن ندهی، حقوق نسل آ ینیزم ریو ز یمنابع آب سطح یبا مصرف درست و اصول »  

 
 ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی یآگه

  و سیستان و بلوچستان خراسان جنوبیهای در استان  بندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 
 

  

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

 
 
  

 
     

  

  
« میرا از منابع آب حفظ کن ندهی، حقوق نسل آ ینیزم ریو ز یمنابع آب سطح یبا مصرف درست و اصول »  

 
 ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی یآگه

  و سیستان و بلوچستان خراسان جنوبیهای در استان  بندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 
 

  

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه : 163405

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

مبعث بزرگترین روز تاریخ بشر است. مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید بزرگ مبعث آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده  
مهر هدایت و عدالت و عرض تسلیت شهادت حضرت امام موسی بن جعفر )ع( به اطالع مردم 
والیتمدار و شهید پرور می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای مختاری
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد 

سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم جناب آقای مجید کریمیان رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

خواهد بود.

زمان: جمعه 1397/1/24 ساعت 11/15 
مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

سخنران : آقای دکتر دیانی
زمان : شنبه )25 فروردین1397 مصادف با 27 رجب( 

 ساعت 9 صبح
مکان : طالقانی 1، مکتب نرجس)س( 

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس)س(
 پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

عید  ُیمن  به  نرجس)س(  مکتب   
فرخنده مبعث، انفجار نور و ظهور 
همه ارزش ها در صحنه حیات بشر، 

شادمانه ای برگزار می کند:
 میزبان قدوم سبزتان خواهیم بود.

از بعثت او جهان جوان شد       
 گیتی چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک         
بر جمله مسلمیـن مبـارک



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 23 فروردین 1397* شماره 4042

بهسازی  5هزار کیلومتر ایل راه عشایری
صدا و سیما-   5 هزار کیلومتر از ایل راه های عشایری خراسان جنوبی مرمت شد. مدیر کل امور عشایر استان گفت: این ایل راه های عشایری با هزینه 9 میلیارد 
ریال موج تراشی و مرمت شد. قوسی، مجموع ایل راه های عشایری استان را ۶ هزار و ۱۸ کیلومتر اعالم کرد و افزود: به دلیل بارش های رگباری و وقوع سیالب ها 

ساالنه 5 هزار کیلومتر از ایل راه های عشایری استان نیازمند بهسازی و مرمت است. وی افزود: اوج مرمت ایل راه های عشایری استان در اسفند و فروردین است.

احترام شهید به »پدر و مادرش« زبانزد خاص و عالم 
است و شاید این مهم،  راز رسیدن به خواسته قلبی اش 
خراسان  مردم  شبستان  گزارش  به  باشد.  شهادت  یعنی 
که  هستند  فردی  حضور  پذیر  منت  روزها  این  جنوبی 
باز  دلشان  پرحصار  های  خانه  به  را  آزادگی  پای  دوباره 
کرد. هفت ماه پیش با تشییع پیکر پاک و مطهر شهید 
و  شد  پا  به  اسالمی  ایران  در  غوغایی  حججی  محسن 
دوره  هم  پور،   بصیری  شهید  پاک  پیکر  آمدن  با  امروز 
شهید حججی، غوغایی در خراسان جنوبی بپا شده است.
خراسان  استان  مجازی  فضای  که  است  روز   ۲
است.  گرفته  خود  به  دیگری  بوی  و  رنگ  هم  جنوبی 
بصیری  شهید  سال  و  سن  هم  جوانان  همین  از  یکی 
پور توئیت زده است »مردم اولین ها را فراموش نمی 
در  عاشورایی  »تشییع  است  نوشته  دیگری  و  کنند« 
اولین  عنوان  به  پور  بصیری  مرتضی  و  است«.  پیش 
شهید مدافع حرم خراسان جنوبی،  در اذهان تاریخ این 
استان به عنوان یک پهلوان و قهرمان زنده می ماند. 
»مرتضی  پاسدار  یکم  ستوان  شهادت  خبر  انتشار  با 
خلوت  ای  لحظه  شهید  پدر  منزل  پور«   بصیری 
مهمان  دقایقی  وظیفه  و  ادب  رسم  به  شود،   نمی 
خانواده این شهید می شویم و دقایقی کوتاه با همسر 
اشک،   بلورین  های  دانه  شویم.  می  همکالم  شهید 
اما  است  شهید  همسر  های  گونه  و  چشمان  مهمان 
نکند.  »گریه«  خواهد  می  مادر  از  ناراحتی  با  »طاها« 
دورانش  های  کودکی  هنوز  که  ساله  سه  »طاهای« 
غلیان می کند؛ قرار است یک عمر،  همچون یک مرد 
که  دارد  اصرار  ابتدا  همین  از  و  کند  مراقبت  مادر  از 

اشک مادرش را هم نبیند.
»آقا  شهادت  خبر  شنیدن  از  ساعت   ۲۴ هنوز 

آ خر  در  دیدارشان  موعد  گذرد،   نمی  او  بر  مرتضی« 

دیدارشان،  اما  است  برقرار  قرارشان  بود؛  هفته  همین 
به  دیداری  است.  به خود گرفته  متفاوتی  بوی  و  رنگ 

رنگ »سرخ « و عطر حرم »حضرت زینب)سالم ا...«...

فهمیه احسان فر همسر شهید مرتضی بصیری پور از 
پنج و نیم سال زندگی مشترکشان می گوید و از دست 

و دل بازی »آقا مرتضی«. از اینکه با شنیدن اسم رهبر 

معظم انقالب،  اشک بر چشمانش مهمان می شد و دست 
و پایش لرزان. از خیرخواهی ها و دل پاکش می گوید و 

از اینکه »شهادت حقش بود«.

دعا کن سربلند و پیروز شوم

از اولین نوروز سختی که بدون آقا مرتضی سپری شد 
می گوید و از دلتنگی های »طاها« برای دیدن پدرش که 
روز به روز بیشتر می شد. از رضایت قلبی اش برای سفر 
همسرش هم می گوید و از خواسته همیشگی همسرش 

از او »دعا کن سربلند و پیروز شوم«.
می  که  دارد  بخاطر  هم  را  مرتضی  آقا  سنگین  جمله 
گفت اگر مانع رفتن من برای دفاع از حرم حضرت زینب 

)سالم ا... علیها( بشوی،  باید در آن دنیا پاسخگو باشی.
همسر شهید ادامه می دهد: احترام شهید به »پدر و 
مادرش زبانزد همه است و شاید این مهم،  راز رسیدن 
آقا مرتضی  باشد«.  یعنی شهادت  قلبی اش  به خواسته 
به آرزویش رسید اما تحمل دوری او،  برای بازماندگان 
سخت است که امیدوارم خداوند به ما صبر زینبی عنایت 
او به این سفر حتی در کالم  کند. هیچ گاه مانع رفتن 
و یا عمل نشد و تاکید دارد اگر امثال »آقا مرتضی« به 
این راه نروند،  باید امروز در بسیاری از شهرهای کشور 
انقالب  و  اسالم  دشمنان  و  ها  داعشی  با  جنگ  شاهد 
باشیم. فهمیه احسان فر از وظیفه سنگین سالهای پیش 
شهید،  توصیه  طبق  باید  که  گوید  می  هم  خود  روی 
را  یادگار »آقا مرتضی«  »زیبب وار« صبر پیشه کند و 

به بهترین شکل تربیت کند.

واگویه هایی از ۵ سال زندگی مشترک
باور زینبی عشق می خواهد

آقای  که  تومانی   ۴۲۰۰ دالر  این  آوا  سالم 
 جهانگیری گفتند به وفور ریخته است رو می شه
نیاز دارم  از کجا تهیه کرد ؟ برای سفر به دالر 
مسوولین  لطفا  کنم  پیدا  شهر  در  توانم  نمی  و 
مربوطه راهنمایی کنند که از چه نهادی می توانم 
بیرجند هم  بانک مرکزی در  آیا  کمک بگیرم ؟ 

شعبه ای برای مراجعه دارد ؟
ارسالی به تلگرام آوا
از تمام مردم عزیز  از همین جا  آوا من خواستم 
شهید  خاکسپاری  مراسم  کنم،  تشکر  بیرجند 
با حضور  شد،  برگزار  باشکوه  بسیار  پور  بصیری 
بگویم  توانم  می  جرئت  به  که  مردم  سابقه  بی 
این چنین خاکسپاری تاکنون در شهر دیده نشده 
بود. شاید تاثیر شرایط زمانه و حس غیرت مندی 
مردم بود که باعث شد به این زیبایی در مراسم 
که  شاءا...  ان  کنند.  شرکت  گرانقدر  شهید  این 
خداوند به خانواده این شهید صبر عطا کند. خدا 

همه این حافظان امنیت ما را حفظ کند.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم . کاش برای شهید عزیز مدافع حرم در صفحه 
 اول روزنامه تون مسئولین مربوطه اطالع رسانی
می کردن ، اون هم با گذاشتن یک عکس  مگه 
از روابط عمومی اداره ... چی کم دارن اون هم 

برای ... لطفا بررسی کنید.
935...73۱
گوش  کو  ولی  میدم  پیام  دفعه  چندین  سالم 
شهری  بین  جاده  آسفالت  پیگیر  شنوا...لطفا 
درخش تا زهان باشین انگار شخم زدن جاده رو
9۱5...9۸9
بخواهم  را  بازار  تا  مهرشهر  مسیر  روز  هر  من 
برعکس  جوادیه  و  مهرشهر  های  اتوبوس  بروم 
 تمام اتوبوس های دیگر، ابتدای بازار جای مصلی 
نمی ایستند و جای میدان میدان امام رو به روی 
پمپ بنزین توقف می کنند و این موضوع و پیاده 
روی که دارد برای من مقداری سخت است، لطفا 
اگر امکانش هست ایستگاه این اتوبوس ها را هم 

مانند سایر واحدها ابتدای بازار قرار دهید.
933...59۴
سقف  اجرای  دستمزد  مبنایی  چه  بر  سالم.  با 
لطفا  برابر شده!؟  نیم  و  دو  دفعه  کمپوزیت یک 

اتحادیه صنعت ساختمان جواب بدهد... 
9۱5...77۰
شورای  مجلس  در  بیرجند  شهر  محترم  نماینده 
برای  بیرجند  محترم  وشهردار  فرماندار  اسالمی 
در  کار  مجوز  بدون  که  بیگانه  اتباع  آوری  جمع 
کارگری  مختلف  کارهای  به  شهرستان  سطح 
چه  مشغولند  ضایعات  آوری  جمع  و  دستفروشی 
چند  ها  آن  حذف  با  دانید  می  دارید  ای  برنامه 
قسمت  از  گیرند.  می  سامان  سرو  ایرانی  جوان 
هم  یک  منطقه  شهرداری  معبر  سد  با  برخورد 
بعلت سعه صدر و برخورد خوب با ارباب رجوع چه 
حضوری و چه تلفنی و جمع آوری دستفروشان 

حاشیه بازار تشکر و قدردانی می کنم.
9۱5...۴۲3
مشکالت  که  بیرجند  آوای  از  تشکر  و  باسالم 
به  خدا  رسانید  می  مسئولین  گوش  به  را  مردم 
 شما خیر دهد، یک تقاضا از طرف اهالی روستای
سربیشه  شهر  به  روستا  ترین  نزدیک  چاچاخو 
جاده  و  شرب  آب  راه،  آسفالت  برای  داشتم، 
و  استان  مسئوالن  به  تقاضاهایی  روستا  خاکی 
سربیشه شده است ولی تاکنون بی جواب مانده، 

لطفا پیگیری کنید.
9۱5...۶3۸
نفر  ۱۰۰ حدود  بودن  دارا  با   ... شرکت   کارکنان 
 نیروی کارگری که اولین کشتارگاه استان  می باشد 
 سه ماه حقوق و عیدی دریافت نکرده اند خواهشمندیم

مسئولین استانی فکری به حال ما بکنند.
9۱5...۸7۰
جناب آقای شهردار لطفا در جلسه مقابله بامعضالت 
شهری که فرمودین  ممنوعیت نصب بنر خارج از 
فضاهایی که سازمان فرهنگی تفریحی  تعیین کرده 
مجوزی ندارد باید پرسید آیا زیبنده شهر هست که 
تمام دور میدان ها ،سه راه ها وهرجا خالی بوده بدون 
احترام به ساکنین و واحدهای کسبی یه تابلو بزرگ 
نصب کردین وتبلیغات میگیرید. شمارو به خدا برین 
نگاه کنید کدوم شهر برای کسب درآمد فقط جلوه 
شهر رو نازیبا می کنند که پول بگیرند . اعضای 
محترم شوری وشهروندان گرامی شما جای خالی 
می بینید که کسی بدون مجوز بنر نصب کنه سه راه 
معلم دهها تابلو سه راه مصلی همینطورو.... دور تادور 
تمام میادین اصال دید مغازه ها رو گرفتین که درآمد 
کسب کنید آیا این درسته شما به مردم چقدر احترام 
میگذارید،همین مونده که چند نفر رو در خیابانها 
بگمارید پشت آنها هم تابلو تبلیغات نصب کنید لطفا 
زمانی که برای مردم نسخه می پیچید اول رفتار 
سازمان های تابعه خود رو هم ببینید روی اتوبوس 
ها که ماشا... فقط تبلیغات. راهنمایی ورانندگی هم 
اینها رو نادیده میگیرید آیا اینهمه تبلیغات حواس 
راننده ها رو پرت نمی کند واقعا متاسفم شما کور 
خود بینای مردم شده ایدوحقوق شهروندان را نادیده 
می گیریدلطف کنید دستور دهید حداکثر ۲۰ تا 3۰ 
تابلو در شهر نصب کنن نه صدها تابلو  شما همین 
ها رو بردارید ببینید شهر چقد زیبا میشه شهروندان 
عزیز هم حتما تو خیابان ومیادین شهر که راه می 
روید اگه جای خالی دیدید به شهرداری اطالع دهید 
ضمن اینکه یه حساب سر انگشتی درآمد شهرداری 
را از فروش فضای شهر که حق شهروندان است 
محاسبه کنید بعد ببینید این همه درآمد چه میشود.
هنوز منت هم سر شهروندان دارین چرا براساس 
قانون در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهید تا 

هم درآمد مشخص باشد هم ساماندهی شود.
ارسالی به تلگرام آوا

راز رسیدن به خواسته قلبی اولین شهید مدافع حرم بیرجند از زبان همسرش؛ 

عکس: شبستان

نی
حما

ا ر
رض

مد
مح

س: 
عک مهر- پیکر شهید »مرتضی بصیری پور« به عنوان اولین 

شهید مدافع حرم از خراسان جنوبی در میان حزن و اندوه 
اقشار مختلف مردم تشییع و خاکسپاری شد.

