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رئیس جمهور به شعار رفع فقر 
خود عمل کرد

صفحه 2

خروج آمريكا از برجام 
به معنای شكست ايران نیست

صفحه 2

پست اينستاگرام درباره 
فیلترينگ در شأن روحانی نبود

صفحه 2

بگذاريد مردم نفسی بكشند 
نبايد ارتباطات مردم مختل  شود

صفحه 2

اعتماد به جوانان، راه 
میانبری برای حل 

معضل بیکاری
جوان سرشار از انرژی،پویایی و انگیزه 
و نشاط است. دوران جوانی دوران رشد 
و بالندگی انسان و اوج خالقیت ها و 
فعالیت هایش محسوب می شود. همه 
شور و انرژی دوران جوانی خود را خوب 
به خاطر می آورند و گاه با حسرت آن 
روزها، زندگی شان را می گذرانند. اما 
در این بین، یکی از مشکالتی که سر 
راه جوانان فعال کشور وجود دارد عدم 
اعتماد مسئوالن و صاحب منصبان به 

آنان است، ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

4دکتر محمد حسن راشد محصل ،پدر گیاه شناسی ايران8مراسم روز جهانی ماما در بیرجند برگزار شد 7تكريم مقام معلم منحصر به يک روز يا هفته نیست

صفحه 3
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   روز   پرکار  فرهنگ   استان  در   پایتخت

دشمن به دنبال تخلیه 
جامعه از انديشه های
 واقع گرا است
صفحه 7

استقرار 22 پايگاه امدادی
 در شهرستان ها و نقاط 
حادثه خیز استان
صفحه 7

نصب اولین پالک ماندگار 
مشاهیر خراسان جنوبی
صفحه 7

دو انتصاب جديد
در استانداری خراسان جنوبی 
صفحه 7

ايجاد 49 شغل جديد برای
 نیازمندان خراسان جنوبی
صفحه 7

    صفحه 7

رونمايی از نخستین دستگاه
لیزر پرتوان در خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس خامسان ، جناب آقای مهندس شبستری
جناب آقای مهندس اشرفی

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از بذل توجه ، سعه صدر
 و نهایت همکاری شما بزرگواران با کارکنان سخت کوش جایگاه مرزی 

میل 78 صمیمانه اعالم می نماییم، از درگاه خداوند منان 
توفیقات روز افزون و بهروزی شما را مسئلت می نماییم.

جمعی از کارکنان جایگاه میل 78

مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه صنعتی بیرجند

شرح در صفحه آخر

آگهي مزایده اجاره و بهره برداري موقت یک قطعه زمین با کاربري کارگاهي درشهر بیرجند ) نوبت اول ( اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي    شناسه: 173732
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک  قطعه زمین با کاربري کارگاهي واقع در شهر بیرجند از طریق مزایده و به صورت اجاره و بهره برداری موقت از اراضی واگذار 
 نماید.  متقاضیان مي توانند جهت دریافت مدارك از تاریخ 97/02/18  لغایت  97/02/24 به آدرس  اداره کل راه و شهرسازي یا آدرس اینترنتي http://mrud-skh.ir  مراجعه 
 و مدارك را حداکثر تا تاریخ  97/03/05 به دبیرخانه مرکزي ارسال نمایند. ضمناً، در روي پاکت قید گردد مربوط به مزایده اجاره یک قطعه زمین کارگاهي شهر بیرجند

تذکرات: شرکت کنندگان در مزایده مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 
پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکي( به حساب 

شماره 2173712100001 )سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاکت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي اجاره سالیانه با امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در 
مزایده 3- کپي ضمانتنامه بانکي یا فیش واریزي 4- موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذیربط 5- تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات براي اشخاص 

حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
 سپس همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول مقابل ارسال نمایند. 

به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.  متقاضیان مي بایست موافقت نامه اصولي معتبر متناسب با نوع کاربري زمین براي مورد مزایده از مراجع ذیربط را ضمیمه اسناد مزایده ارائه 

نمایند. بدیهي است واگذاري زمین به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد اجاره و با رعایت شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 

مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان 
دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد که در این صورت سپرده تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت. کلیه هزینه هاي 
متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کاًل به عهده برنده مزایده مي باشد. بازگشایي پاکت ها راس ساعت 9 روز سه شنبه 
97/03/08 در محل اداره کل انجام خواهد شد. کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت 

دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت در مزایده را ندارند. 
مشخصات ملک موردنظر

مساحتپالک ثبتيکاربري
)متر مربع(

قیمت پايه 
سالیانه اجاره 

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت 
سپرده 5 درصد قیمت 

پايه مزايده )ريال(

آدرس 
ملک

آدرس ارسال مدارک

21 فرعي از کارگاهي
1777 اصلي

30000150.000.000
7.500.000

حريم 
شهر 

بیرجند /  انتهاي بلوار شهید آويني/ 
میدان راه وشهرسازي/ روبروي صداوسیما 
اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

نوبت اول  شناسه : 173740 
بنیاد مسكن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: احداث 21 واحد ویالیی )تا پایان مرحله سفت کاری به همراه دیوار محوطه(
بخش مسکن شهری از محل اعتبارات داخلی خود را در قالب 21 قطعه به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقیقی و حقوقی

 در رشته ساختمان واگذار نماید. مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه: زمان برگزاری مناقصه از تاریخ 1397/02/19 لغایت 1397/02/29 
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز 1397/02/27 محل دريافت اسناد مناقصه: بیرجند، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 
30، بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی، امور مالی تلفن: 05632424908 مهلت تسلیم پیشنهادها و اسناد تكمیل شده: تا پایان 
وقت اداری 1397/02/29 زمان و محل بازگشايی پاکت ها: راس ساعت 10 روز یکشنبه 1397/02/30 - بیرجند ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی، دفتر مدیرکل  محل تسلیم پیشنهادها: بیرجند، خیابان پاسداران ، نبش پاسداران 30، اداره حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی  هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

تعداد شهرستان
واحد

تعداد 
سقف

متراژ تقريبی زير 
بنا )متر مربع( 

مدت اجرای 
کار

برآورد تقريبی 
به ريال

نحوه 
واگذاری کار

سپرده شرکت در 
مناقصه )ريال(

رشته و پايه 
پیمانكار

سربیشه 
روستای پخت

به صورت 155/300/000/000 ماه2111344
مقطوع

پايه 5 ابنیه و باالتر 16/300/000
و اشخاص حقیقی

 روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس امامی
مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

بدین وسیله از حضور گرم و صمیمانه جناب عالی و اعضای هیئت مدیره شرکت
 در روز جهانی کارگر در تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند قدردانی نموده 

و از زحمات بی شائبه شما در احقاق حقوق کارکنان سپاسگزاریم.
توفیق روز افزون تان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و پیروی از منویات 

مقام معظم رهبری آرزومندیم.
پرسنل تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

جناب آقای 
محمد رحیم شهریاری 

سرپرست محترم جمعیت هالل احمر 
استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را 
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما 
می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 

نموده، از درگاه ایزد منان توفیقات 
روز افزون تان را خواستاریم.

مجتمع چاپ و تبلیغات پاییزان

بابک عزیـز
هشت سال است که بر سر مزارت

 و به یاد پرکشیدنت در راه ماموریت و خدمت 
و مصادف با زاد روز تولدت خون گریه می کنیم

 و داغ فراقت را تحمل می نماییم. یادت همیشه برایمان سبز
 و زنده است ای عزیزترین فرزند و ای مهربان ترین برادر 
با ذکر صلواتی یادش را گرامی می داریم. روحش شاد

پدر، مادر، خواهر )نجاتی(

بی شک خیلی از فرشتگان آسمانی در بارگاه الهی
 شهادت می دهند که این عزیز سفرکرده یکی از 

ناجیان زمینی است که پیراهن مقدس و سفید اورژانس 
در آن دنیا پیراهن سفید و بهشتی نصیبش خواهد کرد.

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان حامد هنری
 )پرسنل اورژانس 115( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 97/2/18 از ساعت 
16 الی 17 در محل حسینیه آيت ا... آيتی 

)واقع درخیابان شهید مطهری( برگزار می گردد. 

خانواده های: هنری، صحرایی، حکاکان و سایر فامیل وابسته

قابل توجه اعضای محترم صندوق وام ضروری
 مدیریت آموزش و پرورش بیرجند

دومین جلسه انتخابات هیئت مدیره صندوق وام ضروری این مدیریت 
روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 راس ساعت 17/30 در محل نمازخانه 

مدیریت برگزار می گردد، حضور گسترده شما را در این جلسه 
ارج می نهیم.

هیئت مدیره صندوق وام ضروری فرهنگیان بیرجند
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کاهش قیمت مرغ در بازار

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در خصوص قیمت مرغ در ایام ماه رمضان اظهار کرد: با تدابیری 
که سازمان پشتیبانی امور دام و تنظیم بازار اندیشیده اند از شنبه ۲۲ اردیبهشت مواد غذایی و محصوالت پروتئینی ویژه ماه رمضان 
در بازار و مراکز خرید توزیع خواهد شد.

اعتماد به جوانان، راه میانبری 
برای حل معضل بیکاری      
*   امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما در این بین، یکی از 

مشکالتی که سر راه جوانان فعال کشور وجود 
اعتماد مسئوالن و صاحب منصبان  دارد،  عدم 
پایین  به  ازباال  نگاه  نیز  جوانان  است  آنان  به 
اند.  ناراضی  انان   پنداری   خام  و   مسئوالن 
باعث  بیشترموارد  در  شوربختانه  که  نگاهی 
بلکه  شود،  گرفته  فرد  انگیزه  تنها  نه  شود  می 
افتد  تعویق  به  نیز  وی  کار  و  ایده  و  پیشنهاد 
داده  نیز  وی   پیشنهاد  بررسی  فرصت  حتی  و 
همه  که  است  شرایطی  در  همه  این  نشود. 
و  گویند  می  سخن  جوانان  اشتغال  مشکل  از 
بدنبال پرکردن بیالن کار در حوزه اشتغال زایی 
موارد  در  اما  نیز هستند.  بیکاری  معضل  و حل 
پروژه  به  اعتماد  از  که  هستیم  شاهد  متعددی 
ایده های جوانان غافل مانده و حتی این  ها و 
اشتغال و  را هنگام سخن گفتن درباره  موضوع 
انجام کارهایی در این زمینه درنظر نمی گیرند؛ 
می  جوانان  از  حمایت  مسلم  شعارقدر  در  مگر 
بسیاری  حل  حتی  و  زایی  اشتغال  باعث  تواند 
دلیل  به  که  اجتماعی  و  فرهنگی  مشکالت  از 
مشکالت اقتصادی و یا بیکاری در  قشر جوان 
این  از  که  هم  کسانی  باشد.  شود  می  ایجاد 
به  سالم  جان  آن  امثال  و  اجتماعی  مشکالت 
اشتیاق  و  شور  و  انگیزه  وهمچنان  برند  می  در 
و  اعتماد  نبود  دلیل  به  کنند،  می  حفظ  را  خود 
برای  حداقلی  شرایط  و  امکانات  نشدن  ایجاد 
آنان، آینده خود را در کشورهای دیگر جستجو 
می کنند و در نهایت با پدیده فرار مغزها روبرو 
مسببان  که  مسئوالنی  انکه  جالبتر  شویم.  می 
از  گرانه  مطالبه  اند،  بوده  مشکالت  این  اصلی 
فرار مغزها انتقاد و به جای حل مشکل به دنبال 

برخوردهای سلبی می گردند!
نیز  استان  جوانان  برای  شده  گفته  مشکالت 
وجود دارد.جوانانی با انگیزه و انرژی مثال زدنی 

و  با ایده ها و خالقیت ها خاص و بکر؛
استقبال  میزان  نیز  موضوع  این  بارز  مصداق 
جوانان از استارت آپ ها و حمایت هایی است 
می  آنان  های  و خالقیت  ها  ایده  از  بعضا  که 
برای  راهی  و  بارز  نمونه  ها  اپ  استارت  شود. 
شکوفایی استعداد هاست که با چاشنی حمایت 
معنوی  و  مادی  های  حمایت  جمله  از  هایی 
ها،نتایج  دانشگاه  و  فناوری  و  علم  پارک 
که  است.نتایجی  داشته  دنبال  به  را  شگرفی 
ایجاد  از جوانان  قابل توجهی  تعداد  تنها در  نه 
سبب  کند،بلکه  می  آینده  به  امید  و  انگیزه 
شود  می  بسیاری  اشتغالی  های  فرصت  ایجاد 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  فعلی  اوضاع  در  که 
است  امروزی  جوان  به  اعتماد  نتیجه  این 
حل  از  را  پا  تواند  می  و  نشسته  بار  به  که 
بسیاری  حل  در  و  نهاده  فراتر  اشتغال  مشکل 
کند. ایفا  نقش  نیز  جامعه  دیگر  مشکالت  از 
است  جوانان  به  اعتماد  گرو  در  ها  این  همه 
به  اعتماد  فرهنگ  گسترش  با  امیدواریم  که 
این  از  بیشتری  موارد  توسعه  شاهد  جوانان  

باشیم.  دست 

 هدیه دولت به فرهنگیان 
اعالم جزئیات پرداخت مطالبات

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: پیرو قول های داده  شده جهت پرداخت 
مطالبات فرهنگیان درهفته گرامیداشت مقام معلم 
با تخصیص اعتبار توسط خزانه، بخشی از مطالبات 
فرهنگیان پرداخت می شود. الهیار  ترکمن با اشاره به 
قولی که برای پرداخت مطالبات تا هفته معلم داده شده 
بود، گفت: با تائید ۹۵۰ میلیارد از اسناد مالی وزارت 
آموزش وپرورش توسط سازمان مدیریت، این اسناد در 
اختیار خزانه داری کل قرارگرفته بود و با پیگیری های 
انجام شده در روزهای گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
اختصاص یافت و در حال حاضر این اعتبار به استان ها 

جهت پرداخت تخصیص یافته است.

افزایش شدید قیمت نفت پیش 
از اعالم موضع ترامپ

قیمت نفت آمریکا نسبت به قیمت بسته شده در اواخر 
روز جمعه افزایش یافت و به ۷۰.۴۲ دالر رسید. یکی 
از دالیل افزایش قیمت نفت در روز جاری نزدیک 
شدن به اعالم موضع آمریکا در خصوص برجام و 
خروج احتمالی این کشور از توافق هسته ای عنوان 
شده است.  قیمت آتی نفت خام برنت نسبت به قیمت 
بسته شده در اواخر روز جمعه )آخرین روز هفته کاری 
گذشته( با افزایشی ۷۰ سنتی )۰.۹ درصد( بشکه ای 
نفت  آتی  معاملۀ  شد.  معامله  بازار  در  دالر   ۷۵.۵۷
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۰ سنت افزایش 
)۱درصد( بشکه ای ۷۰.۴۲ دالر صورت گرفت. الزم 
به ذکر است که اوایل امروز قیمت نفت برنت با فتح 
قله ی ۷۵.۸۹ دالر در هر بشکه به باالترین حد خود 

از ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ تا کنون رسید.

پیش خرید کنندگان سکه چقدر 
سود می کنند؟

طبق بررسی ها در صورتی که قیمت سکه در بازار 
تهران تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یابد، 
پیش خرید کنندگان سکه یک ماهه ۱3.۲ درصد، سه 
ماهه ۱۶.۸ درصد، ۶ ماهه ۲۲.3 درصد، ۹ ماهه ۲۷.۶ 

درصد و یک ساله 33.3 درصد سود کسب می کنند.

احتمال افزایش »حقوق« 
مستمری بگیران تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان برای دریافت کنندگان 
حداقل حقوق، ۱۹.۵ درصد است، گفت: درباره سایر 
سطوح نیز پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به هیأت 
دولت ارائه شده است که پس از تصویب توسط این 
سازمان اجرایی می شود. نوربخش اظهار کرد: افزایش 
حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به صورت 

درصدی خواهد بود و مبلغ ثابت اعمال نمی شود.

افزایش حقوق بازنشستگان 
در سال 97 چی شد؟

تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
در  وزیران  ابالغ مصوبه هیات  به  توجه  با  گفت: 
خصوص چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان در 
آمادگی  کشوری  بازنشستگی  صندوق   ،۹۷ سال 
افزایش  جداول  ابالغ  از  پس  بالفاصله  دارد 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان های  توسط  امتیازات 
افزایش حقوق  احکام  استخدامی کشور،  اداری و 

بازنشستگان را در ماه جاری صادر کند.
 