باز بوی بهشت می آید. بوی عطر اخالص و بندگی.... باز 
صدای پای بهشتیان می آید گویی آمده اند تا آن ها هم 

شمیم خوش شهید مدافع حرم را به مشام خوش کنند.
نه  اینبار  بالد.  می  به خود  جنوبی  باز هم خراسان  آری. 
اینبار مردم شهید  داغدار.  نه  و  توان گفت عزاداریم  می 
پرور خراسان جنوبی برای استقبال از مسافر سوریه گرد 
هم آمده اند. کبوتری که آرام آرام بال گشود و در  دست 
او  را  زینب  حضرت  حرم  طواف  فرصت  ها  تروریست 
گرفت. به عرش رفتنت مبارک ای شهید. بهشتی شدنت 
خوشبحالت باشد. علی رغم نگاه داعشیان غاصب، مایه 

سرافرازی کشورمان هستی.
خاشعانه از حرم اهل بیت مان در سوریه دفاع کردی و چه 
خالصانه عروج کردی. با آرامش بخواب ای شهید.... اینجا 
نمی  اینجا  شوند.  می  ات  خانواده  حریم  سرزمینت  مردم 
گذاریم طاهای سه ساله ات غم نداشتن پدر به دل راه دهد. 
اینجا برایت سنگ تمام می گذاریم همانگونه که برای دفاع 

از حرم مادرمان زینب) س( سنگ تمام گذاشتی.
امروز مردم خراسان جنوبی برای تشییع پیکر شهید مرتضی 
بصیری پور گرد هم آمده اند تا حین استقبال از این شهید 
سبکبال، پیمانی دوباره ببندند و بگویند: راه مدافعان هشت 
از  توان  را می  قراری  بی  دارد.  ادامه  سال جنگ تحمیلی 
تمامی نگاه ها فهمید . از قدم های آهسته پیرمرد گیسو 
سپید برای رسیدن به مراسم تا اشک های مستمر مادری 
قامت خمیده ... یکی گل به دست آمده و دیگری چفیه به 
سر... یکی با خود نجوا می کند و با دو دست به پا می کوبد، 
دیگری هم عکس شهید را به آسمان گرفته و زیر سایه اش 
آهسته و بی صدا اشک می ریزد. چه داشته ای  ای شهید 
که اینگونه عاشقانه برایت اشک می ریزند. چه کرده ای که 

اینگونه محفلی برای وداع با پیکرت گرد هم آمده اند.

اینجا کودکان هم بی قراری می کنند

صدای مداح دلت را به سوریه می برد . جایی که شهیدمان، 
آسمانی شد و هزاران عاشق زمینی را به انتظار گذاشت. بوی 
دود اسپند هم احساست را به اوج می برد. با هر ضجه ، غبار 
غم بر جمعیت حاکم می شود. درد دل ها از غربت بی بی 
کربال سخن می گوید. از غربت کودکان سوریه که روز و 
شب شان را گرفتار بی مهری های داعش هستند و دلشان 
تنها به یاری جوانان ایرانی خوش است. به هر طرف که می 
نگرم بغضی دیگر سد راه نفس هایم می شود. عاشقانه های 
مادران غم را با دلم گالویز می کند. قدم در جمعیت می 

گذارم. به سمت خانمی نشسته بر ویلچر می روم. چفیه به سر 
بسته و آهسته زمزمه می کند. اشک هایش را از پشت عینک 

می زداید و دوباره به دنیای خود فرو می رود.
از نجواهایش پیداست خود داغی 3۰ ساله دارد. صحبت 
غریب  تو  )پسرم  است:  همراه  کهنه  بغضی  با  هایش 
دیگر  یکی  امروز  محمدم  است.  غریب  مادرت  نیستی 
از بیرجند به جمع شما آمده مبادا روی بگردانی. پسرم، 
در  کاش  کند  می  دلتنگی  برایت  هاست  سال  مادرت 
زمان پیری ام عصای دستم بودی اما داشتنت لیاقت می 
خواست(. این ها را با خود نجوا می کند و دوباره صدایش 

قرار جوانی ۲۰  بی  گریه های  بغض محو می شود.  در 
دنیایش  وارد  کند.  می  جلب  خود  به  را  توجهم   ساله 
تمام  سوالم  هنوز  پرسم.  می  احساسش  از  شوم.  می 
 نشده، هق هق اش به آسمان می رود. بی درنگ شروع 
از  برای دفاع  می کند: شهادت سعادت می خواهد. دلم 
حرم حضرت زینب پر می کشد. کاش می توانستم قدمی 
بردارم. کاش می توانستم در میدان جنگ با تروریست ها 
حضور یابم. دلم از این بی رحمی ها و جنایت های داعش 
می گیرد . دلم برای مظلومیت حضرت زینب و رقیه سه 

ساله می گیرد. کاش می توانستم کاری کنم.

از سویدای دل اشک می ریزد

گویی  پرسم،  می  حرم  از  دفاع  برای  اش  آمادگی  از 
ملیحی  لبخند  شود.  می  ترسیم  برایش  شیرین  رویایی 
را مهمان اشک هایش می کند و می گوید: تنها دعایی 
که شب و روز از خدا می طلبم، این است که مدافع حرم 
است.  جمعیت  از  مملو  اسالمی  جمهوری  خیابان  شوم. 
جمعیت یکصدا با مداح تکرار می کنند: از شام بال شهید 

آوردند/ با شور و نوا شهید آوردند.
در این همهمه سکوتی بر پاست. به سراغ پدری می روم 

است.  آمده  میثاق  تجدید  برای  خودش  گفته  به  بنا  که 
خودش را محمد موسوی معرفی می کند و می گوید: اگر 
شهدای مدافع حرم نبودند امروز گروهک های تروریستی 
با  وی  دادند.  می  جوالن  جنوبی  خراسان  شهرهای  در 
بیان اینکه باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم، می افزاید: 
فداکاری جوانانی مانند شهید حججی و شهید بصیری پور 
به دنیا ثابت کرد که راه شهیدان ادامه دارد. موسوی ادامه 
می دهد:  برای دفاع از حرم و خاک وطن تا آخرین قطره 
خون ایستادگی می کنیم و اجازه نمی دهیم دست دشمن 

غاصب به ناموس ما کشیده شود.

عاشورای زینبی بیرجند
کبوتر آسمانی زمینی شد
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گوناگون

آخرین وضعیت پیکر 
جانباختگان حادثه هوایی 

تهران-یاسوج 

ایسنا-مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد 
‘تهران-  پرواز  از جانباختگان  گفت: 11پیکر دیگر 
یاسوج’ شرایط تحویل به خانواده هایشان را دارند.
کامروز امینی افزود: تا آخرین محموله ای که دریافت 
کرده ایم ۲۰1 بافت انسانی تحویل پزشکی قانونی 

نمونه  کارهای  اظهارکرد:  وی  است.  شده  استان 
برداری، کد گذاری و احراز هویت این تعداد بافت 
قانونی  پزشکی  مدیرکل  است.  انجام شده  انسانی 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: عالوه بر پیکر 
۸ نفر اولی جانباخته پرواز تهران- یاسوج که تحویل 
خانواده هایشان شده، 11پیکر دیگر را نیز توانستیم 
جمع بندی کنیم و شرایط تحویل را به خانواده هایشان 
اعالم کنیم که امکان تحویل این تعداد وجود دارد. 
امینی اضافه کرد: مابقی بقایای پیکر جانباختگان پرواز 
“تهران - یاسوج” هنوز شرایط تحویل به خانواده ها را 
ندارند و کامل نشده اند به همین خاطر باید صبر کنیم 
که در ادامه وضعیت جستجو و تحویل سایر بقایا به 

چه صورتی است تا براساس آن تصمیم گرفته شود.

توزیع جلیقه ضدگلوله بین 
محیط بانان برای نخستین بار

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: برای نخستین بار جلیقه ضدگلوله با هدف 
افزایش قدرت محیط بانان در زمان رو به رو شدن 
با شکارچیان متخلف و افراد سودجو و قانون شکن 
بین محیط بانان این دستگاه توزیع می شود.جمشید 
بان  به شهادت 1۲۰محیط  اشاره  با  محبت خانی 
اظهار کرد: تیراندازی از سوی شکارچیان متخلف، 
است.جمشید  نیروها  این  برای  تهدید  بیشترین 
بان  به شهادت 1۲۰محیط  اشاره  با  محبت خانی 
اظهار کرد: تیراندازی از سوی شکارچیان متخلف، 

بیشترین تهدید برای این نیروها است.
دانستنی ها

نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد شد
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 96 که توسط 
مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد در بررسی نرخ 
بیکاری افراد 1۰ ساله و بیش تر، 1۲.1 درصد از جمعیت 
فعال کشور بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ 
بیکاری کل کشور نیز نشان می دهد که این شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان 95( به 
میزان ۰.4 درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته 
)پاییز 96( به میزان ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

این گزارش، در زمستان سال گذشته، 39.7  طبق 
درصد جمعیت 1۰ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )زمستان 95( به میزان ۰.۸ 
درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته )پاییز 96( به 

میزان ۰.4 درصد کاهش داشت.

دو سوم ثروت جهان 
در دستان یک درصد مردم

وزنامه گاردین به نقل از مرکز پژوهش های پارلمان 
انگلیس نوشت: اگر روند اکتساب ثروت از سوی یک 
درصد ثروتمند جهان که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد به 
همین منوال ادامه یابد در سال ۲۰3۰ معادل 64 
ثروت جهان تحت تملک یک درصد  درصد کل 
ثروتمند جهان قرار خواهد داشت.براساس گزارش 
این دفتر حتی اگر احتمال بروز بحران مالی را در 
نظر بگیریم و حجم دارایی های آنها را مورد ارزیابی 
قرار دهیم در آینده بیش از نیمی از دارایی جهان باز 
هم در اختیار یک درصد ثروتمند قرار خواهد داشت.

ایرانی ها عید امسال
 چقدر با تلفن حرف زدند؟

ایام  ارتباطات زیرساخت اعالم کرد که در  شرکت 
هزاردقیقه  میلیون 457  از43  بیش  امسال،    نوروز 
ترافیک بین الملل هموطنان را بین ایران و دیگر 
کشور های جهان برقرار کرده است.سهراب آغ بیات 
مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت 
ارتباطات زیرساخت - افزود: از این حجم مکالمه، 
بیش از ۲۸ میلیون و 976هزار دقیقه سهم ترافیک 
صادره از ایران به دیگر کشورها و حدود 14 میلیون 
و 4۸1 هزار دقیقه سهم تر=افیک وارده بین الملل 
به کشور بود.وی توضیح داد: بیشترین مسیر ترافیک 
بین الملل مربوط به افغانستان، عراق، امارات، ترکیه، 
پاکستان، آمریکا، آذربایجان، کانادا و آلمان بوده است.

درخشش مهندس برتر بیرجندی در عمران

فناوری اطالعات

۵ پیام رسان بومی
 نمره قبولی گرفتند

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 5 
پیام رسان بومی توسط مرکز ملی فضای مجازی 
معرفی شده اند و حداقلهای مورد نیاز را برای ارائه 
سرویس  برای  زیرساختها  گفت:  دارند،  سرویس 
زمینه  این  در  است.  فراهم  ها  شبکه  این  دهی 
تستهایی ظرف یک سال اخیر در مرکز ملی فضای 
مجازی انجام شده است و مجموع این پیام رسانها، 
توانایی پذیرش مجموع مشترکان فعلی ما را دارند.
وی افزود: بخشی از جمعیت ما هم اکنون روی 
این پیام رسانها سرویس می گیرند و بخشی نیز 
هنوز به سراغ آنها نیامده اند که ممکن است به 
براین  کنند.  برسند که مهاجرت  بندی  این جمع 
اساس مهاجرت از یک پیام رسان به مجموع پیام 
جامعه  آحاد  تعامالت  در  خللی   ، دیگر  رسانهای 
و  زیرساخت  این  من  نظر  به  و  کند  نمی  ایجاد 
رسان  پیام   5 این  نام  دارد.جلیلی  وجود  پتانسیل 
مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی را پیام رسان 
»بیسفون  »گپ«،  گپ«،  »ای  »ویسپی«،  های 

پالس« و »سروش« عنوان کرد.

تلگرام به جای پول اختیار مدیریت 
داده های کاربران را می گیرد

گفت:  مجازی  فضای  عالی  شورای  عضو  جلیلی 
همراه  تلفن  مشترکان  پیش  چندی  که  همچنان 
متوجه شدند وقتی به منطقه جدیدی وارد می شوند 
برایشان  منطقه  همان  به  مربوط  تبلیغاتی  پیامک 
اعتراض  موضوع  این  به  نسبت  و  می شود  ارسال 
کردند و خواستار حفظ حریم شخصی و صیانت از 
پیرو همین ضرورت  داده های خود شدند.ادامه داد: 
نیز افراد بیگانه نباید بدانند سلیقه مجموعه اشخاص 
چیست و برایشان جامعه آنها نسخه بپیچد.وی تصریح 
کرد: شاید افراد عادی ابتدا به تحلیل داده هایشان و 
یافتن سلیقه شان اهمیت ندهند اما در آینده که ببینند 
در فضای مجازی دنبال شده اند و دیگران می دانند 
که برای مثال دنبال چه کاالیی با چه جنسی با چه 
قیمتی با چه رنگی یا عالقمند به چه چیزهایی هستند، 
تلنگر می خورند. در دید کالن نیز با تحلیل رفتارهای 
افراد یک جامعه می توان نقطه ضعف آنها را شناسایی 
کرد و علیه آنها نسخه پیچید که در این صورت این 
ضرر متوجه یک نفر نیست و تمامی جامعه را متضرر 
می کند.جلیلی اظهار داشت: صاحبان تلگرام و کسانی 
که سرویس رایگان در اختیار کاربران قرار می دهند در 
ازای دریافت پول بابت ارائه سرویس، اختیار مدیریت 

داده های کاربران را برای خود می گیرند.