رنگ طال در بازار پرید
 قیمت ها ریزش کرد

معامالت بازار آزاد تهران در واکنش به تحویل قریب 
الوقوع سکه های پیش فروش شده شاهد ریزش 
بی سابقه ارزش طال را تجربه کرد به گونه ای که 
تا لحظه تنظیم این خبر سکه طرح جدید با ریزش 
۱۰۱ هزار تومانی و طرح قدیم آن با افت ۷۶ هزار 
تومانی نسبت به ظهر امروز مواجه شده است. جریان 
روزهای  برخالف  تهران  آزاد  بازار  امروز  معامالت 
گذشته با ریزش بسیاری همراه بود به شکلی که 
در طی ۴ ساعت، سکه طرح جدید ۱۰۱ هزار تومان، 
طرح قدیم ۷۶ هزار تومان کاهش پیدا کرد که در 
مجموع نسبت به روز گذشته شاهد کاهش ۱۵۹ 
هزار تومانی در سکه امامی و ۱۴۹ هزار تومانی در 
طرح قدیم آن بودیم. همچنین نیم سکه ۹۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۴۰ هزار تومان، سکه گرمی ۷ هزار 
تومان افت قیمت را تجربه کرد و تا لحظه تنظیم 
این خبر، سکه امامی یک میلیون و ۸۸۴ هزار تومان، 
طرح قدیم یک میلیون و ۸۵۴ هزار تومان، نیم سکه 
۹۶۲ هزار و ربع آن ۵۷۸ هزار تومان ارزش گذاری 

و به فروش رسید.

هزینه ارزیابی خسارت بیمه 
شخص ثالث تغییر کرد

رئیس کل بیمه مرکزی تعرفه هزینه ارزیابی خسارت 
موضوع تبصره ماده 3۹ قانون بیمه اجباری خسارات 
وارد شده به شخص ثالث را به ازای هر فقره ارزیابی 
یک میلیون ریال تعیین کرد. همتی مصوبه شورای 
عالی بیمه درباره تعیین تعرفه هزینه ارزیابی خسارت 
موضوع تبصره ماده 3۹ قانون بیمه اجباری خسارات 
متن  در  کرد.  ابالغ  را  ثالث  به شخص  وارد شده 
ابالغیه وی به مدیران عامل شرکت های بیمه آمده 
است: تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره 
ماده )3۹( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - 
مصوب سال ۱3۹۵، به ازای فقره ارزیابی برای سال 

۱3۹۷ به میزان یک میلیون ریال تعیین می شود

خرید گندم باالتر از قیمت 
تضمین شده به شرط کیفیت

گفت:  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  عامل  مدیر 
محصول کشاورزانی که گندم با کیفیت تر تحویل 
دهند ، گرانتر خریداری می شود. یزدان سیف مدیر 
عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از باالبردن بهره 
وری در هزینه های خرید گندم از کشاورزان با هدف 
سهم آنان خبر داد و گفت: سال گذشته دولت ۱۷ 
هزار میلیارد تومان تا قبل از آرد شدن گندم هزینه 
کرد که می توان با صرفه جویی در حمل مضاعف 
و تخلیه بارگیری و دیگر اقدامات هزینه بر، پول را 
به کشاورز پرداخت کرد. سیف افزود : گندم های با 
کیفیت باالتر از قیمت تضمینی خریداری می شوند 
که سال گذشته به ازاری هرکیلوگرم که ۹۴ ریال 

بوده است امسال نیز این رقم افزایش می یابد.

جزئیات طرح جریمه و قطع آب 
مشترکین پرمصرف اعالم شد

و  برق  و  آب  درصدی   ۷ قیمت  افزایش  از  بعد 
اعمال آن مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
مطرح  و  پرمصرف  مشترکان  قطع  و  جریمه  از 
شدن آن در کارگروه سازگاری با کم آبی خبر داد. 
براین اساس هفته گذشته پیشنهادی برای جریمه 
مشترکان پرمصرف به کارگروه سازگار با کم آبی 
این  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  شاید  که  تقدیم شد 

پیشنهاد تصویب شود.

حباب قیمت مسکن 
در تیرماه می ترکد

بر  تاکید  با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس  نائب 
این که زیرساخت های اقتصادی کشور برای افزایش 
آینده  از دو ماه  قیمت مسکن مهیا نیست، گفت:  
قیمت ها این گونه نیست که به صورت ماهانه تغییر 

کند و حباب کنونی آن می ترکد.

سرمقاله

افزایش ۱۰۶ برابری قیمت مسکن طی 2۵ سال

بررسی قیمت هر متر واحد مسکونی طی ۲۰ سال گذشته بیانگر رشد بیش از 
۶3 برابری قیمت هر متر خانه در شهر تهران از سال ۱3۷۲ تا سال ۱3۹۱ بوده 
است. نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی تهران در سال ۱3۷۱ بین ۵۱ تا ۵3 
هزار تومان متغییر بوده و در پاییز ۱3۹۱ به متری 3 میلیون و ۲۸۲ هزار تومان 
رسید. تنها ۵۰۰ هزار تومان از این افزایش در ۹ ماهه سال ۱3۹۱ اتفاق افتاده 
و از آن سال تا کنون نیز میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران با 
رشد ۶۸ درصدی در بهار ۱3۹۷ به ۵ میلیون و ۵3۰ هزار تومان رسید. حساسیت 
نسبت به افزایش روزافزون قیمت مسکن که یکی از دالیل آن فروش تراکم 
عنوان می شود از اوایل سال ۱3۹۲ رنگ و شکل دیگری به خود گرفت. با روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از وزرای دولت که حوزه کاری او ارتباط 
تنگاتنگ با مدیریت شهری دارد و حسن روحانی او را »برند کابینه« می داند، 
انتقادات صریحی را نسبت به مدیریت ۱۰ سال گذشته شهرداری تهران ابراز کرد.

چرا آهن ۵۰درصد گران شد؟

حبیب اهلل بشارتی، رییس اتحادیه آهن سازان با تاکید بر این که بازار آهن 
در درجه اول به ساخت  و ساز بستگی دارد بیان کرد: اگر به گفته مسئولین 
ساخت و ساز مسکن رونق بگیرد شاهد جان گرفتن بازار آهن نیز خواهیم 
بود. او اضافه کرد: اگرچه تمامی بازارها از جمله مسکن با نوسانات ارز 
اما قیمت آهن آالت تورم کمتری پیدا کرده است. بشارتی  ملتهب شده 
در حال حاضر  داد:  توضیح  آهن آالت  و صادرات  تولید  درباره وضعیت 
اگرچه وضعیت ساخت و ساز بازار را کم رونق کرده اما می توان گفت به 
طور کل تولید در وضعیت خوبی قرار دارد و همچنین صادرات فوالد مبارکه 
اصفهان که بهترین ورق آهن در جهان می باشد نیز نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. عالوه بر ساخت و ساز و نوسانات دالر حجم باالی 
نقدینگی نیز بازار آهن را متاثر می کند. افرادی که اطالعی از این بازار دارند 

ممکن است نقدینگی و سرمایه خود را به سمت خرید آهن سوق دهند.

نباید افرادی که مشکالت زیادی برای کشور ایجاد 
کرده اند به راحتی تردد داشته باشند  

نایب رییس مجلس با تشریح جزییات نشست نمایندگان سران قوا درباره 
موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان سپرده گذاران موسسات مالی 
و اعتباری در جلسات کمیته های فروش اموال حضور می یابند. مسعود 
پزشکیان اظهارداشت: مطالبات سپرده گذاران موسسه فرشتگان تا سقف 
که  افرادی  با  باید  قضاییه  قوه  است.  شده  پرداخت  تومان  میلیون   ۲۰۰
موسسات را ایجاد کرده و قصور و تخلفات آنها سبب شده است که تعداد 
زیادی از مردم با مشکل مواجه شوند، برخورد جدی داشته باشند و حکم 
الزم را درباره آنها صادر کند. نماینده تبریز در مجلس دهم با بیان این که 
در آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه روند پیگیری قضایی بررسی شد، 
ادامه داد: نباید افرادی که مشکالت زیادی برای کشور و مردم ایجاد کرده 
اند به راحتی تردد داشته باشند و یا اینکه بدون صدور حکمی در زندان باشند.