نمایش سه بعدی دیجیتال، از ویژگی های فیزیکی و عملکردی یک ساختمان به همراه واقعیت مجازی

نبوغ و نوآوری در ساختارBIM راهی برای 
تحول ساختمان سازی و گردشگری استان 

در هر  را  انسان  به موضوعی  رضایی - همیشه عالقه 
با  که  هستند  افرادی  و  کشد  می  آن  طرف  به  شرایطی 
وجود تمام  محدودیت ها به دنبال راهی برای پیشرفت و 
رسیدن به امال و ارزوهای دور و دراز خود هستند . سید رضا 
امیرابادی دانشجوی رشته عمران دانشگاه بیرجند و مهندس 
برگزیده ی سال که بر خالف بسیاری از دانشجویالن که 
با توجه به بازکار و آینده شغلی رشته ی تحصیلی شان را 
انتخاب می کنند ،دنبال عالقه خود رفته و با تمام محدودیت 
ها سعی در پیشرفت و ارتقای سطح توانمندی هایش داشته 

است.
امیرابادی می گوید:قبل از ورود به دانشگاه تعدادی از نرم 
افزار های مربوط به مهندسی عمران را یاد گرفتم و توسط 
یکی از نزدیکان در شرکتی مشغول به کار شدم و با توجه به 
مهارتی که در نرم افزارهای این رشته پیدا کرده بودم تنظیم 

نقشه های ساختمانی را انجام مي دادم.
او مي گوید :عالقه ی زیادي به عمران داشتم که باعث 
شد همیشه دنبال یاد گرفتن مطالب جدید و همچنین نرم 
اسکلت  کشی  نقش  .در  باشم  کاراتر  و  روز  به  افزارهای 

ساختمان از نرم افزار اتوکد استفاده مي کردم 
به این فکر افتادم که از نرم افزار دیگری استفاده کنم تا هم 
زمان کمتری را بگیرد و هم کار کردن با ان  اسان تر باشد 
  bim و در جستجوهایي که مي کردم به ساختاری به  نام
برخوردم که برای اولین بار در کشور دوره های آموزشی آن،  

در تهران برگزار مي شد.

bim یعنی مدل سازى اطالعات ساختمان

امیرابادی مي گوید:با توجه به اینکه دانشجو شده بودم و 
وقت کمتری برای شرکت در این دوره داشتم و عالوه بر این 

پرداخت شهریه کالس و هزینه رفت وآمد به تهران برایم 
سخت بود،تصمیم گرفتم هر طور شده این دوره آموزشی را 
شرکت کنم و این طور شد که عالوه بر درس و دانشگاه اخر 
هر هفته به تهران مي رفتم،که این رفت و آمد یک سال 
طول کشید. و تا دوسال به صورت مجازی به اموزش خود 
ادامه داد و تمامی مدارک ملی مورد تایید وزارت علوم و بین 

المللی مرتبط با گرایش و رشته خود را کسب کردم.
او می گوید:ابتدا قصدم فقط یادگیری یک نرم افزار بود ولی 
هر چه جلوتر مي رفتم و با دنیاي این تکنولوژی اشنا می 
شدم می فهمیدم تکنولوژی گسترده و وسیعی است ودر 
زمینه های مختلف عالوه بر عمران کاربرد دارد  و در صورت 
به کار گیری می تواند باعث پیشرفت در ساختمان سازی 
خواهد شد بعد از اتمام  در همان شرکتی که فعالیت مي 
کردم ارائه کار دادم ,ولی چون تکنولوژی نوین و تازه ای بود 

خیلی مورد استقبال قرار نگرفت.
 :bimدهد توضیح می  تکنولوژی  این  مورد  در  بیشتر  او 
یعنی مدل سازی اطالعات ساختمان یا به تعریف ساده تر 
ماکت دیجیتال از یک ساختمان یا شهر و...  ، که قبل از 

ساخته شدن  ریز به ریز  جزییات ساختمان یا ...  از قبیل  
مصالح مشخص  و...  وبتونی  فندانسیون،آرماتورها,اسکلت 
از  قابلیت های ویژه ای دارد  و مدل سازی مي شود که 
قبیل متره و براورد اتوماتیک بر اساس مدل انجام شده  که 
خطای دست از ان حدف شده  و در پِرت مصالح و زمان 
عمر ساختمان و تخریب بسیار کاربردی است.یکی دیگر 
از قابلیت های این تکنولوژی مکان یابی است که با توجه 
به موقعیت واقعی ساختمان آنالیز خورشید انجام مي دهد و 
مکان مناسب پنجره ها ,زاویه دیوارها را مشخص می کند 
که برای استفاده بهتر از خورشید و صرفه جویی در مصرف  
انرژی بسیار مفید است.عالوه بر این تمام برخورده های 

سازه با معماری و تاسیسات را ارزیابی می کند و نقشه ای 
را به فرد می دهد که تمام اجزای آن بر خالف نقشه های 
دیگر ماهیت دارند و به عنوان مثال برای یک دیوار عالوه 
بر طول و حجم ,میزان  هدر رفت انرژی،مقاومت ، عایق 
با توجه به نوع مصالح استفاده شده در  صدا و حرارت را 
آن،بدست می دهد ,که فرد می تواند قبل از ساخت ، مواد 

اولیه استانداردی را انتخاب کند.
رضا آمیرآبادی مي گوید:مقاله ای در زمینه  هدر رفت انرژی 
و مقایسه ی میزان هدر رفت انرژی در ساختمان با ساختار 
معمولی و ساختمانی که با تکنولوژی bim ساخته شده 
است، ارائه داد ه ام و همچنین مقاالتی به داخل و خارج 
از کشور در کنفرانس های بین المللی فرستادم که مورد 

پذیرش قرار گرفته و  از بعضی از ان ها تقدیر شده است.

تلفیق bim و واقعیت مجازى
او ادامه می دهد: باتلفیق این تکنولوژی با تکنولوژی به نام 
“ واقعیت مجازی” نوآوری در استفاده از این نرم افزار ایجاد 
کردم که این قابلیت را به فرد می دهد تا قبل از ساخته شدن 
ساختمان و با توجه به داده هایي که به bim داده ,به صورت  
مجازی در ساختمان راه برود و تمام اجزای ساختمان را بعد از 
ساخت به طور مجازی مشاهده کند و با تغییر در متریال ها 
و  شکل  کاغذ دیواری اتاق ها ,مبل و خاموش روشن کردن 
المپ ها و نور های موجود در پروژه  پنجره ها و...ساختمان 
به محیط دلخواه خود دست پیدا کند. و هزینه های ناشی بعد 

ساخت که برای تغییر می شود جلوگیری شود.

در نمایشگاه bim را به مسئوالن
 ارائه دادم اما کسی سراغم نیامد 

امیرابادی با اشاره به  اینکه bim تکنولوژی نویي  است 
بیان می کند: حتی در کشور هم در شهر های بزرگ مورد 
استفاده قرار می گیرد و اگر در استان به آن توجه شود تغییر 

بزرگی در ساختمان سازی استان پدید می آورد.

او ادامه می دهد:در نمایشگاه پژوهش این تکنولوژی را از 
طرف انجمن علمی عمران دانشگاه بیرجند  به مسوالن 
استانی ارائه داده شد و بسیار هم مورد توجه قرار  گرفت ولی 
انکار همه چیز در نمایشگاه بود و بعد از آن هیچ کس سراغم 
هم نیامد و به شرکت های ساختمان سازی هم که مراجعه می 
کردم،یا کامال مخالفت می کردند و کار با تهرانی ها را ترجیح 
می دادند و یا هم عالقه ای به  تغییر رویه نداشتند. برای همین 

مجبور به انجام پروژه ها در خارج استان می باشم. 
البته ناکفته نمامد که کارهایی که در استان انجام داده از 
قبیل شاپ سازه پارک علم و فناوری و شاپ چند سوله 
و ساختمان و همیچنین مقداری از شاپ دانشکده هنر و 
چندین پروژه ی واقعیت مجازی ساختمان   در استان انجام 
داده و  در چندین پروزه bim در خارج استان همکاری 

داشته است.

در استان حمایتی از جوانان نمی شود
امیر ابادی مي گوید: شهرهای بزرگی مانند تهران به سمت 
این فناوری حرکت کرده اند و بدون توجه به سن وسال و 
مدرک تحصیلی ، فردی که مهارتی دارد،به کار می گیرند 
،که متاسفانه این موضوع در استانی وجود ندارد و حمایتی 
از جوانان نمی شود ،بیش تر کارها عمرانی دست عده ای 
خاص قرار دارد که عالقه ای به تغییر راه و روش سنتی 
ندارند،در صورتی که استفاده از این تکنولوژی هزینه باالیی 
ندارد و می تواند  بسیاری از هزینه های بعد از ساخت را 
کاهش دهد.  امیرابادی در مورد کاربرد این تکنولوژی در 
گردشگری می گوید:تلفیق bim و واقعیت مجازی برای 
گردشگری هم بسیار مفید است که با استفاده از ان می توان 
تمام مکان های تاریخی را مدل سازی کرد تا هر کس در هر 
جای دنیا بتواند به صورت مجازی وارد مکان تاریخی شود 
که هم باعث ایجاد درامد می شود و از طرفی هم جاذبه های 
گردشگری استان معرفی می شود و می تواند چرخ صنعت 

گردشگری استان را متحول سازد.

پشت پرده شوک ارزی؛
 به خاطر یک مشت دالر

این  شود!  می  کشور  رسمی  ارز  یورو،  امروز-  فرصت 
در  گذشته  روز  دولت  سخنگوی  هم  که  است  خبری 
هم  و  کرد  اعالم  ها  رسانه  با  خود  هفتگی  نشست 
وضعیت  بررسی  جلسه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
در  داد.  خبر  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارز  بازار 
و  ارز  بازار  التهاب  هفته  سه  نتیجه  در  آنچه  واقع، 
از  سرانجام  ملی  پول  ارزش  4۰درصدی  کاهش 
ارزی  تبادالت  میدان  و  و  ارز  بازار  در  دولت  سوی 
پیاده شد، یکی جایگزینی یورو به جای دالر به عنوان 
ارز  شدن  نرخی  تک  دیگری  و  بود  کشور  رسمی  ارز 
در  شب  دوشنبه  که  رهاوردی  تومان؛  قیمت4۲۰۰  با 
جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس 
جمهور اتفاق افتاد و دستور عرضه دالر 4۲۰۰ تومانی 
اقتصادی  فعاالن  تمام  برای  نرخی  تک  ارز  قالب  در 
به نظر می رسد سیاست های  این همه  با  صادر شد. 
بوده  ارز  بازار  اخیر  التهاب  اول  مقصر  مرکزی،  بانک 
تاریخی  و  ناممکن  مرزهای  درنوردیدن  باعث  آنچه  و 
از سوی دالر در بازار ارز شده، از سیاستگذاری بانک 
شده  ناشی  گذشته  سال  در  پولی  بازار  برای  مرکزی 
تعیین تکلیف  بانکی و  ازجمله کاهش نرخ سود  است، 

غیرمجاز. مالی  موسسات  وضعیت 

کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج
 پول از بانک ها و ورود به بازار ارز

سپرده  سود  نرخ  کاهش  با  مرکزی  بانک  حقیقت،  در 
های  سپرده  بانکی  گذاران  سپرده  شد  موجب  بانکی 
ارز سردرآورند.  بازار  از  و  بانک خارج کرده  از  را  خود 

بی  افزایش  در  رسد  می  نظر  به  که  دیگری  نکته  اما 
داشته،  دوچندانی  اهمیت  بازار  در  دالر  نرخ  ضابطه 
توسط  مالی غیرمجاز  تکلیف وضعیت موسسات  تعیین 
بود که در همان زمان  بانک مرکزی در سال گذشته 
درآورد  را  اقتصاددانان  از  بسیاری  اعتراض  نیز صدای 
که چرا منابع ارزشمند بانک مرکزی باید خرج سپرده 
موسسات  در  بیشتر  سود  هوای  به  که  شود  گذارانی 
غیرمجاز سپرده گذاری کرده و حاال که سرمایه خود 
را از دست داده اند دست به دامان بانک مرکزی شده 
پرداخت  های  پول  کارشناسان،  گفته  به  چنانچه  اند؟! 
غیرمجاز  موسسات  گذاران  سپرده  این  به  شده 
درنهایت از بازار ارز سردرآورد تا دوباره به هوای سود 
مشت  و  بایستند  ها  صرافی  صف  در  بار  این  بیشتر 

مشت دالر بخرند.

نقطه شروع نوسان بزرگ

و  مالی  موسسات  بدهی  تسویه  دولت  حالی  در  اما 
به  آرامش  بازگرداندن  هدف  با  را  مجاز  غیر  اعتباری 
فضای اقتصادی ایران در دستور کار قرار داد که پیش 
بازار  به  را  هایی  سیگنال  بانکی،  سود  کاهش  آن  از 

ارز داده بود.
جمهور،  رئیس  اعالم  بر  بنا  خبرآنالین،  گزارش  به 
دولت با هدف تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری 
اختصاص  تومان  میلیارد  پانصد  و  هزار   11 غیرمجاز، 

داده است.

پول های پرداخت شده به طلبکاران و سپرده گذاران 

ایجاد  را  شائبه  این  ماه،  دی  پایان  تا  موسسات  این 
کرد که سرمایه های خرد سپرده گذاران می تواند سر 

از بازار طال و سکه و ارز دربیاورد.

 پشت پرده غیرمجازها
مدت  از  مجاز  غیر  اعتباری  و  مالی  موسسات  پرونده 
قانونی  بود و در عین اعالم مکرر مراجع  باز  ها پیش 
در این خصوص، همچنان عده ای به سودای دریافت 

سود بیشتر راهی موسسات مذکور می شدند.
اعطای تسهیالت بدون پشتوانه از طریق روابط خاص 
به نزدیکان مدیران در این موسسات غیرمجاز از یک 
سوی  از  تعهد  مورد  سود  پرداخت  در  ناتوانی  و  سو 
دیگر، مهم ترین دالیلی بود که زمینه را برای بحرانی 
موسسات  دومینووار  سقوط  کرد.  مهیا  وضعیت  شدن 
سپرده  از  جمعی  خیابانی  اعتراضات  حتی  مذکور 
اندوخته هایشان  برای دریافت  را رقم زد که  گذارانی 
باالخره  اما  کردند.دولت  می  تالش  موسسات  این  در 
با هدف پایان دادن به این پرونده نسبت به تخصیص 
اعتباری برابر با 11 هزار و پانصد میلیارد تومان بابت 
نهایت  در  و  کرد  اقدام  گذاران  سپرده  بدهی  تسویه 
جیب  از  شکن  قانون  جمعی  خطای  بابت  که  پولی 

مردم هزینه شد، بار دیگر جیب مردم را نشانه رفت.

ردپاى غیرمجازها در بازار ارز

مورد  سود  بدون  را  خود  پول  افراد  این  از  بسیاری 
بدون  پول  این  حقیقت  در  کردند.  دریافت  انتظارشان 
با  و  شود  داده  تحویل  ها  سپرده  دارندگان  به  سود 
۲4درصد  حدود  از  بانکی  سود  نرخ  کاهش  به  توجه 
برای  قانونی  بانک های  به  دوباره  ورود  15درصد،  به 
این افراد جذابیتی نداشت.بازار ارز سیگنال های اولیه 
را از خود نشان داده بود. متوسط قیمت دالر در بازار 
و  هزار   3 مرکزی  بانک  اعالم  طبق  شهریورماه،  در 
و  هزار   4 به  بعد  ماه  دو  درست  که  بود  تومان   ۸۸۸

64 تومان رسید.ورود به این بازار به رغم هشدارهای 
یافت  تداوم  مرکزی  بانک  مسئوالن  و  دولتی  مقامات 
بیشتر  و  قیمت هایی کمتر  به  برگشت دالر  و  رفت  و 
از این رقم یعنی 4 هزار تومان نیز سرمایه گذاران را 
را  نیز بسیاری  ناامید نکرد چرا که زبان تهدید ترامپ 
است. افزایش  به  رو  ها  قیمت  که  بود  کرده  مجاب 

تومانی   3۰۰ و  هزار  چهار  متوسط  دالر  با  ماه  دی 
سال  پایانی  های  ماه  در  درست  اما  رسید،  پایان  به 
چهره  بحران  تا  دید  را  تومان  هزار   5 روی  دالر  نیز 
دیگری از خود نشان بدهد. بررسی ها نشان می دهد 
یعنی  ماه   1۰ در  دالر  قیمت  متوسط  رقم  مبنای  بر 
هر  نرخ  ماه،  دی  پایان  تا   1396 فروردین  ابتدای 
دالر 3 هزار و 9۲۰ تومان بود. از این رو رقم مذکور 
کند. می  برابری  دالر  میلیون   9۰۰ و  میلیارد   ۲ با 

سکه  و  دالر  به  پول  این  از  بخشی  که  احتمال  این 
تبدیل شده باشد، گزینه دور از ذهنی تلقی نمی شود، 
و  ارز  موازی  بازارهای  اثرگذاری  قدرت  که  خصوصًا 
قیمت  متوسط  مبنای  بر  بود.  شده  سلب  آن  از  سکه 
سکه در 1۰ ماه اعتبار مذکور با 9 میلیون و ۲۰۰ هزار 
قطعه سکه و بر مبنای قیمت در دوره محدودتر، یعنی 
برابری  قطعه سکه  میلیون   6.5 با  تسویه  اعالم  موعد 
می کند.در این صورت بخشی از این پول ها با توجه 
خرد  های  برای جذب سرمایه  مناسب  فضای  نبود  به 
از این بازارها درآورده و شرایط نه چندان مساعد  سر 

بازار ارز را نامناسب تر از قبل کرده است.

جذابترین ها

آیا فرازمینی ها
 800 سال پیش از موبایل

 استفاده می کردند؟

در  تازگی  به  باستان شناسان  باشگاه خبرنگاران- 
یکی از مناطق اتریش شیئی را کشف کرده اند که 
بسیار شبیه به تلفن همراه است و روی آن اشکالی 

شبیه به خط میخی حک شده است. طبق آنچه 
کارشناسان تخمین زده اند قدمت این جسم به ۸۰۰ 
سال پیش برمی گردد.تاکنون نظریات و فرضیه های 
بسیاری در این باره گفته شده که برخی از انها بسیار 
جالب است. مثال بعضی از باستان شناسان گفته اند 
بیگانه  موجودات  سفر  احتمال  می تواند  شی  این 
این  در گذشته  یعنی  افزایش می دهد  را  زمین  به 
موجودات برای یک بار هم که شده به زمین آمده اند.
برخی دیگر روی موضوع سفر زمان تاکید داشتند 
و گفتند با توجه به شباهت این جسم به نسل اولیه 
گوشی های نوکیا، فرضیه سفر زمان می تواند صحت 
داشته باشد. یعنی افرادی با دانش امروزی به گذشته 
سفر کرده و در آن زمان اقدام به طراحی شیئ شبیه 

به تلفن همراه کرده اند.

تولید الماس مصنوعی
 با »مایکروویو«

محققان موفق شده اند در روشی نوین و با کمک 
بسازند.  مصنوعی  الماس  هفته  در 1۰  مایکروویو 
دارد. نمونه طبیعی  به  زیادی  الماس شباهت  این 
هم اکنون ۲5 درصد از الماس  های موجود در بازار 
جهانی در مناطق جنگی و اردوگاه های کار اجباری 
استخراج شده اند. به همین دلیل اخیراً افراد بسیاری 
از خرید الماس هایی که بدین شکل به دست آمده اند 
به سراغ  و  نظر کرده  )الماس های خونین( صرف 
مدل های دیگر که به اصطالح الماس های اخالقی 
نامیده  شده اند، رفته و به خرید آنها می پردازند.از این 
رو دانشمندان راه های جدیدی برای تولید این سنگ 
گران قیمت یافته اند که یکی از آنها ساخت الماس 
در مایکروویو است.این الماس های مصنوعی هیچ 
ربطی به مدل های ارزان و آزمایشگاهی ندارند زیرا 
بر خالف آنها، از ساختار فیزیکی و ترکیب شیمیایی 

کاماًل یکسانی با الماس های طبیعی بهره می برند.
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مبعث روز ارتباط با وحی

َمبَعث یا بِعَثت در اصطالح اسالمی به معنای برانگیخته 
شدن محمد  )ص( به پیامبری است. این اتفاق در۴۰ 
سالگی پیامبر)ص( در غار حراء واقع در کوه نور روی 
داد و سرآغاز دین اسالم بود. طبق دیدگاه مشهور شیعه 
امامیه، این رویداد در روز ۲۷ رجب، ۱۳ سال قبل از 

هجرت پیامبر )ص( روی داده است.
طبق گفته مورخان، مبعث، در روز دوشنبه ۲۷ رجب 
سال چهلم عام الفیل و بیستمین سال حکومت خسرو 
پرویز بر ایران روی داده است. قول های دیگری ۱۷ یا 
۱۸ رمضان، یا یکی از روزهای ماه ربیع االول را روز 

بعثت دانسته اند، هرچند شیعیان قول اول را برگزیده اند.
نازل  پیامبر)ص(  بر  جبرئیل  توسط  وقتی  وحی،  اولین 
می شود، همراه با هیبت و احساس سنگینی بار عظیم 
رسالت است، به گونه ای که گفته شده است وقتی به 
خانه آمد، به همسرش گفت: »مرا بپوشان«، اما از ابهام و 
شگفتی گزارشی نشده است؛ چه، آمادگی ارتباط با فرشته 
وحی و جهان غیب از پیش برای پیامبر)ص( ایجاد شده و 
پیش از اینکه جبرئیل را ببیند، آثار او را دیده بوده  است.در 
کودکی به واسطه پاکی درونی که داشت و نیز بیزاری از 
محیط فاسد آن زمان مکه، میل به تنهایی و گوشه گیری 
از شهر و دیار خود را داشت. به همین جهت، عزلت های 
یک ماهه در کوههای اطراف مکه و بعد بازگشت به شهر، 
خواب هایی که حال و هوای جهان غیب داشت، شنیدن 
صدای ملک وحی پیش از بعثت و ارتباط ۳ ساله اسرافیل 
و ۲۰ ساله جبرئیل با ایشانآمادگی هایی بوده که ایشان را 

برای ابالغ پیامبری مهیا می ساخته است. 
روایات است که با سیر رشد و فضای تربیتی حاکم بر 
پیامبر)ص( و بصیرت و بینش او نسبت به وظیفه سنگین 

رسالت، ناسازگار به نظر می رسد.

زندان، پیشانی نوشت او بود

امام موسی کاظم )ع(، مردم شهرهای دور و نزدیک را با 
ترفندهای گوناگون از تباهی می رهانید. 

گاه نامه یا سفارشی، گاهی فرد مورد اعتمادی و روزی 
رسید.  می  مردم  دل  داد  به  او  از  کرامتی  و  معجزه 
محبوس بود و در محاصره غل و زنجیر، ولی منش 
نیکویش، زندانبانان را آن چنان به راه می آورد که از 

مریدان او می شدند.
سکوت زندان را به خاطر عبادت، خوش می داشت 
و عبادت او اوج معرفت و بینش بود. هرچند درهای 
زندان به رویش کم گشوده می شد، او را باب الحوائج 
مصیبت  چه  خواندند؛  می  مبادا  و  سخت  روزهای 
بزرگی بود شهادتش. اگر سر از تنش جدا می کردند، 
شورش علویان خاموش شدنی نبود، درحالی که آنها با 
وسیله قرار دادن فرزندان پیامبر، به اوج رسیده بودند. پس 
باید باز هم در لباس دوست پیش می آمدند و آمدند، با 
طبقی میوه یا جامی شربت، و سفر ابدی را برای حجت 
در بند رقم زدند. باز هم از بیم علویان، هشتاد مرد بزرگ 
زاده را به گواهی طلبیدند که امامتان با مرگ طبیعی رفته 
است، ولی او که می دانست، اوج فاجعه را می دانست و 
او که نمی دانست کافی بود قدری در حوادث پیش آمده 

درنگ کند و حقیقت را دریابد.

دو ساعت داستان نویسی نویسنده را کامال از پای 
می اندازد. چرا که در آن دو ساعت او در مکان های 

مختلف با آدم هایی کامال متفاوت بوده است.

کسانی که نتوانند به خود انگیزه دهند مجبورند 
به متوسط بودن قانع باشند، هر چقدر هم دیگر 

استعدادهای آنها چشمگیر باشد.

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز
تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز

کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون
زیر زنجیر بال، گوشه ی زندان امروز

بدانید که بهای تن شما مردم، جز بهشت نیست،
 آن را جز بدان مفروشید.شهادت مظلومانه ی 

هفتمین موالی غریب شیعیان تسلیت باد.

اگر بتوانم جلوی شکستن یک قلب را هم بگیرم، 
زندگیم بی ثمر نخواهد بود. اینجاست 
که خدا هم به زندگیم رونق می بخشد
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بادیه  نشینان عرب در کفر و نفاق ]از دیگران[ سخت  تر و به اینکه حدود آنچه را که خدا بر 
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حدیث روز  

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.
امام موسی کاظم )علیه السالم(

مناسبت ها

امام موسی کاظم علیه السالم، اسوه صبر و رشادت
حضرت موسي بن جعفر عليه السالم امام هفتم شيعيان 
در سال 128 هجری در قريه »ابواء« )ميان مکه و مدينه( 
ديده به جهان گشود. نام مادرشان حميده بربريه يا حميده 

پاک بوده است.
کنیه و القاب امام موسی کاظم )علیه السالم(

كنيه آن جناب ابو الحسن اول و ابو ابراهيم و ابو على بود 
معروف بعبد صالح و نفس زكيه و زين المجتهدين و وفى و 
صابر و امين و زاهر شد، لقب زاهر را از آن جهت يافت كه 
اخالق پسنديده و بخشش فراوانش درخشيد. كاظم بواسطه 
كظم غيظ و چشم  پوشى كه از ستمگران مي كرد بطوری 
كه با زهر ستم آنها در زندان شهيد شد. كاظم كسى است كه 

خوف و اندوه پيکرش را فرا گرفته باشد
امامت پس از امام صادق )علیه السالم(

گر چه امام صادق عليه السالم در جلساتى خصوصى با برخى 
از اصحاب خاص خويش همچون فضل بن عمر جعفى، معاذ 
بن كثير، عبدالرحمان بن حجاج، صفوان جّمال و اسحاق و 
على - كه از برادران امام كاظم )عليه السالم( بوده اند - بر 
امامت فرزندش امام كاظم )عليه السالم( اشاره نمود، ليکن ل 
بنا به داليل سياسى، از جمله به دليل وحشتى كه از حاكمّيت 
خود  شيعيان  از  بسياری  برای  امام  داشت،  وجود  عباسيان 
ناشناخته ماند؛ زيرا امکان آن بود كه اگر به صورت صريح 
و در مال عام، امامت امام كاظم عليه السالم معين گردد، از 

ناحيه خلفا تحت فشار قرار گيرد.

برخوردهای امام موسی کاظم )ع( با خلفای عباسی
سال  در  پدرش  شهادت  از  پس  الّسالم  عليه  كاظم  امام   
148، در زمان منصور دوانيقى امامت را عهده  دار شد. منصور 

عباسى در سال 158 در مکه مرد. 
جانشين وی تا سال 169 فرزندش مهدی عباسى بود. پس 
از آن، يك سال هادی عباسى خالفت كرد و آنگاه هارون 
به خالفت رسيد. امام در سال 183 به شهادت رسيد و در 
تمام اين سالها رهبری شيعيان امامى را عهده دار بود.كتب 
تاريخ و حديث، برخوردهای متعدد خلفای عباسى با موسى 
بن جعفر عليه الّسالم را نقل كرده  اند كه عمده ترين آنها 
برخوردهای هارون است. از جمله اين برخوردها مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:  
نوروز،    با منصور عباسى در روز  امام موسى كاظم  برخورد 
بازداشت امام توسط مهدی عباسى و داستان عجيب آزادی 
ايشان،  تقاضای باز پس گيری فدک از مهدی عباسى، هادی 
عباسى و تهديد امام به قتل،  مناظرات امام كاظم با هارون 

الرشيد، مبارزات امام با دستگاه حکومت
امام موسی کاظم )علیه السالم( در زندان

امام كاظم عليه الّسالم دو بار به دست هارون به زندان افتاده 
اند كه مرتبه دوم آن از سال 179 تا 183؛ يعنى به مدت چهار 
سال به طول انجاميده و به شهادت آن حضرت منجر شده 
است. درباره مرتبه نخست زندان اّول مّدت قيد نشده است.
داليل زندانى شدن امام در اين دو بار كه هر دو به دست 

هارون بوده است عبارت است از:   
  سختگيری های هارون نسبت به علويان به خصوص امام 
امام و علويان در  ، نفوذ بسيار  موسى كاظم)عليه السالم( 
ميان مردم به دليل اينکه فرزندان رسول خدا)ص( هستند.    
مفترض الطاعه بودن  امامان شيعه و ترس دستگاه حکومت از 

شيعيان به دليلى اين صفت ائمه اطهار .
مرحوم صدوق از جمله علل به شهادت رسيدن امام كاظم 
عليه الّسالم را آگاهى يافتن هارون از اعتقاد شيعيان به امامت 
امام دانسته است. هارون فهميد كه شيعيان شب و روز به 
خدمت امام مى رسند. و به خاطر ترس از جان و از دست دادن 
سلطنتش آن حضرت را به شهادت رسانيد    سعايت برخى 
از بستگان امام مانندعلى بن اسماعيل بن جعفر )پسر برادر 
امام( در نزد هارون از امام جهت هارون با آن همه سلطه و 
قدرت، مجبور بود تا دست به چنين توجيهاتى بزند تا اقدامش 
از طرف مردم مورد انکار و نفرت قرار نگيرد. هارون در همان 
مسجد دستور توقيف حضرت را صادر كرد. وی دستور داد تا 
دو كاروان آماده كرده، يکى را به سمت كوفه و ديگری را به 

سمت بصره بفرستند. 
او امام را همراه يکى از اين دو كاروان روانه ساخت. اين كار 
به اين دليل انجام گرفت تا مردم ندانند امام در كجا زندانى 
مى شود. هارون، امام كاظم عليه الّسالم را نزد حاكم بصره، 
عيسى بن جعفر بن منصور فرستاد؛ امام چندی در زندان او 
بسر برد، اما در نهايت، عيسى از اين كار خسته شد و به 

هارون نوشت تا او را تحويل شخص ديگری بدهد.در غير اين 
صورت او را آزاد خواهد كرد، زيرا در تمام اين مدت كوشيده 

تا شاهدی بر ضد امام به دست آورد، اما چيزی نيافته است.
پس از آن، امام را تحويل فضل بن ربيع دادند. امام مدتى 
طوالنى نزد وی زندانى بود. گفته شده كه از او خواستند تا 
آن حضرت را به قتل برساند، اما او از اين كار سرباز زد. پس 
از آن، حضرت را تحويل فضل بن يحيى دادند و مدتى نيز 
در زندان او بسر برد. مطابق نقل موّرخان او حرمت امام را 
پاس مى  داشت. پس از آن امام كاظم عليه الّسالم را تحويل 

زندانبان ديگری بنام سندی بن شاهك دادند
شهادت امام موسی کاظم )علیه السالم(

 شهادت آن حضرت در پى مسموم كردن امام صورت گرفته 
الّسالم آمده است.  امام رضا عليه  از  اين در روايتى  است. 
همينطور روايات ديگری كه يحيى بن خالد را به قتل آن 

حضرت متهم مى كند، اين نکته آمده است.
پيچانده  را در فرشى  آمده است كه آن حضرت  نقلى  در 
و چنان فشار داده اند كه حضرت به شهادت رسيده است.     
روايت ديگر آن است كه مستوفى نقل كرده: شيعه گويند به 
فرمان هارون الرشيد سرب گداخته در حلق ايشان ريختند.
در اين باره روايتى كه بيش از همه شهرت دارد، مسموم 
ساختن امام است.  آرامگاه امام كاظم)ع( به همراه مرقد 
كاظمين  حرم  به  بغداد،  نزديك  در  جواد)ع(  امام  نوه اش 

شهرت دارد و زيارتگاه مسلمانان است.