پست اینستاگرام درباره فیلترینگ در شأن روحانی نبود

قطعًا  گفت:  قضاییه  قوه  فرهنگی  معاون  صادقی، 
به  منسوب  در فضای مجازی  منتشر شده  مطلب 
رئیس جمهور در شأن رئیس جمهور نبود آن هم 
در یک پست اینستاگرامی.ما انتظار داشتیم این یک 
به  دولت  و  برگردد  واقع  در  و  شود  اصالح  جوری 
وظایف قانونی خود عمل کند نه اینکه ادعا کند ما فیلتر نکردیم و فیلتر هم 
نمی کنیم. واقعاً این موضوع در شأن دولت نیست. هرچند اگر جایی دولت به 
وظیفه قانونی اش عمل نکند قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

خروج امریکا از برجام به معنای شکست ایران نیست

علي مطهري نماینده مجلس گفت: فکر مي کنم ادامه روند برجام مشروط به 
خروج امریکا، همچنان به رفتار اروپایي ها و دیگر طرفین این توافق وابسته 
است. در واقع اگر اروپایي ها متعهد شوند که در مقابل جریمه هاي احتمالي 
امریکا علیه شان ایستادگي خواهند کرد، طبیعتا احتمال دارد که ایران همچنان 
در برجام باقي بماند. موافق نیستم که خروج امریکا از برجام به معناي شکست ما 
است. اتفاقاً این شکست براي امریکا خواهد بود. از طرفي اصوال مردم در چنین 

مواقعي که در برابر دشمني واحد قرار مي گیرند، بیش از پیش متحد مي شوند.

 برجام را صرف نظر از تصمیم ترامپ، حفظ می کنیم

وزیر خارجه فرانسه در نشست بیانیه مشترک کشورهای فرانسه، آلمان و 
انگلیس درباره برجام تاکید کرد: کشورهای فرانسه،  آلمان و انگلیس بدون 
در نظر گرفتن تصمیم ترامپ، به توافق سال ۲۰۱۵ با ایران پایبند می مانند 
چراکه این بهترین راه برای جلوگیری از گسترش سالح هسته ای است. 
فرانسه، آلمان و انگلیس مصمم هستند به برجام پایبند بمانند چراکه این 
راه درست برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است. از 
این نگرانیم که شکست به بحران منجر شود و به سال ۲۰۱3 باز گردیم.

رئیس جمهور به شعار رفع فقر خود عمل کرد

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد گفت: دنبال فرصتی 
بودم که این حرف دلم را بزنم، ممکن است خوشایند 
نباشد اما باید براساس اعتقادات خودمان حرف بزنیم. 
می خواهم  دادند،  را  فقر  رفع  شعار  روحانی  آقای 
منصفانه در کنار مضجع رضوی اعالم کنم که به 
این شعارشان عمل کردند. ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای نخستین بار در بودجه 
آمد و دولت این تبصره را ۱۰۰ درصدی عمل کردند و این بسیار مهم است. 

دریافتی مددجویان ما و سازمان بهزستی 3 تا ۴.۵ برابر شد.

علم الهدی و رئیسی با روحانی دیدار نکردند

سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری به خراسان رضوی و مشهد مرکز 
این استان، مورد پسند مخالفان او قرار نگرفته است تا جایی که بعد از گذشت 
یک نصف روز از حضور روحانی در مشهد خبری از دیدار و یا استقبال سید احمد 
علم الهدی امام جمعه این شهر با رئیس جمهوری منتشر نشده است و همزمان 
با این سفر تولیت آستان قدس رضوی هم ترجیح داده از نمایشگاه کتاب در 
تهران بازدید کند. سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ترجیح داده 

که بی اعتنا به سفر رئیس جمهوری در تهران از نمایشگاه کتاب بازدید کند.

آمریکا تنها یک دولت مستقر در کاخ سفید نیست 

وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکره با جان کری پیرامون برجام، گفت: در 
آمریکا همه افراد که دارای نفوذ سیاسی هستند می توانند در روند تصمیم سازی 
تاثیرگذار باشند، آقای جان کری و دیگر افراد حزب دموکرات در دولت ترامپ 
تاثیر ندارند اما آمریکا تنها یک دولت مستقر در کاخ سفید نیست، آمریکا 
مجموعه ای از افکار عمومی و گروه های البی و فشار و مطالعاتی است که 
مجموعه ای این عوامل سیاستی را پیش می برد. در سفر خود به نیویورک با افراد 
گوناگون و موثر در حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات، رسانه ها مذاکره شد.

 حصر باید ادامه پیدا کند

مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
درباره سران فتنه معتقد است: در چند وقت گذشته 
ندیده ام که سران فتنه از گذشته خود به صورت 
علنی اظهار ندامت کنند و تا زمانی که این اتفاق 
رخ نداده، باید حصر ادامه پیدا کند. حجت االسالم 
ذوالنور با بیان اینکه ممکن است در پشت پرده سران فتنه اظهاراتی داشته 
یا اظهار ندامت کرده باشند، ادامه داد: گناه علنی، عمومی و اجتماعی سران 

فتنه نیاز به توبه علنی دارد که این اتفاق هنوز نیفتاده است.

نتایج انتخابات لبنان حاکی از پیروزی حزب ا... دارد

اولین انتخابات پارلمانی لبنان پس از ۹ سال با مشارکت کمی کمتر از نیمی از 
واجدان شرایط به پایان رسید. نتایج غیررسمی اولیه حاکی از پیروزی حزب اهلل 
و متحدانش است. مشارکت رای دهندگان در این انتخابات ۴۹.۲ درصد، یعنی 
پنج درصد پایین تر از انتخابات قبلی گزارش شده است. خبرگزاری رویترز برآورد 
کرده است که حزب اهلل لبنان و متحدانش ۶۷ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی 
پارلمان را در اختیار بگیرند. نفتالی بنت، یکی از وزیران دولت اسرائیل، درباره 
پیروزی حزب اهلل و اقدامات آتی علیه اسرائیل از خاک لبنان هشدار داده است.

احتماال اروپایی ها پیشنهاد جدیدی مطرح کرده اند

هرمیداس باوند، تحلیلگر روابط بین الملل درباره اظهارات روحانی پیرامون احتمال 
باقی ماندن در برجام، گفت: احتماال اروپایی ها نکته جدیدی مطرح کردند که 
شاید تا حدودی برای ایران قابل قبول باشد. این اولین باری است که ایران نوعی 
انعطاف پذیری نسبی از خود نشان می دهد. البته در صورتی که اروپایی ها این 
تضمین را بدهند. یعنی ممکن است بر اساس تضمین اروپا، ایران هم انعطاف 
پذیری کوچکی از خود نشان دهد. پس از مذاکره اروپایی ها با آمریکا، اعالمیه 
سه جانبه ای از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان منتشر و در اتحادیه اروپا طرح شد.

قوه  رئیس  آملی الریجانی،  ا..  آیت 
مسدودسازی  خصوص  در  قضاییه 
زمینه  این  در  کرد:  اظهار  تلگرام 
نمی شوم،  سیاسی  بحث های  وارد 

زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به 
وحدت کشور می دانم. برخی در این 
ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده اند 
که  داده اند  خالف  نسبت های  یا  و 

فعاًل به این اظهارات پاسخ نمی دهم، 
زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و 
صریح  نص  حسب  است،  همدلی 
مرجع  قضاییه  قوه  اساسی،  قانون 

و  تعدیات  شکایات،  به  رسیدگی 
در  و  است  باالطالق  مردم  دعاوی 
هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه 
قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص 

می تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی 
قضایی شامل همه جرایم و دعاوی 
است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین 
شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا 
دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود 
است. نابجایی  استدالل  کرده  پیدا 
وی با بیان اینکه ورود به این موضوع 
از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و 
در  نیز  آن  به  مربوط  استدالل های 
و  سمع  به  اخیر  شده  صادر  دستور 
اظهار کرد:  است،  نظر همه رسیده 
پیام  برخی  و  تلگرام  خصوص  در 
از  هزاران شکایت  دیگر  رسان های 
حقوقشان  که  مختلف  افراد  ناحیه 
از طریق این بستر مورد تعدی قرار 
مشاهده  و  شد  مطرح  بود  گرفته 
کردیم که این پیام رسان تبدیل به 
بستری امن برای مجرمین شده است.

برخی در ماجرای مسدود سازی تلگرام 
به دستگاه قضایی توهین کردند

حسن روحانی رئیس جمهور گفت: 
تلطیف  باید  مشهد  فضای  اینکه 
شود و فضای پرنشاط باشد نمی دانم 
مقصود چیست. مشهد با شهرهای 
گویند  می  اینکه  ندارد.  فرق  دیگر 
دقیق  رضاست  امام  شهر  مشهد 
نیست این صحبت بلکه ایران کشور 
استان  هم  مشهد  و  رضاست  امام 
خراسان رضوی هم افتخار می کنند 
تحت لوای امام رضا)ع( هستند. اگر 
چیزی حالل است برای همه حالل 
و اگر چیزی حرام است برای همه 
حرام است. مشهد با دیگر شهرهای 
کشور متفاوت نیست و ما یک قانون 
سراسر کشور یک  در  باید  و  داریم 
قانون اجرا شود. همه باید تالش کنند 
اگر مشکالتی هست مشکالت رفع 
شود. روحانی اظهار داشت: یکی از 

دالیلی که دولت برای انتقال اینترنت 
پرسرعت به روستاها تأکید دارد، در 
در  اشتغال زایی  به  کمک  راستای 
کشور است و گر نه همه می دانیم 

که در اینترنت و پیام رسان ها نیز مانند 
سایر بخش ها مشکالت وجود دارد، اما 
این مسأله نباید باعث شود تا ارتباطات 
مردم مختل گردد. وی با بیان اینکه 

باید افکار خود را از قرن های گذشته 
به قرن جدید بیاوریم، افزود: امروز 
در فضای مجازی عالوه بر انتقاد که 
البته اگر به طور صحیح انجام شود، 

سازنده است، لحن های تخریبی و 
حتی فحاشی نیز وجود دارد، اما در 
دهیم  اجازه  مردم  به  باید  مجموع 

تا نفس بکشند. 

بگذارید مردم نفسی بکشند، اینقدر اذیت نکنید 
نباید ارتباطات مردم مختل شود

با توجه به تورم سال گذشته، قیمت دالر حتي از 42۰۰ تومان هم کمتر است
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
می گوید: وضعیت فعلی، وضعیت بالتکلیفی است یعنی 
به  برجام  داخل  نه  و  می شود  خارج  برجام  از  آمریکا  نه 

وظایف خود عمل می کند، بدترین شرایط است.
حریری در تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور و در پاسخ 
به این سوال که خروج یا باقی ماندن آمریکا در برجام، چه 
شرایطی را برای اقتصاد ایران رقم می زند؟، گفت: وضعیت 
از  آمریکا  نه  یعنی  است  بالتکلیفی  وضعیت  که  فعلی 
خود  وظایف  به  برجام  داخل  نه  و  می شود  خارج  برجام 
بودیم  مطمئن  اگر  است.  شرایط  بدترین  می کند،  عمل 
داشتیم.  تری  معین  تکلیف  شده،  خارج  برجام  از  آمریکا 
قبال  در  بیشتر  خارجی  طرف های  حاضر  حال  در  اما 
برجام  بگوییم  اینکه  داد:  ادامه  او  احتیاط می کنند.  ایران 
هیچ فایده ای برای کشور نداشت، حرف درستی نیست. 
بانک ها  برخی  با  بهتر شد.  اروپایی ها  با  روابط  برجام،  با 
هرچقدر هم کوچک بوده باشند، توانستیم کار کنیم؛ نفت 
مان را می توانیم به راحتی صادر کنیم و کشتی های ما 

براحتی همه جا می روند و فعال هستند.
امیدوارم به شرایط قبل از برجام بازنگردیم

بیرون  با  نمی دانم  تهران گفت:  بازرگانی  اتاق  این عضو 
یا  می رود  سوال  زیر  توافق  کل  برجام،  از  آمریکا  رفتن 
خیر. اما در هر صورت اتفاقاتی که رخ می دهد، اتفاقاتی 

بر  بتوانیم  که  باشیم  کرده  تجربه  را  آن  ما  که  نیست 
اساس آن بگوییم چه رخ خواهد داد. با این وجود، شرایط 
را  برجام  ما  بود وگرنه  بسیار بدی  برجام، شرایط  از  قبل 
آن  در  برنگردیم؛  شرایط  آن  به  امیدوارم  نمی پذیرفتیم. 
دوره، اروپا، آمریکا و سازمان علیه ما بودند؛ اکنون دیگر 
اگر  و  ندارند  کشی  ما صف  مقابل  ملل  سازمان  و  اروپا 

موضوعی هست در مورد آمریکاست.
حریری با اشاره به برخی اتفاقات خاورمیانه و روابط میان 
ایران و عربستان گفت: این اتفاقات، موقعیت ما را شکننده 
کرده و ارتباطات اقتصادی ما را که مهمترین آن ها ارتباطات 

قرار  فشار  تحت  و  کرده  محدود  شدت  به  است،  بانکی 
داده است و با خروج آمریکا از برجام، ممکن است بیشتر 
تحت فشارقرار بگیرد. او گفت: نمی دانم با رفتن آمریکا 
یا خیر. این سوال  از آن خارج می شویم  از برجام، ما هم 
و  است  مربوط  کشور  گیران  تصمیم  و  سیاستمداران  به 
اظهارنظری درباره آن ندارم؛ اما می توانیم بگوییم بازگشت 
به قبل از برجام، شرایط خوبی نیست. آن شرایط اقتصاد ما 

را عمیقا آزار می داد. اما اینکه چه پیش می آید، نمی دانم؛ 
برای پیش بینی این شرایط، باید یا تجربه تاریخی داشته 
باشیم یا اصول علمی بر شرایط حاکم باشد. اما ما نه تحربه 

تاریخی آن را داریم و نه رفتار طرف مقابل ما رفتار مبتنی 
بر علم سیاست است؛ رفتار ترامپ، یک رفتار بی مسئولیت 
تاریخی است که با پرنسیب های سیاسی مطابقت ندارد؛ 
بنابراین باید امیدوار باشیم که دنیا عاقل تر از آن باشد که 
آن شرایط را دوباره پیش بیاورد؛ زیرا همان طور که به ضرر 

ما بود، به زیان دیگر کشور ها نیز بود. 
با توجه به تورم سال گذشته، قیمت دالر 

حتی از ۴۲۰۰ تومان هم کمتر است
حریری در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این 
سوال که با گذشت یک ماه از اعالم قیمت ۴۲۰۰ تومانی 
برای دالر، آیا می توان نرخ برابری ریال برابر دالر را همین 
رقم در نظر گرفت یا خیر، گفت: اینکه بگوییم عدد برابری 
ریال در مقابل دالر چیست، باید از متر و معیار مشخص 
اقتصادی استفاده کنیم؛ اتفاقی که افتاده، اتفاق اقتصادی 
نبوده؛ البته پایه اقتصادی هم داشته و حتما تورم داریم و 
سرکوب قیمتی که انجام شده، جایی سر باز می کند، اما 
یعنی هم سیاست خارجی، ما  بود.  اتفاق، سیاسی  اصل 
را تحت فشار قرار داده و هم رقابت سیاسی درون کشور 
این اتفاق را شکل داد و بازاری را پیش آورد که از پاییز 
گذشته تا اواخر فروردین شاهد آن بودیم؛ شرایطی که دالر 
از قیمت 3۸۰۰ شروع کرد و به قیمت ۵ و ۶ هزار تومان 

و حتی ۷ هزار تومان فعلی رسید.
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برداشت عسل بهاره در خراسان جنوبی
صدا وسیما- برداشت عسل بهاره از 27 هزار کلنی زنبور عسل در  استان آغاز شد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: خراسان جنوبی تنها استانی است که 
به دلیل وجود شکوفه های زرشک برداشت بهاره عسل دارد. مدرسی پیش بینی کرد: 35 تا 40 تن عسل بهاره از کندوهای عسل استان برداشت شود و این رقم تا پایان 
سال به 175 تن برسد.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان افزود: به دلیل سرمای اخیر در استان امسال برداشت عسل در استان با 15 روز تأخیر انجام می شود.