128
638

95
4985

81
9147

74
365

634
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

شماره 4042                         

845729316

179638745

362164987

437892651

581346792

296571438

918467523

723985164

654213879

جدول سودوکو به 4 نفر آقا با ظاهری آراسته و روابط 
عمومی باال جهت کار در سفره خانه سنتی 

قلعه نیازمندیم.     09150051239

شرکت دارویی هناردارو 
جهت تکمیل کادر انبار و فروش 
به افراد با سابقه نیازمند است:

* انباردار مرد با مدرک کارشناسی 
صنایع

* فروشنده مرد/ زن
 با مدرک کارشناسی

* نگهبان مرد با مدرک دیپلم
* راننده با ماشین نیسان یخچالدار

  با مدرک دیپلم
05136574520

ساعت تماس: 9الی 15

به تعدادی نیروی جوان )آقا( جهت 
امور نقشه برداری در سطح استان 

نیازمندیم.  09199316905

به یک نفر خانم چرخکار جهت کار 
در زنانه دوزی نیازمندیم.

32444471-09364651550

به یک همکار خانم جهت کار 
در دفتر بیمه نیازمندیم.

32449483-09151640047

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

تجربه کنید.   09158668002

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشــی ساختمــان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 
و ... با قیمت مناسب
09156633230

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت جهت شیفت عصر نیازمند است.

ساعت مراجعه: 9/30 الی  13/30    نبش توحید 33 - دفتر تاالر ری
کا

هم
ه 

ت ب
عو

د

دسته چک با شماره برگ های 742523 الی 
 742530 جمعا به تعداد 8 برگ متعلق به 

معصومه دولت خواه از بانک سپه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
بهار درویش فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 0017863015 صادره 

از تهران مقطع کاردانی رشته تربیت 
بدنی صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

انتهای خیابان آیت ا... غفاری
 ارسال نماید.

آگهـی استخـدام
 به افراد ذیل نیازمندیم :
* حسابدار با تجربه کافی

* کافی من
* مسئول فروش 

* طراح مسلط به نرم افزار 
) 3D max( 

ساعت تماس: 
8 الی 13 و 18الی 20

09151104997
32218349 -09153518455

به یک نفر خانم جهت کار
 در رستوران نیازمندیم.
09153168573

32425092

فست فود واقع در خیابان معلم برای تکمیل 
پرسنل خود به دو نفر خانم و آقا جهت

 سالن داری و یک نفر خانم جهت صندوق داری 
با  سابقه کار نیازمند است.

32430008-09120561060

 یک ملک در روستای هریوند 
به مساحت 2 هکتار و نیم زیر کشت 
درخت بادام ، توت ، زرشک و غیر 
و با نیم روز آب به فروش می رسد.

09155613725

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 
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خیار حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین K است که برای ساخت پروتئین 
در بدن ضروری است. همچنین ویتامین K در جذب مواد معدنی در 
استخوان ها و در نتیجه سالمتی استخوان ها نقش دارد. ویتامین K در 
پوست خیار وجود دارد. توجه داشته باشید، خیار در صورتی که خام مصرف 
شود دارای مقدار قابل توجهی مس است که باعث ساخت هموگلوبین و 
کالژن در بدن می شود.1- الغری:کسانی که قصد دارند الغر شوند باید 

این ماده را مورد توجه قرار دهند چون کالری بسیار کمی دارد یعنی حدود 
1۶ کالری در صد گرم و حاوی مقدار بسیار کمی قند و مقدار زیادی آب، 
حدود ۹۵ درصد است. به همین دلیل مصرف آن در فصول گرم سال 

بسیار توصیه می شود. خیار ادرارآور است و نیز آبرسان برای بدن است.
۲- رفع عطش:به خاطر درصد باالی آب موجود در خیار، این میوه برای 
رفع عطش در تابستان بسیار مناسب است. برای حفظ بیشتر ویتامین ها و 

مواد معدنی موجود در خیار، ترجیحا به صورت تازه در ساالد همراه با کمی 
نمک مصرف کنید یا به صورت ورقه ورقه شده، در آب معمولی یا گازدار و 
 K همراه با لیموترش و زنجبیل به صورت نوشیدنی میل کنید.3- ویتامین
و مس:خیار حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین K است که برای ساخت 
پروتئین در بدن ضروری است. همچنین ویتامین K در جذب مواد معدنی 

در استخوان ها و در نتیجه سالمتی استخوان ها نقش دارد.

به این شش دلیل در مهمانی ها خیار بخورید

نکاتی برای بهبود حافظه

1- ورزش فکری: منچ، مارپله و بازی شطرنج 
۲- خواب به موقع و کافی: ساعت ۹ شب تا 
۲ صبح 3- بوییدن عطرهای طبیعی و مناسب 
حافظه را تقویت می کند 4- پرهیز از نوشیدن 
با معده خالی ۵- مصرف  آب سرد مخصوصاً 
غیره  و  گردو  انجیر،  مویز،  بادام،  مثل  موادی 

۶- پرهیز از مصرف غذاهای فست فود و مواد 
پر ادویه، خستگی زیاد و تماشای برنامه های 
مختلف کامپیوتری و تلویزیونی 7- مربای آمله 
نیز می تواند در تقویت حافظه مؤثر باشد اما این 
ترکیب به ویژه در افرادی که مشکالت گوارشی 
دارند بهتر است تحت نظر پزشک طب سنتی 
استفاده شود 8- مصرف برخی از گیاهان دارویی 

مانند آویشن ۹- مصرف بیشتر ماهی.

برای کنترل دیابت برگ انبه بخورید

برگ های میوه انبه سرشار از خواص دارویی و 
درمانی است. یکی از خواص آن، کنترل دیابت 
و دور کردن عفونت از بدن است. یکی دیگر 
از خواص این برگ ها کمک به درمان آسم و 
تسکین دردهای مزمن سیستم تنفسی است. با 
عفونت های ویروسی هم مقابله می نماید و در 

محصوالت زیبایی استفاده می شود. از دود ناشی 
از برگ های سوزانده شده برای درمان سکسکه 
و تسکین عفونت های گلو استفاده می شود. 
بهترین شیوه مصرف این برگ ها جوشاندن در 
آب و سپس صاف کردن و نوشیدن آن، خشک 
کردن در مقابل نور خورشید و آسیاب کردن 
آن و یا در نهایت شما می توانید برگ های 

خام این میوه را بعد از شستن بجوید.

کبد چرب را با مصرف
 این میوه ها سریعًا درمان کنید

کبد چرب پس از درگیر کردن کبد با عالئمی 
و  سنگینی  احساس  و  خستگی  ضعف،  مانند 
فشار در ناحیه فوقانی و راست شکم بروز می 
در  که  آب  لیوان  یک  نوشیدن  لیمو:  کند. 1- 
آن عصاره لیموترش تازه وجود دارد در آغاز روز 

می تواند بهترین دارو برای پیشگیری از ابتال به 
کبد چرب باشد ۲- لبو: آب لبو یکی از راه های 
طبیعی درمان پوکی استخوان است. خوردن یک 
لیوان آب لبو در صبح و شب در درمان فشار خون 
باال موثر است. یکی از راه های درمان کبد چرب 
نوشیدن آب لبو است. 3-انواع توت: چون غنی از 
آنتی اکسیدان است، کبد را ترمیم و چربی را از 

سلول های کبد دفع می کند.

دالیل خون دماغ ناگهانی
و قطع آن 

1- فشار خون باال ۲- سرماخوردگی و آلرژی 
3- مصرف داروهای ضدانعقاد 4- هوای خشک 
خونریزی  قطع  زیاد.  سرمای  و  گرما  از  ناشی 
بینی: هنگام بروز این مشکل بنشینید و سرتان را 
کمی به جلو خم کنید. سپس سوراخ های بینی 

را ۵ دقیقه به آرامی فشار دهید تا خونریزی بند 
بیاید. بعد از این بینی را رها کنید. به احتمال زیاد 
خونریزی در این مدت بند می آید. در غیر این 
صورت الزم است که دوباره بینی تان را بگیرید 
و پنج دقیقه ی دیگر صبر کنید. اکثر خونریزی 
های بینی ناشی از خشکی هوا یا خراشیدگی و 
ضربه است. اگر در طی یک هفته بیش از یک 
بار خون دماغ می شوید،با پزشک مشورت کنید.

لباس مرطوب را در اتاق نگه ندارید 

با خشک کردن لباس هایتان در منزل، باعث 
در  هایی  ویروس  و  ها  باکتری  منتشرشدن 
منزلتان خواهید شد. این کار به ضرر سالمتی 
شما تمام می شود. خشک کردن لباس ها در 
داخل خانه باعث ابتالی انسان به بیماری ریوی 
نام آسپرژیلوس می شود.  به  بسیار خطرناکی 

این بیماری نوعی بیماری قارچی است که از 
استشمام گرد و خاک و میکروبها ناشی می شود. 
این بیماری می تواند سینوس ها، ریه ها و سلول 
های خون را درگیر کرده و گاهی در برخی موارد 
بسیار سریع درخون منتشر می شود و بر مغز 
قلب، کبد و کلیه ها تاثیر می گذارد. بیماری در 
این مرحله آسپرژیلوس گازی نامیده می شود که 

سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند.

یادداشت

نوروز ایرانی
 مورد توجه بزرگان اسالم
*مهدوی

یا  است  بوده  فروردین  اول  روز  همین  اسالم  از  پیش  نوروز  آیا 
خیر؟ گفته صائب آن است که اول فروردین به عنوان روز نوروز،  
از اسالم. آنچنان که سید  از اسالم تعیین شده است و نه قبل  بعد 
از  ای  نبشته  است.  ورزیده  تاکید  نکته  این  بر  زاده  تقی  حسن 
است  مانده  جای  بر  دارد،  شهرت  تقویم  تاریخ  شناخت  در  که  او 
او  سخنرانی  متن  نوشته  این  است.  کرده  اشاره  مسئله  این  به  و 
است.   13۲8 فروردین   1۹ در  آمریکا  و  ایران  روابط  انجمن  در 
در  را  متن  این  از  هایی  بخش  سخن،  اطاله  از  پرهیز  منظور  به 
و  است  قدمتی  چه  به  نیست  معلوم  نوروز  آورم.“کلمه  می  اینجا 
دلیلی  بوده است  این کلمه متداول  اگر هم در عهد ساسانیان هم 
فارسی  در  کلمه  این  معنی  لکن  نیست  دوره  آن  قبل  آن  بر وجود 
روز  هم  اسالم  از  قبل  چندی  شاید  و  اسالمی  دوره  در  همیشه 
اول سال یعنی روز اول فروردین ماه یا روز هرمز از آن ماه بوده 
اول  مانند  یعنی  نداشته  شمسی  سال  در  ثابتی  محل  است.نوروز 
منتهی  کرده  می  سیر  سال  فصول  در  بتدریج  عربی  سال  محرم 
دادن  قرار  عربی عوض می شود.  ماه  موقع  که  آن سرعتی  به  نه 
ربیعی  اعتدال  یعنی  نجومی  بهار  اول  روز  در  ثابت  طور  به  نوروز 
یا اول حمل، از سال 4۶7 هجری قمری است که به امر ملکشاه 
گردید. جاری  رسمی  دوایر  در  و  شد  قرار  بر  امر  این  سلجوقی 

 عقاید عوامانه رایج و دایر در افواه که به موجب آن گمان می 
کنند از زمان خیلی قدیم ایرانیان نوروز یعنی اول سال خود را در 
اول بهار داشتند اساسی ندارد و فقط اصالح ) یا رفورم (  ملکشاه 
تدریجی  ایرانی در سیر  نوروز قدیم  نیز تصادف همان  و  سلجوقی 
خود به اوائل بهار در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری 
این  باعث  ایرانی  نویسندگان  و  نامدار  شعرای  ظهور  دوره  یعنی 
خیال و اشتباه شده .پس کلیه آنچه در بعضی تقویم های متجدد و 
مقاالت حماسی ملت پرستانه مالحظه می فرمایید از تاریخ باستانی 
و نوروز شش هزار ساله و غیره و غیره اگر چه خوش آیند و باب 
بر  مبتنی  است  زمان  ابنای  جویانه  افتخارات  ذوق  مطلوب  و  طبع 
ثابتی  تاریخ  مبداء  اسالم  از  قبل  ایران  “.در  نیست  تاریخی  اساس 
به طور عموم وجود نداشته و سال جلوس هر پادشاهی مبداء تاریخ 
جدیدی بوده و جلوس پادشاه بعد مجدداً مبداء تازه می شد و چون 
جلوس یزدگرد آخرین مبداء تاریخی بود که بعد آن پادشاهی دیگر 
به تخت سلطنت نیامد پس همان تاریخ یزدگردی که سال اول آن 
در 1۶ ژوئن سنه ۶3۲ مسیحی شروع شده بود مداومت یافت و تا 
یزگردی حساب می شود. تاریخ  با همات  زردشتیان  تاریخ  امروز 

تیم مینی بسکتبال ابتدایی شهرستان  
مسابقات  در  کننده  شرکت  بیرجند 
خراسان  های  آموزشگاه  قهرمانی 
بزرگ ۶ مردادماه 1378فریمان ،کسب 
نایب قهرمانی استان و انتخاب بازیکن 
مسابقات  به  ای  نقره  حسین  ازجمله 
)مربی( سید حسین   ، انتخابی کشور 
اصغری ایستاده از راست: آقایان علی 
زمانیان، محمد مجید محمدی ،  حسین 
نقره ای ، حمید عربی، علی شریفی، 
از راست آقایان:  محمدچوبدار، شسته 
احسان قاسمی، امین هاتف، زراره ای، 
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مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم
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آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.
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هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر 
مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات )کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(

با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم
با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی

)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 
آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 

آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878
درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361

همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  
  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را 

به آنها هدیه نماید. 
منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
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*حسابداری عمومی، مالی، حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود، کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاه پوشاک    *پخش مویرگی    *هایپر مارکت
زمرد سادگی،کارایی،پویایی،قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی مطمئن و دائمی       

مورد تایید سازمان امور مالیاتی
نمایندگی بیر جند:فلکه اول مدرس، پاساژ الماس، الکترو کامپیوتر حسن زاده

@ZomorodBir:مشاوره 09159629635 - حاجی پور       کانال تلگرام

نرم افزارهای حسابداری و مديريت کسب و کار زمرد
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افزایش ذخایر معدنی در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی رتبه اول صدور پروانه بهره برداری معدنی کشور را از آن خود کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: سال گذشته با صدور63 پروانه بهره برداری معدنی، بیش 
از 142 میلیون تن به ذخایر معدنی استان افزوده شد. داود شهرکی افزود: برای این معادن 209 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و 595 نفر هم در این واحدها مشغول به کار شدند.
وی با اشاره به افزایش 3 میلیون و300 هزارتنی ظرفیت استخراج اسمی ساالنه معادن استان در سال گذشته گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش داشت.

* 50 بنای تاریخی پارسال در خراسان جنوبی مرمت شد.
از گذشته  تاریخ  داروی  و  واکسن  قلم   20  * 
داروخانه های شهرستان بیرجند کشف و ضبط شد.
* 5هزار کیلومتر از ایل راه های عشایری خراسان 

جنوبی مرمت شد.
* 2 دستگاه کامیون حامل شتر بدون مجوز بهداشتی 

دامپزشکی در فردوس متوقف شد.
*یک تن و 300 کیلوگرم گوشت قرمز با کمک خیران 
بین نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

مود توزیع شد.
* 60 نفر نخل در نخلستان شهرداری نهبندان کاشته شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

پیدا شدن جسد پیرمرد گمشده
 پس از سه روز

جسد پیرمرد 90 ساله سربیشه ای پس از سه روز 
مفقود بودن دیروز پیدا شد.این پیرمرد 90 ساله اهل 
روستای علی هدیه و ساکن روستای خاکک بخش 
درح سربیشه بود که روز یکشنبه برای عزیمت به درح 
از منزل خارج شده و برنگشته بود.جسد او پس از سه 
روز، دیروز  توسط عوامل امدادی در دو کیلومتری 
روستای علی هدیه پایین بخش درح پیدا شد.علت 

فوت هنوز مشخص نشده است.

 برخورد جدی با مداخالت درمانی 
غیرمجاز در حوزه دامپزشکی استان 

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی 
مراجع  به  معرفی  و  متخلفان  با  برخورد  از  استان  
غیرمجاز  به صورت  که  افرادی  ذی صالح  قضایی 
درمان  و  ویزیت  به  اقدام  الزم  مجوزهای  بدون  و 
می کنند خبر داد. فاطمه صباغ زاده با اعالم این خبر 
اظهار کرد: هر فرد فاقد مجوز دامپزشکی که بخواهد 
دهد  انجام  مداخله ای  درمان  و  بهداشت  حوزه  در 
صالحیت حرفه ای او باید از طریق مراجع ذیصالح 
همچون سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی تایید 
درمان  و  تشخیص  اداره  صورت  این  غیر  در  شود 
می تواند با آن فرد برخورد کند و آن را به نام مداخله 
غیرمجاز در امر درمان تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 

تاکید نماینده بیرجند بر ضرروت 
تغییر تیم اقتصادی رئیس جمهور

حجت االسالم سید محمد باقر عبادی دیروز در نطق 
میان دستور خود در صحن علنی مجلس خطاب به 
روحانی گفت: در تیم اقتصادی خود تجدید نظر کنید 
با این تیم دولت به جایی نمی رسد تیم اقتصادی 
باید افزایش قیمت ارز را پیش بینی می کرد و آن را 
جلوتر مدیریت می کرد.وی افزود: آقای دکتر روحانی 
بسیار  از مشکالت  استان  ریاست محترم جمهور، 
رنجور است. بیکاری و عدم سرمایه گذاری، نیازمند 
توجه ویژه شماست. سرمایه گذاری در استان بدون 
مشوق های ویژه دولت ممکن نیست. وی خطاب 
پروژه  خصوصا  استان  راههای  گفت:  راه  وزیر  به 
دوبانده سازی محور بیرجند به قاین نیازمند توجه 
بیشتری است به وعده هایی که دادید عمل کنید؛ 
چرا در این زمینه کوتاهی می کنید؟ مردم استان 
انتظار تسریع در احداث این راه را دارند. وی خطاب 
به وزیر نیرو گفت: بحران آب در خراسان جنوبی، 
حدود 4۸0  کرده،  مستاصل  را  کشاورزان  و  مردم 
روستا با تانکر آبرسانی می شوند. چرا بحث انتقال آب 
به استان های گرفتار مثل خراسان جنوبی را جدی 
نگرفته اید؟ آقای وزیر به مردم گزارش دهید که 
در خصوص باروری ابرها، امسال چه کاری کردید؟

تازه های ورزشی استان

برگزاری مسابقات شنای استانی
 به مناسبت عید بزرگ مبعث

در راستای طرح نشاط و سالمتی با همکاری اداره کل 
ورزش و جوانان استان و استانداری خراسان جنوبی 
رسول  مبعث  مناسبت  به  استانی  شنای  مسابقات 
اکرم)ص( برگزار می شود.در این دوره از مسابقات 
که 23 و 24 فروردین به ترتیب ویژه آقایان و بانوان 
در استخر شهید رضوی نژاد بیرجند برگزار می شود 
شرکت کنندگان در رده های سنی 7 تا 10 سال، 10 
سال تا 11 سال ، 12 تا 13 سال، 13 تا 15 سال و 16 

تا 1۸ سال به رقابت خواهند پرداخت.
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عک سفارش تاجران دوبی
 به توبافان خراشاد

تاجران دوبی سفارش تولید شال سر به تولیدکنندگان 
دادند.  بیرجند  خراشاد  روستای  سنتی  های  پارچه 
خراشاد  زنان  روستایی  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: این تاجران در نمایشگاه بین المللی مشهد 
که پنجم فروردین برگزار شد از حوله های سنتی 
و شال های سر تولید شده به دست زنان روستای 
خراشاد استقبال فراوان و 20 شال رنگی را که برای 
بود  استفاده شده  از محصوالت گیاهی  آنها  رنگ 
تاجران  این  افزود:  ذاکریان  کردند.خانم  خریداری 
پس از اطمینان از کیفیت شال های تولیدی، اکنون 
سفارش تولید 300 شال سر در رنگهای مختلف را 
به تعاونی زنان خراشاد دادند.هر شال سر تولید شده 
با دستگاه توبافی با قیمت 55 هزار تومان به فروش 
می رسد. وی گفت : شال های سر با استفاده از 
نخهای پنبه ای و با دستگاه توبافی تهیه و برای 
رنگ آنها از پوست انار، گردو، پیاز، گلرنگ، پرتقال، 

کالله زعفران و پودر سنگ نیل استفاده می شود. 

پیکر نخستین شهید مدافع 
حرم استان تشییع شد

پیکر نخستین شهید مدافع حرم استان خراسان جنوبی 
مرتضی بصیری پور بر دوش مردم والیی و انقالبی 
بیرجند تشییع و تا خانه ابدی بدرقه شد. دیروز هوای 
دل مردم خراسان جنوبی به ویژه مردم شهرستان 

بیرجند آسمانی بود.دیروز مردم کویرنشین خراسان 
جنوبی به ویژه مردم بیرجند از کوچه پس کوچه های 
شهر خود را رسانده بودند تا در مراسم بدرقه نخستین 
تشییع  مراسم  کنند.در  شرکت  حرم  مدافع  شهید 
عبادی،  آیت ا...  جنوبی  خراسان  حرم  مدافع  شهید 
استاندار  و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی حضور 
داشتند و توسط نماینده ولی فقیه در استان بر پیکر 
پاک شهید نماز اقامه شد. نماینده ولی فقیه در سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی در این مراسم گفت: 
داشتن روحیه والیتمداری و شهادت طلبی، جریان 
داعش را که اهداف گسترده ای در سوریه و عراق 
داشت، نابود کرد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
نیز با بیان اینکه دشمن از روحیه جوانان ایرانی می 
هراسد، گفت: جوانان مانند هشت سال دفاع مقدس 
در صحنه حضور داشته و جانانه از نظام دفاع می کنند.

 در نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: 

اورژانس بیمارستان شهید چمران فردوس با حضور وزیر بهداشت افتتاح می شود
بیان  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اینکه تالش داریم تا قبل از ماه رمضان 45 
افتتاح کنیم گفت: مهمترین  پروژه در استان 
تمرکز ما در پروژه ها افتتاح اورژانس بیمارستان 
شهید چمران شهرستان فردوس با حضور وزیر 

بهداشت تا قبل از ماه مبارک رمضان است.
کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  قائم  کاظم 
گذشته  سال  در  ما  برنامه های  مهمترین  از 
و  رادیوتراپی  و  رازی   بیمارستان  راه اندازی 
از  افزود:  بود.وی  ایران   مهر  درمانی  شیمی 
استان  در  رادیوتراپی  مرکز  راه اندازی  ابتدای 
شیمی  در  و  رادیوتراپی  مورد   300 تاکنون 
دانشگاه  نفر درمان شدند.رئیس  درمانی ۸00 
گفت:اکنون  بیرجند  پزشکی شهرستان  علوم 
آندوسکوپی در مرکز استان انجام شده و درمان 
مغز و نخاع در بیمارستان راضی انجام می شود 
نقاط  مغزی  سکته های  بخش  راه اندازی  و 
ضعف در استان را برطرف کرده است.قائمی 
افزود: انشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان 
زمینه ها  در همه  موفق  دانشگاه های  از  یکی 
بوده است و به عنوان دانشگاه برتر در شورای 
عالی انقالب فرهنگی معرفی شده است.وی 
با بیان اینکه از مهمترین برنامه های دانشگاه 
تا قبل از ماه مبارک رمضان افتتاح 45 پروژه 
با حضور وزیر بهداشت در استان است اظهار 
اورژانس  افتتاح  بر  ما  تمرکز  مهم ترین  کرد: 
بیمارستان چمران فردوس است.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند افزود: اورژانس بیمارستان 
شهرستان فردوس بهسازی آن از اواخر مرداد 
ماه  و در مدت 9  آغاز شده  ماه سال گذشته 
با  افتتاحی  پروژه های  دیگر  از  و  شد  تکمیل 
حضور وزیر بهداشت افتتاح سه کلینیک است.

فعالیت ۷۱ داروخانه 
در خراسان جنوبی؛ انجام ۸۸ بازدید 

در طرح نوروزی
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: تعداد 71 داروخانه در سطح استان خراسان 
جنوبی فعالیت می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، 
کبری ناصری نیز اظهار کرد: معاونت غذا و دارو 
به عنوان یکی از اجزایی که نظارت بر غذا و دارو 
را بر عهده دارد همواره در ایام نوروز پاسخ گو 
به ارباب رجوع ها بوده است.وی با بیان اینکه با 
توجه به دستور العمل امسال در جهت استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی  امسال50 درصد امور 
به این بخش محول شد، افزود: در حال حاضر 
71 داروخانه در سطح استان فعالیت می کنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با اشاره به اینکه 9 داروخانه شبانه روزی و 16 
داروخانه بیمارستانی نیز در استان فعالیت می 
کنند، گفت: در ایام تعطیالت نوروزی تعداد 9 
شرکت توزیع دارویی در استان کشیک بوده اند 
تا در صورت کمبود دارو بتوانند پشتیبانی الزم 

را داشته باشند.
وی ادامه داد: طی اجرای طرح سالمت نوروزی 
36 مورد بازدید از داروخانه ها، 3۸ مورد بازدید 

از داروخانه های خصوصی و 14 مورد بازدید 
از داروخانه های بیمارستانی انجام شده است.
ناصری با بیان اینکه مرکز اطالع رسانی داروها 
با شماره 1490 در طول اجرای طرح سالمت 
نوروزی همواره پاسخگوی تماس های مردم 
در خصوص اطالعات دارویی بوده است، عنوان 
کرد: در این مدت تعداد 70 مورد تماس تلفنی 
با مرکز بیرجند و 210 تماس با مرکز کشور 
انجام شده است.وی با اشاره به اینکه در ایام 
تعطیالت نوروزی پنج مورد توزیع داروی مخدر 
برگزاری  کرد:  بیان  ایم،  داشته  را  بیماران  به 
گشت مشترک بازرسی با سایر سازمان ها در 
باره کاالهای سالمت محور نیز از دیگر برنامه 
های معاونت غذا و دارو بوده که در این راستا 
12 مورد گشت مشترک با سایر دستگاه های 
انجام شده است.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه 92 فقره نمونه 
آزمونی برای دانشگاه ارسال شده و 360 مورد 
نمونه برداری انجام شده است، افزود: با توجه به 
شعار امسال سازمان جهانی مبنی بر بهداشت 

برای همه،  باید ذهن همه هم وطنان را در 
خصوص اطالعات دارویی و غذایی ارتقاء دهیم.
وی بیان کرد: به دلیل تشدید مبازره با کاالی 
قاچاق و تکریم کاالی ایرانی دانشگاه آمادگی 
افزایش دانش  دارد کارشناسان خود را جهت 

سالمت همشهریان به کارگیری کند.

۱۶ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: 16 هزار و 14۸ مورد بازدید از اماکن تهیه 
و توزیع مواد غذایی طی اجرای طرح سالمت 
نوروزی انجام شده است. کامبیز مهدی زاده نیز 
در این نشست اظهار کرد:  با توجه به جابجایی 
جمعیت در تعطیالت نوروز وضعیت عملکرد 
حوزه بهداشت در این ایام با تغییراتی مواجه می 
شود.وی با بیان اینکه طرح سالمت نوروزی 
از 15 اسفندماه آغاز  و به مدت یک ماهادامه 
از اجرای این طرح  داشته است، افزود: هدف 
حفظ ارتقای سالمت جامعه، ایمنی آب و کنترل 

بیماری های مرتبط با آب و مواد غذایی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
اشاره به اینکه نظارت بر اماکن حساس خصوصا 
اماکن بین راهی و عمومی اولویت اول معاونت 
بهداشتی داشنگاه علوم پزشکی در این ایام بوده 
است، گفت:  نظارت بر مراکز حساس توزیع 
مواد غذایی و نظارت و کنترل بهداشت مواد 
غذایی از دیگر وظایف و اولویت های معاونت 
نوروزی  سالمت  طرح  اجرای  طی  بهداشتی 
بوده است.وی با بیان اینکه طی اجرای طرح 
سالمت نورروزی بازرسی و نظارت بر سامانه 
آبرسانی نیز انجام شده است، عنوان کرد: طی 
بازرسی  حوزه  در  نفر   117 طرح  این  اجرای 
بازدید  در  از همکاران  نفر  بهداشتی و هشت 
اند. های نظارتی سطح استان فعالیت داشته 
مهدی زاده با اشاره به اینکه از مجموع شش 
هشت  غذایی  مواد  توزیع  مرکز  و 74۸  هزار 
هزار و 752 مرکز مورد بازدید قرار گرفته است، 
بیان کرد: چهار هزار و 576 اماکن عمومی در 
پنج هزار و 764  دارد که  استان وجود  سطح 

مورد بازدید از این اماکن انجام شده است.وی 
با بیان اینکه 3۸7 مورد نمونه برداری از مواد 
غذایی در این ایام داشته ایم، اظهار کرد: در طی 
اجرا طرح سالمت نوروزی همچنین 100 مورد 
اخطار بهداشتی و یک هزار و 547 مورد کارت 
معاینه پزشکی صادر شده است.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه 
در مجموع 16 هزار و 14۸ مورد بازدید از اماکن 
تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است، افزود: 
در ایام تعطیالت نوروزی چهار هزار و 696 مورد 

سنجش با تجهیزات پرتابل انجام شده است.