باسالم خدمت آوای عزیز و با تشکر از این مجموعه 
که به تنهایی به جای نماینده و شورای شهر،حقوق 
مردم را پیگیری می کنند. از شما تقاضا دارم از سازمان 
مسئول در رابطه با زمین کنار پارک توحید بپرسید 
چرا درختان سبز آن را شبانه قطع کردند و20 سال 
است که بیابان را تقدیم مردم شهر کردند در حالی که 
همه از کمبود فضاهای تفریحی وکمبود مناظر زیبای 
شهری خبر دارند ولی هیچ کس برای احیای این 
زمین تالشی نمی کند. مردم بیرجند شبیه کشورهایی 
هستند که بر روی ذخایر طال قرار دارند اما در فقر 

زندگی می کنند.
915...365

سالم چه خوب می شد دادگاه جریمه زیادی این 
جاهایی که تبلیغات می کنند را رو می کرد بلکه دوباره 
دست ازکاشون بردارن واقعاچهره شهر را کثیف کردند
915...896

 شهردارمحترم در امامت ... با درختکاری و ایجاد آثار 
تصرف به زمین شهرداری تجاوز شده و راه مردم و 
دوربرگردان مسدود گردیده باز هم جای تشکر است 
که عوامل شما توجه کرده و شاخ و برگ درختان را 
فقط کوتاه کرده اند و ظاهرا سر و ته قضیه را برای 
خالی نبودن عریضه بهم آورده اند واقعا دست مریزاد !
915...279

زیبا  و  روند رسیدگی  اعالم کردید  شهردار محترم 
سازی شهر عقب افتاده ولی حرفی از خیابان عدل 
نیاوردید آیا مکان انتقال صنوف بعد از گذشت 12 
چرا  شده  آماده  مکان  اگر  نشده؟  آماده  هنوز  سال 
انتقال داده نمی شوند؟آیا موعد رسیدگی به خیابان 

عدل نرسیده!!؟
915...393

فقط حقوق کارمند را زیاد می کنیم درست یا غلطش 
باخودشان ولی با وضعی که برای بازار درست کرده اند 
زن و بچه من بازاری روسای کشور ر ا به خدا وا می 

گذاریم  انشاا... به بدبختی ما دچارشوند
915...066

با سالم و تشکر از جوابیه جناب هرم پور خدا حفظت کنه 
برادر به نظر من باید اسم بنیاد رو از مستضعفان تغییر بدند
915...074

آوا سالم با فروش زمینهای خاندان علم می توانست 
جاده بیرجند- قاین دوبانده شودکه منفعت آن برای 
های  دستگاه  متاسفانه  ولی  باشد  ایران  مردم  کل 

نظارتی هم حق بازرسی ازحساب های بنیاد را ندارند
915...529

میراث فرهنگی برای رسیدگی به دیوار یخی خیابان 
محالتی و کوره های آجرپزی قدیمی و سر و سامان 
تدابیری  چه  گردشگران  بازدید  آن جهت  به  دادن 

اندیشیده  است؟
937...897

به کسانی که دم از استاندارد در نقشه کشی شهری 
معابر  تعیین عرض  استاندارد  که  بگویید  زنند  می 
آرامش و سالمتی مردم هست. تا شاید شاهد فاجعه 
هایی مثل کوچه های سجادشهر و دولت نباشیم. 
بعضی کوچه ها آنقدر کم عرض است که امکان عبور 
دو ماشین سخت است. خدابیامرزد پدر کسانی که 
نقشه خیابانهای قدیم مثل باالی مدرس و پاسداران 

را کشیدند.
915...673

به  اخطار  و  آوری  جمع  برای  شهرداری  سالم. 
دستفرشان به بازار آمدن چرا هموطن را اخطار دادند 
ولی افغان ها را که از قبل مطلع بودن راحت مشغول 

هستند به دستفروشی عدالت کجاست؟؟
935...249

کالته  روستای  جدید  های شهرک  خیابان  سالم. 
زیرسازی  برخی  حتی  و  دارد  نامناسبی  وضعیت 
هم نشده است و عبور و مرور از آنها با گذشتن از 
دشت صحرا هیچ فرقی نمی کند خواهش می کنم 

مسئوالن امر فکری به حال ساکنین بکنند.
915...194

به جای صرف  از شهرداری محترم خواهشمندم   
هزینه های سنگین جهت تعویض جداول سطح شهر 
که امکان ترمیمش با هزینه های کمتر هست این 
مبالغ در اجرای پارکهای جدید و فضاهای تفریحی 
جدید در شهر بیرجند هزینه بشه که واقعا کمبود این 

مکانها در شهر به شدت احساس میشه. با تشکر
915...198

سالم. آوا چرا هر روز قیمت اجناس تغییر میکنه هیچ 
چیز نرخ ثابتی نداره کاش یه روز برعکس بشه و همه 
چیز ارزون بشه ولی متاسفانه داره خیلی بی اندازه 

گرون میشه؟؟ مردم کم درآمد چیکار کنن ؟؟
915...887

سالم. انگارمسئوالن خیلی سرشون شلوغه و فرصت 
روزنامه خوندن ندارند یا مشکل خیابون )سپیده( رو 
نادیده گرفتند در مقابل هجمه بیکاری زیادی که دارند 
ما هم که بیخودی پیام می دهیم و درد دل می کنیم.

کو گوش شنوایی که بشنود!!؟
915...796

سالم همایش یاران دبستانی و تجلیل از 34 سال 
خدمات صادقانه و شایسته معلمان روستای علی آباد 
فنود توسط دانش آموزان کار بسیار زیبا و ابتکاری بود. 

آتش به اختیار یعنی اجرای این همایش  
915...903

دیوارهای  رسد.  می  بری  باغ  این  از  دم  هر 
بنیاد مستضعفان  پادگان و زمینهای محصور شده 
نیرو  که  بود  کم  اوقاف  خاکی  های  زمین  و 
شده. بیرجند  فرودگاه  جان  بالی  هم  هوایی 
تر. روشن  مجلس  نماینده  و  فرماندار  چشم 
915...897

بعد از 40 سال بحث و گفتگو برای توسعه یافتگی 
کشور امروز وقتی برای اشتغال به دنبال تامین منابع 
هستیم موضوع آموزش نیز مطرح است و باید به 
آن توجه شود.                                      047...915

         در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد؛  

        روز  پرکار  فرهنگ  استان  در  پایتخت
برای دومین سال پیاپی نشست تخصصی استان شناسی 
های  چهره  حضور  با  جنوبی  خراسان  فرهنگ  روز  و 
علمی، فرهنگی، سیاسی و با برنامه های متنوع از جمله، 
تازه  نمایش  کتاب،  از  رونمایی  شهدا،  خانواده  از  تجلیل 
فعالیت های هنری در  زنده  اجرای  با  استان   های کتاب 
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. 

استان خراسان جنوبی
 بی شک مهد علم و فرهنگ کشور است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد  خراسان جنوبی در این نشست 
با اشاره به اینکه  خراسان جنوبی 11 نفر از پدران علوم 
گوناگون ففرا در خود پرورش داده است، گفت: بی شک 
می  شمار  به  کشور  فرهنگ  و  علم    مهد  استان  این 
زهان خراسان جنوبی  در شهر  این که  بیان  با  آید. وی 
دارد،  قدمت  سال   750 که  دارد  وجود  ای  علمیه  حوزه 
شوکتیه  مدرسه  از  استان  علوم  پدران  بیشتر  کرد:  بیان 
بیرجند فارغ التحصیل شده اند و مدرسه شوکتیه بیرجند 
بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز سومین مدرسه شیوه نوین 

اموزش وپرورش در کشور است. 
وی با اشاره به این که استان خراسان جنوبی با 56 هزار 
دانشجو قطب دانشگاهی شرق کشور محسوب می شود، 
اسماعیلیه در  افسری در زمان  دانشگاه  اولین  یادآور شد: 
شده  ایجاد  و  گذاری  پایه  بیرجند  شهرستان  فورگ  قلعه 
استان  این  به  مربوط  دنیا هم  نازکترین خط  و همچنین 
آید. می  شمار  به  جنوبی  خراسان  افتخارات  از  که  است 

است  فرهنگی  مباحث  ما مهد  استان  اضافه کرد:  محبی 
و مردم اقبال زیادی به مباحث علمی و فرهنگی دارند و 
سطح علمی مردم منطقه باالست و این در میزان باالی 
استان  مردم  می دهد.  نشان  را  خود  استان  دانشجویان 
استقبال زیادی از مطالعه می کنند و اگر بتوانیم بسترهای 
ما  استان  کنیم،  برطرف  را  مشکالت  و  فراهم  را  الزم 

می تواند افق روشنی را در کتابخوانی داشته باشد.
 