مراجعه ۲۰ هزار نفر به مراکز بهداشتی 
و درمانی استان در ایام نوروز

وی با بیان اینکه  66 مورد شکایت در سال 
گذشته و ۸۸ مورد شکایت بهداشت محیط و 
حرفه ای در سال جاری ثبت و رسیدگی شده 
است، گفت: دو هزار ویژه نامه بهداشت محیط 
شده  توزیع  امسال  نوروزی  تعطیالت  ایام  در 
است.مهدی زاده افزود: از تعداد 33 نفر مشکوک 

به بیماری واگیر در این ایام نمونه برداری انجام 
شده است که از این تعداد 2۸ مورد شناسایی 
شدند و 117 مورد مراقبت انجام شده است. وی 
با بیان اینکه 77 مورد بیمار حیوان گزیده در این 
ایام داشته ایم، اظهار داشت:در طول این ایام 
تعداد ۸66 نفر روز در ستادها فعال بوده اند که 
از این تعداد 601 نفر روز پزشک، 537 نفر روز 
ماما و یک هزار و 22 نفر روز در سایر رده ها 
فعالیت داشته اند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه 20 هزار نفر 
بیمار به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کردند، 
گفت: یک هزار و 634 مورد خدمات مامایی، 
519 مورد پانسمان، 531 مورد خدمت به مادران 
پر خطر و713 مورد خدمت به کودکان در این 

ایام انجام شده است.

مراجعه ۶۵هزار نفر به اورژانس های 
بیمارستانی خراسان جنوبی در نوروز

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از 
مراجعه 65 هزار و 7۸6 نفر به اورژانس های 

نوروزی  سالمت  طرح  در  استان  بیمارستانی 
یکی  کرد:  اظهار  نیز  دهقان  محمد  داد.  خبر 
در  خدمت  ارائه  مهم  و  حساس  کارهاری  از 
بهداشت  وزارت  که  است  نوروزی  تعطیالت 
برنامه های خاصی را در این راستا به دانشگاه 
ها اعالم می کند.وی با بیان اینکه در حوزه 
پیش بیمارستانی و اورژانس ها دانشگاه با 13 
پایگاه شهری و 51 پایگاه جاده ای آماده فعالیت 
بوده است، افزود: تعداد 69 آمبوالنس فعال و 
4۸ آمبوالنس پشتیبان در این ایام به مردم و 
اند.معاون درمان  ارائه کرده  مسافران خدمات 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه 
دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو بالگرد در 
طول تعطیالت نوروزی به مردم خدمات ارائه 
کرده اند، گفت: 420 نفر تکنسین فوریت های 
پزشکی نیز در این ایام در ارائه خدمات شرکت 
داشته اند.وی با بیان اینکه در مدت تعطیالت 
نوروزی 10  هزار بروشور در حوزه اطالع رسانی 
بین مردم و مسافرین توزیع شده است، عنوان 
کرد: در طول این مدت چهار ایستگاه سالمت 

قاین،  فردوس،  های  شهرستان  در  نوروزی 
سرایان و نهبندان نیز راه اندازی شده است.

دهقانی با اشاره به اینکه غربالگری و فشارخون 
در طول این مدت  رایگان خدمات ارائه می 
داده اند، بیان کرد: ۸2 مورد حادثه ترافیکی در 
طرح سالمت نوروزی امسال با 346 مصدوم 

رخ داده است.

 کاهش فوتی های حوادث جاده ای

وی با بیان اینکه در سال گذشته 11 فوتی در 
حوادث جاده ای داشته ایم که این رقم در سال 
جاری به هشت نفر رسیده است، اظهار داشت: 
شش هزار و 499  مورد ماموریت اورژانس در 
ایام تعطیالت نوروزی داشته ایم که نسبت به 
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه 
داد: طی ماموریت های اورژانس به  شش هزار 
و 691 نفر خدمت رسانی شده است.وی با اشاره 
به اینکه بیشترین تعداد حوادث ویژه در نوروز 
امسال مربوط به شهرستان طبس با 20 مورد 
بوده است، افزود: بیشترین فوتی ها در صحنه 
مربوط به شهرستان های نهبندان با سه نفر، 
زیرکوه دو نفر، بشرویه دو نفر شهرستان بیرجند 
یک نفر بوده است.دهقانی با بیان اینکه تعداد 
نفر  امسال 767  ترافیکی  حوادث  مصدومین 
بوده است، گفت: اورژانس هوایی 22 پرواز در 
طی ایام نوروزی داشته و 32 مصدوم توسط 
بالگردها جابجا شده اند.وی با بیان اینکه در 
حیطه اورژانس بیمارستانی تمام بیمارستان ها 
طی ایام نوروز فعال بوده اند،عنوان کرد: 65 هزار 
و 7۸6 نفر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 
ها در ایام تعطیالت نوروزی داشته ایم که از 
این تعداد 56 هزار و 735 نفر خدمت سرپایی، 
نه هزار و 36 نفر بستری و 5 هزار و 606 نفر 
اند.معاون  شده  منتقل  عادی  های  بخش  به 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به 
اینکه  تعداد 536 مورد عمل جراحی اورژانسی 
و 944 مورد اعمال جراحی غیر اورژانسی در 
مدت تعطیالت نوروزی انجام شده است، بیان 
کرد: 61 نفر سکته حاد قلبی و 30 نفر سکته 
ادامه  اند.وی  داشته  مدت  این  در  حاد  مغزی 
داد: مرکز پایش مراقبت های درمانی در طول 
ایام نوروزی فعال بوده است و 622 مورد اعزام 
داشته است که 1۸ مورد اعزام به خارج از استان 
صورت گرفته است.دهقانی با بیان اینکه در ایام 
طبیعی، 376  زایمان  نوروزی 50۸  تعطیالت 
انجام  ها  بیمارستان  در  سزارین  زایمان  مورد 
قسمت  از  بازدید  مورد  افزود: 26  است،  شده 
های گوناگون بیمارستان های سطح استان و 6 
مورد بازدید از آزمایشگاه ها نیز در این ایام انجام 
شده است.وی با اشاره به اینکه 24 بیمار مسافر 
دیالیزی در طول ایام طرح سالمت نوروزی در 
استان داشته ایم، اظهار داشت: یک هزار و 711 
نفر مراجعه کننده به دندان پزشکی با دو هزار و 

423 خدمت داشته ایم.

فراخوان شرکت در
 جشنواره تئاتر استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی برای 
شرکت در دوازدهمین جشنواره تئاتر استان فراخوان 
اداره کل  امور سینمایی  و  معاون حوزه هنری  داد. 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: این جشنواره با 
هدف اعتالی هنر تئاتر و ارتقاء کیفی و کمی تولیدات 
نمایشی برگزار می شود.زمزم افزود: همه گروههای 
نمایشی که در جشنواره یازدهم شرکت کرده اند و 
از مهر سال 96 تا ابتدای شهریور 97 اجرای عمومی 
داشته است، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
معاون حوزه هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه اگر تعداد ثبت 
نام کننده ها کمتر از ۸ گروه نمایشی باشد تنها یک 
معرفی  فجر  تئاتر  جشنواره  در  شرکت  برای  گروه 
خواهد شد افزود: در صورت استقبال بیشتر، دو گروه 
برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر معرفی می شوند.

عکس:رحیمی

   خط مقدم تهاجم فرهنگی دشمن 
هنرمندان و جبهه انقالب اسالمی

شهدا  اینکه  بیان  با  استان  هنری  حوزه  رئیس 
گنجینه های انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس 
هستند که باید به جامعه عرضه شوند گفت: خط مقدم 
تهاجم فرهنگی دشمن، هنرمندان و جبهه انقالب 
اسالمی است. مجید کریمیان در نخستین یادواره 
گرامیداشت  و  فردوس  شهرستان  هنرمند  شهدای 
سالروز شهادت شهید سیدمرتضی آوینی اظهار کرد: با 
گذشت سالها از جنگ تحمیلی هنوز این گنجینه های 
ارزشمند استخراج نشده و این وظیفه هنرمندان توانمند 
و متعهد است که حماسه ها و فداکاری های آن دوران 

را در قالب هنر به جامعه معرفی کنند.

برپایی نمایشگاه اتیسم 
در نگارخانه ابوذر بیرجند

کاری- به مناسبت هفته اتیسم نمایشگاهی از آثار 
هنری و دستاوردهای هنر درمانی بچه های اتیسم 
در نگارخانه ابوذر بیرجند برپا شده است.نجمه دبیری 
نیا؛ مسئول فنی مرکز اتیسم توان افزا عنوان کرد: 
بیست  تا  بیستم  از  روز  مدت 3  به  نمایشگاه  این 
برگزار می شود.   تا 20 شب  از ساعت 16  و سوم 
وی ادامه داد در این نمایشگاه آثار هنری 31 نفر 
از مبتالیان در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نقاشی، کارهای هنری،  تابلو  افزود: 30  نیا  دبیری 
نمدی و نقطه کوبی از جمله آثاری است که در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.وی با بیان 
اینکه  بیماران  اتیسم نسبت به دیگر  قشر معلوالن 
کمتر شناخته شده است  افزود: ممکن است این بچه  
به علت رفتارهای خاص مورد تمسخر قرار بگیرند و 
خانواده از حضور آنها در جامعه خجالت بکشند.دبیری 
نیا ادامه داد: بچه های اتیسم وابستگی خاص به یک 
وسیله یا شیه خاص مثل یک عروسک دارند دارند 
رفتارهای  کرد:  تاکید  کند.وی  آرام می  را  آنها  که 
خاص مثل باال و پایین پریدن بخاطر آستانه تحمل 
پایین  که در  آن محیط احساس امنیت  نمی کنند 
بروز می دهند.وی با بیان اینکه در این نمایشگاه، 
کاردرمانی  انجمن  تیم  توسط  فردی  مشاوره های 
برای خانواده های دارای بیمار داده می شود گفت: 
عالوه بر آن کارشناسان متخصص هم توضیحاتی 
درباره این بیماری و اختالالت آن ارائه خواهند داد.

یک استان و یک مرکز اتیسم
توانبخشی  معاون  رضازاده،  جمیله  کاری- 
هفته  همایش  در  جنوبی  خراسان  بهزیستی 
از  دقیقی  آمار  کرد:  اظهار  اتیسم  جهانی 
مبتالیان به اوتیسم در خراسان جنوبی وجود 
ندارد  و این  یک بیماری پیش رونده در سطح 
 ، ای  حرفه  خدمات  افزود:  است.وی  جهانی 
آموزش و کارگاهی، اشتغال، تسهیالت برای 
خانواده های اتیسمی در نظر گرفته شده است. 
جنوبی  خراسان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
ژنتیک،  را  اوتیسم  بیماری  بر  موثر  عوامل 
محیط و عوامل ناشناخته دانست.رضازاده  با 
اشاره به اینکه یک مرکز اتیسم در استان داریم 
افزود: پیگیر یک مرکز اقامتی برای والدین این 
بچه ها هستیم.وی تاکید کرد: سبک و نوع 
زندگی فرد و حتی مکان پرورش یافتن والدین 
نیز در شکل گیری و بروز این بیماری تاثیرگذار 

خراسان  بهزیستی  توانبخشی  است.معاون 
جنوبی یادآور شد: برای بیماران اتیسمی ماهانه 
و ذهاب  ایاب  برای  یارانه،  تومان  هزار   460
تومان  هزار  آنها 20  تغدیه  و  هزارتومان   20
تخصیص داده شده است.وی یادآور شد: یک 
خانواده اتیسمی ماهانه بین یک تا 3 میلیون 
تا  دارد  بهزیستی سعی  دارد مجموعه  هزینه 
امسال تالش بیشتری در توانمندی و مقتدر 
سازی افراد دارای اختالل اتیسم و خانواده های 

آنان به کار بندد.
رضا زاده  با بیان اینکه  دراین استان نیز برنامه 
از  اتیسم  طیف  اختالالت  رایگان  غربالگری 
آذر 95  توسط کارشناسان آموزش دیده مرکز 
توان افزا در محل مرکز )پایگاه اجرای طرح (
اجراء گردید افزود:  تعداد 30 نفر جهت انجام 
مصاحبه پیگیری ارجاع و از این تعداد 15 نفر 

تحت آزمون تشخیصی قرار گرفته و تعداد 3 
کردند.   دریافت  اتیسم  قطعی  تشخیص  نفر 
وی   با اشاره به اینکه   والدین کودکان مبتال 

به اتیسم نگرانی های زیادی دارند و به دلیل 
ناشناخته بودن این بیماری با چالشهای بسیاری 
داد:   ادامه  در سطح  جامعه مواجه می شوند 

والدین باید بدانند که این اختالل به کمک افراد 
آگاه و مشاوره قابل کنترل است و به راحتی می 
توان  مهارتهای ارزشمندی را به این کودکان 
آموخت.وی همچنین تاکید کرد والدین نباید 
ناامید شوند  باید برای کودک خود برنامه ریزی 
نمایند کودکان مبتال به این اختالل از داشتن 
یک برنامه منظم غذایی ، تفریحی ، استراحت 
آنان  ذهن  که  چرا  برند  می  لذت  آموزش  و 
کامال سازماندهی شده است. معاون توانبخشی 
تا  برآنیم  افزود:  جنوبی  خراسان  بهزیستی 
امسال تالش بیشتری در توانمندی و مقتدر 
سازی افراد دارای اختالل اتیسم و خانواده های 
آنان به کار بندیم و امیدواریم خدمات ارائه شده 
از سوی مرکز با همکاری سازمانهای دولتی 
و  رشد  شاهد  نهاد  مردم  سازمانهای  همکار، 

ارتقاء کیفیت و کمیت  خدمات باشیم .

گفت:  جنوبی  خراسان  زیارت  و  حج  مدیر   
 1۸ قالب  در  نفر   500 و  هزار   2 امسال 
کاروان از استان به حج تمتع اعزام می شوند. 
ابوالفضل نوفرستی روز چهارشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد یکهزار 
بیان  بقیه مرد هستند.وی  نفر زن و  و 196 
کرد: کالس های آموزشی حج تمتع در حال 
برگزاری است و آموزش زائران در این کالس 

ها که در قالب 9 جلسه آموزشی برگزار می 
شود، بایدها و نبایدهای سفر اعم از امنیت، 
احکام  مناسک،  درمان،  و  بهداشت  جغرافیا، 
با  گفت:  گیرند.وی  می  فرا  را  موارد  سایر  و 
توجه به ابالغیه اول فروردین سازمان حج و 
زیارت، زائران از 14 فروردین ماه جاری اقدام 
به معاینات پزشکی مورد نیاز براساس خواسته 
همچنان  روند  این  و  کردند  پزشکی  هیات 

ادامه دارد.مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی 
افزود: زائران حج تمتع پس از معاینات اولیه 
در صورت نیاز مورد معاینات تخصصی قرار 
از  زائر  که  صورتی  در  گفت:  گیرند.وی  می 
نظر معاینات پزشکی توان اعزام به سرزمین 
وحی را نداشته باشد، انصراف خواهد داد اما 
تاکنون موردی از انصراف در خراسان جنوبی 

وجود نداشته است.

2500 نفر از خراسان جنوبی عازم سرزمین وحی می شوند

عکس:کاری

عکس:اینترنت

دام، لوازم خانگی و دارو 
در صدر کاالهای قاچاق

دام، لوازم خانگی و دارو در صدر کاالهای قاچاق به 
خراسان جنوبی است. دبیر کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
گفت: دام قاچاق با افزایش 4.2 برابری، لوازم خانگی 
با افزایش 3.5 برابری و داروی قاچاق با افزایش 3 
برابری، در صدر کاالهای قاچاقی است که در یک 
است.   شده  وارد  جنوبی  خراسان  به  گذشته  سال 
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خواهش آیت ا... جنتی از نمایندگان: 
از آسایش  و استراحت تان 

کم کنید و به فکر مردم باشید 

معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره  با  جنتی  آیت ا... 
مسئوالن،  کردن  عمل  انقالبی  بر  مبنی  رهبری 
گفت: من جداً خواهش می کنم از نمایندگان که 
روحیه  انقالبی داشته باشید و از آسایش و استراحت 
باشید.  مردم  خدمت  در  بیشتر  و  کنید  کم  تان 
اجرایی  مسئولین  بین  در  افراد  برخی  متأسفانه 
و  نمی کنند  مسئولیت  احساس  خیلی  که  هستند 
بیشتر از آنکه به فکر مردم باشند به فکر خودشان 
هستند. مجلس باید در این امور ورود کند و نظارت 
به  مجلس  نظارت  متأسفانه  باشد.  داشته  جدی 

اندازه  کافی نبوده است.

سروری: شورای تهران
 به سمت انحالل می رود

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: وقتی لیستی با 
سهمیه بندی شکل می گیرد و با سهمیه بندی هم ادامه 
پیدا می کند ، این شورا به سمت ایستگاه انحالل پیش 
می رود. پرویز سروری اظهار کرد: به  نظر من شورا در 
حال حاضر به  جای اینکه خطاهای خودش را جبران 
کند، به  دنبال تکثیر این خطاهاست. در حال حاضر 
این اشکال اساسی به شورا وارد است که چرا یک فرد 
ناکارآمد و بیمار را برای شهر انتخاب کردند در حالی 

که سابقه بیماری او روشن بود.

ذوالنور: تلگرام فیلتر شود
 توئیتر رفع فیلتر

نماینده قم در مجلس شورای اسالمی معتقد است: 
مردم  و  ملی  منافع  برای  می تواند  تلگرام  فعالیت 
ذوالنور،  مجتبی  حجت االسالم  باشد.  مشکل آفرین 
توئیتر  می گوید  و  است  توئیتر  فیلتر  رفع  موافق 

حساب و کتاب دارد. 

آیت ا... مکارم شیرازی: مهره های 
اصلی دالالن ارزی به عنوان 

مفسد فی االرض محاکمه شوند

آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به حوادث اقتصادی اخیر 
کشور و گران شدن ارز گفت: حوادثی که در این چند 
روز در مورد مسئله ارز و حوادث اقتصادی واقع شد و 
به صورت غیرمنتظره هر ساعت تغییر و ترقی پیدا کرد، 
نشان داد که توطئه جدیدی درراه است، نمی شود که هر 
ساعت قیمت ارز یک مملکت ترقی پیدا کند.وی با تأکید 
بر برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی ادامه داد: یکی 
از برنامه های قاطع این است که چند نفر از مهره های 
اصلی دالالن ارزی به عنوان مفسد فی االرض محاکمه 

شوند، تا بقیه حساب خود را بدانند.

واشنگتن: ایران بازیگر بد سوریه است

مقام های  ایرانی  ضد  اظهارنظرهای  ادامه  در 
کشور  این  خارجه  وزارت  سخنگوی  آمریکایی، 
مقام های  اساس  بی  ادعاهای  خبری،  نشست  در 
را  سوریه  بحران  درباره  تهران  علیه  واشنگتن 
حزب ا...  از  ایران  گفت:  نوئرت  هیثر  کرد.  تکرار 
به  و تجیهزات  )لبنان( حمایت می کند و جنگجو 
و  سوریه  در  بد  بازیگری  ایران  می فرستد.  سوریه 
دیگر نقاط جهان بوده است. آنها بی ثباتی کشور 
سوریه را تشدید کرده اند. آنها همچنین رژیم بشار 
اسد را تقویت و آن را قادر به انجام حمالت علیه 
غیرنظامیان بیگناه نه فقط در غوطه شرقی بلکه در 

جاهای دیگر در سراسر کشور کرده اند.

لیبرمن: ایران به ما حمله کند
 »اسد« را می ُکشیم

آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در 
گفت وگو با روزنامه »معاریو« مدعی شد: اگر ایران 
یا منافعش  این رژیم  به  از طریق سوریه  بخواهد 
آسیب برساند، دولت سوریه را از روی نقشه محو 
کرده و خود »بشار اسد« را نیز از بین خواهند برد. 
وی مجددا تهدید کرد: »به ایران هشدار می دهم 
اسرائیل مصمم  زیرا  انجام ندهند،  را  چنین کاری 

است این مسیر را تا پایان ادامه دهد«.

الجبیر: برجام معیوب است

وزیر امور خارجه سعودی که هم اکنون در پاریس به سر 
می برد، در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه گفت: 
عربستان سعودی با متحدان خود در حال رایزنی برای 
پاسخ به این حمله است. وی به توافق هسته ای غرب با 
ایران نیز اشاره کرد و با تکرار ادعاهای قبلی خود گفت 

که این توافق معیوب بوده و باید اصالح شود.

هشدار به صهیونیست ها
آماده پاسخ ایران باشید

اطالعات  پیشین  رئیس  یادلین«  »عاموس  ژنرال 
ارتش رژیم صهیونیستی با توصیه به تل آویو جهت 
آماده شدن برای پاسخ ایران به حمالت علیه سوریه، 
این  باالگرفتن تنش ها،  هشدار داد که در صورت 

رژیم به حمایت آمریکا نیاز پیدا خواهد کرد.

سیاست ارزی دولت برای کاهش نگرانی مردم است

رئیس جمهور  سیاست اخیر ارزی دولت را گامی 
تولیدکنندگان  مردم،  نگرانی  کاهش  برای  مهم 
افزایش  و  ابهام  از  کاستن  و  اقتصادی  فعاالن  و 
پیش بینی پذیری و امکان برنامه ریزی آنان دانست و 
گفت: شفافیت از سیاست های اصلی این دولت است 
و  شفافیت زمینه های شکل گیری فساد را مسدود می کند و این سیاست 

اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار ارز است.

نقوی حسینی: در هیچ کشوری مثل
 ما فضای مجازی تا این حد رها نیست

نقوی حسینی با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها قطعا به ضرر منافع ملی 
کشور است، اظهارکرد: در هیچ کشوری مثل ما فضای مجازی تا این حد رها 
نیست و در همه کشورها برای فعالیت های فضای مجازی و پیام رسان های 
خارجی چارچوب و مقررات خاصی وجود دارد. وی تصریح کرد: در کشور ما 
هیچ ضابطه ای برای فعالیت های فضای مجازی وجود ندارد و پیام رسان های 

خارجی هرکاری که می خواهند انجام می دهند و پاسخگو هم نیستند.

والیتی: جنایت صهیونیست ها بی پاسخ نخواهد ماند

علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم 
انقالب اسالمی با اشاره به حمله بمب افکن های 
به  منجر  که  تیفور  فرودگاه  به  رژیم صهیونیستی 
شهادت 15 نیروی سوری و مدافع حرم شد، گفت: 
دشمنان امت اسالمی بدانند این گونه تجاوزها نشان 
از ضعف آنان است و قطعا پاسخ محکمی به همراه خواهد داشت و جنایت 

صهیونیست ها در پایگاه تیفور بدون پاسخ نخواهد ماند.

ناصری : نمی توان فقط دولت را 
در این آشفتگی بازار ارز مقصر دانست

ترامپ  آمدن  کار  روی  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  ناصری  عبدا... 
تاثیر زیادی در به ثمر نرسیدن برجام داشت. اما اساس شکل گیری برجام 
مشکالت اقتصادی بود که با به ثمر نرسیدن آن به مشکالت اقتصادی در 
کشور افزوده شد، البته نمی توان فقط دولت را در این امر مقصر دانست. اما 
بحران ارزی اخیر در کشور فارغ از ریخت و پاش دستگاه ها مشکلی بود که 

می توان آن را از نتایج به مخاطره افتادن برجام دانست.

صحنه را ترک نمی کنیم که تندروها کشور را بگیرند

حسین مرعشی درباره استعفای شهردار تهران گفت: 
استراتژی اصالح طلبان روشن است. ما از رو نمی رویم 
و نباید صحنه را ترک کنیم و کشور را به دست تندروها 
بسپاریم. همه این تغییر و تحوالت و فراز و نشیب ها 
نشان می دهد که استراتژی اصالح طلبان برای حضور 
در صحنه سیاسی و همراهی با مردم برای حل مشکالت کشور، درست بوده 

است. من معتقدم باید این استراتژی را حفظ کرد و ادامه داد.

 واکنش سیف به تقاضای برخی
 نمایندگان از او برای استعفا 

روبرو  نمایندگان  فریاد »استعفا-استعفا«  با  در مجلس  ولی ا... سیف که 
شده بود با بیان اینکه استعفا بنا به درخواست یک نماینده، نمی تواند عملی 
شود،گفت: تصمیم گیری برای صدور حکم }انتصابم در این مسئولیت{ 
یک مسیری داشت، طبیعتا خاتمه کار من هم در مسیر خاص خودش 
خواهد بود. امیدوارم در چند صباحی که مسئولیت دارم، بتوانم مسئولیتم 

را خوب انجام دهم.

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  لیالز، 
کارشناس  روحانی  دولت  گفت: 
است.  انقالب  از  بعد  دولت  ترین 
من دولتی از این دولت مطلع تر به 

اقتصاد در میان دولت های پس از 
پاسخ  انقالب نمی شناسم. وی در 
به این سوال که حتی در قیاس با 
دولت های خاتمی و هاشمی،گفت: 

تر  کارشناس  من  نظر  به  بله. 
به  جهانگیری  آنهاست.آقای  از 
در  ایران  تکنوکراسی  روح  عنوان 
روحانی  اول  معاون  حاضر  حال 

اندازه  به  هم  سیف  آقای  است. 
سابقه  اسالمی  جمهوری  عمر 
فعالیت بانکی دارد و این افراد بر 
جزئیات اقتصاد ایران اشراف دارند 

و کامال مطلع و در جریان هستند.
است  این  نکته  حال  افزود:  وی 
دولت  گویند  می  که  افرادی  که 
ناکام بوده است، چرا این تصمیم 
را گرفتند؟ در طول دوران دولت 
تورم  نرخ  اوال  روحانی،  آقای 
تغییر  ضرورت  ترین  اصلی  که 
به شدت کاهش  است  ارز  قیمت 
پابه  هم  دولت  ثانیا  کرده،  پیدا 
سال   5 طول  در  تورم  نرخ  پای 
را  دالر  نرخ  تدریج  به  گذشته 
طول  در  است.  کرده  اصالح 
دالر  قیمت  روحانی  دولت  عمر 
رشد  تورم  نرخ  اندازه  به  ساالنه 
این  یعنی  نشد.  سرکوب  و  کرد 
می شود  مطرح  که  تئوری هایی 
ندارد. کاربرد  مورد  این  در  اصال 

صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران  
گفت: صحبت های بسیاری از جانب 
این  در  دولتمردان  و  طلبان  اصالح 
همگی  که  گرفته  شکل  روز  چند 
گرانی  اصلی  مقصر  داشتند،  سعی 
دالر را مخالفین دولت چه در داخل 
و چه در خارج معرفی کنند. وی ادامه 
داد: بنده این واقعیت را قبول دارم که 
داخل  در  دولت  مخالف  گروه های 
که از آنها با عنوان دولت پنهان یاد 
می شود و مخالفین خارجی، همچون 
بن سلمان از ضربه خوردن روحانی 
و زمین گیر شدن دولت او به شدت 
استقبال می کنند اما دالیل منطقی 
برای گرانی دالر آن قدر زیاد است 
ارز  بازار  در  پنهان  توطئه دولت  که 
جانب  از  فکری  توهم  یک  تنها 

فراموش  نباید  است.  اصالح طلبان 
کرد در نهایت همین دولت است که 
بیشترین نفع را از گران شدن دالر 
می برد و می تواند کسری بودجه خود 

را به نحوی جبران کند. 
اشاره  با  تهران  دانشگاه  استاد  این 
چند  در  که  گسترده ای  اتفاقات  به 
ماه گذشته در فضای سیاسی ایران 

اتفاق افتاده، گفت: التهابات دی ماه 
96، خط و نشان کشیدن دادستانی 
چند  استعفای  شهر،  شورای  برای 
وضع  احتمال  تهران،  شهردار  باره 

تحریم های جدید علیه ایران، احتمال 
حوادث  مقابل  در  ترامپ  واکنش 
می توانند  همگی  سوریه  شیمیایی 

علتی بر گرانی ارز باشند.

توطئه دولت پنهان در بازار ارز، توهم فکری اصالح طلبان است دولت روحانی، کارشناس  ترین دولت پس از انقالب است
صادق زیباکالم: سعید لیالز ، فعال سیاسی اصالح طلب :

به یک اپراتور CNC در شهرک صنعتی نیازمندیم.
09151634454

فروش آپارتمان 190 متری مفید 110 میلیون نقد مابقی اقساط 
آدرس: خیابان سپیده کاشانی     09156638468

شرکت آوای سالمت خوردو 

بیرجند - بلوارخلیج فارس - مجتمع هدایت     تلفن :09151601971  - 09155611971 - 05632239000 

مجهزترین و کامل ترین
مرکزتست مخازن CNG - معاینه فنی 

ت
 مناسب

ف به
10 % تخفی

ث
 مبع

سعید
 عید 

با تبریک عید بزرگ مبعث طبق سنوات گذشته مراسم جشن و سخنرانی برگزار می گردد

سخنران: حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت شهرستان بیرجند
زمان : جمعه 97/1/24 بعد از نماز مغرب و عشا 

مکان: خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی
 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

اطالعیــه 
بعثت نبوی سرآغاز بارش 
آیه های رحمانی مبارک باد

شییع پیکر مطهر اولین شهید مدافع حرم خراسان جنوبی 
ت

س : رحمانی   
سئوالن استان * عک

ضور پرشکوه مردم و م
با ح