تجلیل از خانواده شهید دکتر سید احمد رحیمی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی حکیم 
، قائنی  خوسفی،بزرگمهر  حسام  قهستانی،ابن   نزاری 

بدیع  و  فرزان  بیرجندی،عالمه  عبدالعلی  تونی،  فاضل 
را  آیتی  نابغ  ا...  آیت  و  تهامی  ا...  فروزانفر،آیت  الزمان 
مفاخر و مشاهیر استان خراسان جنوبی برشمرد و تصریح 
در  استان  مشاهیر  از  تجلیل  و  نکوداشت  مراسم  کرد: 
دستور کار این اداره کل قرار دارد که برخی از این مراسم 
برگزار و معرفی دیگر بزرگان و مشاهیر استان در آینده 

نزدیک برگزار خواهد شد.
 2 استانی  کنگره  اینکه  بیان  با  ادامه  در  محبی  احمد   
می  برگزار  امسال  مهر  در  جنوبی  خراسان  شهید  هزار 
شود، گفت: این کنگره بزرگترین رویداد فرهنگی استان 
است که تمام مجموعه های فرهنگی و هنری وظیفه خود 
می دانند تا با تمام توان از این کنگره حمایت کنند و در 
این راستا این اداره کل در سال جاری تجلیل و تقدیر از 
مقام شهید و شهادت را در تمام برنامه های فرهنگی و 
خانواده  از  نیز  مراسم  این  در  که  داده  قرار  خود  هنری 
شهید دکتر سید احمد رحیمی تجلیل به عمل خواهد آمد. 
این مقام مسئول از فعالیت 105 نشریه در استان خبر داد 
و افزود: این استان از  معدود استان هایی است با این که 
10 سال از تاسیس آن می گذرد پنج روزنامه  روزانه در 

آن به چاپ می رسد.

بنیاد پژوهش های فرهنگی و معنوی 
در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

مجلس  المجالس  بین  امور  کل  دبیر  مجیدی  دکتر 
اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیر  اسالمی  شورای 
و  فرهنگ  مدیرکل  محبی  احمد  مسئولیت  زمان  در 
های   بخش  در  مهمی  های  قدم  استان  اسالمی  ارشاد 
شده،  برداشته  استان  در  هنری   و  فرهنگی  گوناگون 
و  فرهنگی  پژوهش های  بنیاد  نزدیک  آینده  در  گفت: 
معنوی به همت حوزه دانشگاهی،بخش عمومی و بخش 
دولتی و خصوصی در استان راه اندازی خواهد شد.وی 
بکری  زمین  جنوبی  خراسان  استان  اینکه  به  اشاره  با 
بیشتری  محصول  بزنیم  شخم  را  آن  چه  هر  که   است 
می دهد و با هر شخم آثار و برکات این خطه از کشور 
این نشست ها و  امیدواری کرد:  آشکار می شود، اظهار 
گرانقدر  شهدای  نام  به  مزین  امسال  که  ها  نکوداشت 
استان شده در سال 97 و در آستانه دهه پنجم انقالب 
اسالمی بیش از گذشته فرصتی برای معرفی داشته های 
به  توجهی  اندک  با  شد:  یادآور  وی  کند.  فراهم  استان 
این استان و منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی آن 
با توجه به توانمندی های فراوانی که وجود دارد بازدهی 
از گذشته در  آثار آن بیش  باالیی حاصل خواهد شد و 
اختیار استان خراسان جنوبی و کشور قرار خواهد گرفت. 
دکتر مجیدی   خاطرنشان کرد: توسعه خراسان جنوبی 
مدیون حوزه فرهنگ و دانش است و اگر بناست اتفاقی 
از رهگذر  فرهنگ و  باید  بدهد  اقتصادی رخ  در حوزه 
استان، داشته های  این  باشد چرا که داشته های  دانش 

فرهنگی و علمی است. 

بزرگان و مشاهیر خراسان جنوبی 
سرمایه های غنی این مرز و بوم اند

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 

و  بزرگان  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  نیر  اسالمی 
مشاهیر استان خراسان جنوبی بخشی از تاریخ را ساختند 
زد،  خواهند  رقم  را  ما  و کشور  تاریخ  آینده  از  بخشی  و 
و  جوانان  که  است  استانی  جنوبی  خراسان  کرد:  بیان 
هستند  ارزشمند  استان  این  خاک  مانند  آن  اندیشمندان 
ارزشمند زعفران است  این خاک  و همچنان که حاصل 

می  استان  شهدای  و  مفاخر  نیز  استان  این  حاصل 
، هنر  به  مجهز  اسالمی  ایران  شد:  یادآور  وی   باشند. 

فرهنگ و ادبیات فاخر است و آنچه از گذشته تاریخ ما به 
ما می رسد سبب زنده نگه داشتن جامعه و نجات کشور 
 است ؛ ملت ایران امروز به داشتن زبان، هنرمندان،مشاهیر،

حسینی  هادی  سید  است.  سربلند  خود  گذشته   و  مفاخر 
ما  ملت  برای  سربلندی  این  که  کرد  امیدواری  اظهار 
از  دیگری  بخش  در  وی  بماند.  باقی  تاریخ  در  همیشه 
سخنانش به اهمیت کتاب در هدایت و پیشرفت جامعه 
ای  جامعه  به  رسیدن  برای  کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره 
پیشرفته و متکامل باید فرهنگ کتاب ترویج شود، پس 
کتابخوانی  و  ترویج فرهنگ کتاب  در  توان  تمام  با  باید 
به  را  گذشتگان  غنی  های  سرمایه  این  و  کرد  تالش 
نسل حاضر و نسل های بعدی انتقال داد چرا که کتاب 
ابزار مهم فرهنگی است که با وجود پیشرفت تکنولوژی 
و  رشد  در  بسزایی  اهمیت  از  و  است  پیشتاز  همچنان 

پیشرفت جوامع برخوردار است.
کتابخانه ملی باید

 در بیرجند راه اندازی شود
در  نیز  کشور  انسانی  علوم  پژوهشگاه  کتابخانه  رئیس 
پیشینه  با  استان  این  کرد:  بیان  تخصصی  نشست  این 
مانند  که  است  این  سزاوار  دارد،  که  فرهنگی  و  علمی 

13 استان کشور دارای شعبه ای از کتابخانه ملی باشد 
تا در این کتابخانه تمام آثار فرهنگی و هنری مربوط به 
بیرجند نگهداری شود و تمام آثار نگاشته شده در مورد 
استان و یا آثار تألیف شده توسط مشاهیر و مفاخر این 
استان در آن نگهداری شود تا الگویی برای نسل حال 
من  که  ای  جلسه  در  کرد:  تصریح  وی  باشد.  آینده  و 
از  ای  شعبه  پیگیری  موضوع  داشتم  حضور  بیرجند  در 
ملی  کتابخانه  نمایندگی  همان  یا  ایران  ملی  کتابخانه 
در  جدی  پیشنهاد  و  کردم  پیگیری  بیرجند  در  ایران 
سال  سخنرانی  در  کتابخانه  این  اندازی  راه  خصوص 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  و  کردم  مطرح   96
فعلی استان نامه را برای کتابخانه ملی ارسال کردند که 
جای تقدیر است فقط فعال معطل زمین برای واگذاری 
جناب  دارم  استدعا  که  هستیم  ایران  ملی  کتابخانه  به 
کار  این  است  فرهیخته  فردی  که  الشریعه  مروج  دکتر 
را در دستور کار قرار دهند. دکتر ناهید بنی اقبال گفت: 

؛ است  آنان  بودن  فرهنگی  بیرجند  مردم  دیگر   صفت 
شوکت  یا  و  شوکتیه  مدرسه  به  آن  بودن  فرهنگی 
بلکه  بوده است  دارالفنون  با  نیست که همزمان  الملک 
جزو  و  اند  زیسته  منطقه  این  در  که  است  فرزندانی  به 
اند، این پیشرفت ها  مشاهیر و بزرگان این کشور شده 
کنکور  در  جاری  سال  در  و  دارد  ادامه  نیز  اکنون  هم 

این  به  متعلق  و سوم  دوم  رتبه های  انسانی  و  ریاضی 
یکی  را  بیرجندی  عبدالعلی  است.وی   بوده  استان 
افزود:  و  دانست  استان  این  بارز  شخصیت های  از 
بررسی  مورد  خاص  زمانی  بازه  در  بیرجندی  عبدالعلی 
بر  و  است  گرفته  قرار  مترقی  کشورهای  دانشمندان 
به  وی  تألیفات  و  آثار  از  که  ها  بررسی  این  اساس 
منجم  پنج  از  یکی  هجری  نهم  قرن  در  آمده،  دست 
اقبال  بنی  دکتر  است.  شده  معرفی  ایشان  دنیا،  برتر 
مفاخر  دیگر  از  قهستانی  نزاری  کرد:  نشان  خاطر 
و  است  زیسته  می  سعدی  با  همزمان  که  است  استان 
قرار  شیرازی  سعدی  توجه  مورد  داردکه  زیادی  اشعار 
سفر  بیرجند  به  وی  دیدن  برای  سعدی  و  گیرد  می 
بوده است. نامی  این شاعر  را میهمان  روز   کرده و 40 

دکتر بنی اقبال ادامه داد از دیگر صفات معرف خراسان 
جنوبی طالی سرخ است که طالی سرخ تنها زعفران 
برابری  زعفران  با  نیز  استان  این  زرشک  بلکه  نیست 

امروزه بیشتر  این استان که  می کند و همچنین عناب 
پزشکان سنتی بر خاصیت های فراوان آن تأکید دارند 

طالی سرخ ارزشمند دیگری در این استان می باشد.

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری
الزم به ذکر است؛ ضرب زورخانه ای با اجرای زنده ورزشکار 

 عضو تیم ملی محمد رضا حسن پور و امیر حسین دهقانی ،
رونمایی از کتاب دوبیتی های عامیانه بیرجند از استان خراسان 
جنوبی که به اهتمام دکتر محمد مهدی ناصح و با همکاری و 
 مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ رسیده است،

از  مود  اسماعیلی  مهدی  استاد  خوشنویسی  زنده  کتابت 
بیرجند،  خوشنویسان  انجمن  مسئول  و  کشوری  اساتید 
شعرخوانی شعر طنز هنرمند محمد حسین بهدانی، اجرای 
به  خاوران  کبیر  نوای  گروه  توسط  زنده موسیقی محلی 
تازه  مفاخر،  از  عکسی  نمایشگاه  زارع،  محمد  مدیریت 
جمله  استان،از  گردشگری  های  جاذبه  و  کتاب  های 
برنامه هایی بود که در این نشست یک روزه در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در راستای روز فرهنگ خراسان 
نمایشگاه  جنوبی برگزار شد.گفتنی است، سی و یکمین 
بین المللی کتاب تهران با شعار »نه به کتاب نخواندن« از 
تاریخ 12 تا 22 اردیبهشت  جاری در مصالی امام خمینی 

)ره( در حال برگزاری است.
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فاز اول موتور جستجوی بومی پایان یافت 
دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از اتمام فاز نخست پروژه ملی و واگذاری آن به شبکه ملی اطالعات برای عملیاتی شدن خبر داد و 
گفت: فاز نخست پروژه جویشگر بومی که در قالب ۴۰ زیر پروژه و محصول تعریف شده بود به اتمام رسیده و هم اکنون این پروژه در زیرمجموعه 
شبکه ملی اطالعات قرار گرفته است.
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شهدای استان

شهيد حسين  معيني

شهادت  تاریخ  بیرجند.  شهرستان  در  متولد 13۴8 
62/8/28. در عملیات ولفجر۴ منطقه پنجوین عراق 

شهید گردید. یگان اعزامی: سپاه
جنگ و جهاد: دانش آموزان عزیز امیدوارم که شما 
برادران سنگر همیشگیتان را حفظ نمائید و در این 
راه با دشمن اسالم مبارزه کنید و از هموطنان عزیزم 
تقاضا دارم که راه شهیدان را ادامه دهید و از رفتن 

فرزندانتان به جبهه جلوگیری نکنید.

 

»عزت ا...  انتظامی« دیگر 
نمی تواند بازیگری کند؟ 

مجید انتظامی درباره پدرش گفت: قدرت ایفای یک 
ادای دیالوگ ها  اما فکر می کنم در  کاراکتر را دارد 
ناتوان باشد. حال پدر خیلی خوب است. حال پدر در 
حدی خوب است که می توانم بگویم حالش بهتر 
از من است. کمی به سختی راه می روند اما هنوز 

خوشبختانه سرپا هستند و راه می روند.

صنعت سينما در رکود و شکست

لشکری قوچانی تهیه کننده سینما گفت: صنعت سینما 
در رکود و شکست است و با این شرایط نمی تواند 
صنعت دیگری را نجات دهد. درباره حمایت از کاالی 
ایرانی باید به نحوی پیش برویم که در هر صنعتی 
سالیق داخلی بیش از سالیق تبلیغاتی غیر ایرانی در 
ارجح باشد و البته بعد از آن سلیقه و سبک زندگی و 

کیفیت محصول هم مهم است .

لوکيشن »یتيم خانه ایران«
 به سریال »بانوی سردار« رسيد

تصویربرداری سریال »بانوی سردار« به کارگردانی 
شیخ طادی این روزها حوالی شهریار ادامه دارد.ماه 
آینده تصویربرداری به پایان می رسد و گروه تولید برای 
ادامه تصویربرداری به شهرک دفاع مقدس می روند. 
از  این سریال در قلعه ای ساخته می شود که یکی 

لوکیشن های فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« بود.

علمی و فناوریفرزند خراسان جنوبی

خروپف با صدای بلند 
جمجمه را فرسایش می دهد

با  نشان می دهد که خروپف  نتایج یک تحقیق 
صدای بلند قشر جمجمه را نازک می کند و می 
در  ایندیانا  دانشگاه  محققان  باشد.  کشنده  تواند 
آمریکا در این مطالعه جمجمه 11۴ فرد ۴۰ تا 6۰ 
ساله را اسکن کردند. 56 نفر از این افراد به آپنه 
مطالعه  این  بودند.  مبتال  تا شدید  متوسط  خواب 
نشان داد که به دالیل نامعلوم، قشر جمجمه افراد 
مبتال به آپنه خواب 1.23 میلی متر نازک تر است.

پهپادی که یک سال 
در آسمان می ماند

می  که  است  پهپادی  ساخت  مشغول  انگلیس 
تواند یک سال به طور مداوم پرواز کند.این پهپاد 
و  تامین می کند  انرژی خورشید  از  را  برق الزم 
است.  فعلی  های  ماهواره  برای  ارزانی  جایگزین 
ارتش انگلیس قصد دارد پهپاد خورشیدی با هدف 
جاسوسی بسازد که یک سال بدون نیاز به سوخت 

یا عملیات نگهداری در آسمان پرواز کند.

سيستم تشخيص چهره
جایگزین آینده بليط ها 

یک شرکت آمریکایی، در حال ابداع یک سیستم 
موفقیت  صورت  در  که  است  چهره  تشخیص 
می تواند جایگزین بلیط  شود. شرکت فروش بلیط 
دارد  نظر  در  آمریکا،  کالیفرنیای  در  “تیکت مستر” 
فناوری جدیدی ابداع کند که با وجود آن، نیازی به 

استفاده از بلیط فیزیکی یا دیجیتالی نباشد. 

خاک ماه ۹۰ درصد سلول های 
ریه انسان را نابود می کند

محققان دانشگاه استونی بروک معتقدند قرار گرفتن 
در برابر گرد و خاک ماه آن هم به مدت طوالنی 
خطر ساز است. در آزمایش ها قرار گرفتن در برابر 
ذرات خاک ماه آزمایش شد و نشان داد این ذرات 
۹۰ درصد سلول های ریه انسان و اعصاب موش 
ها را از بین می برد. عالوه بر آن احتمال ابتال به 

سرطان را نیز افزایش می دهند.

در   1321 سال  در  محصل  راشد  محمدحسن 
آباد  افضل  نام  به  بیرجند  روستاهای  از  یکی 
از توابع جلگه ماژان متولد شد. پدرش فردی 
روحانی و مادرش خانه دار بود. وی 5 برادر و 
یک خواهر داشت. تا 4 سالگی در روستا زندگی 
و  روستا  در  را  تابستان  ایام  آن  از  بعد  و  کرد 
سایر ایام سال را در شهر بیرجند برای رفتن 

به دبستان و دبیرستان می گذراند.
در سال 1328 وارد دبستان شد وی در سال 13۴۰ در رشته 
علوم طبیعی آن زمان ) تجربی ( فارغ التحصیل شد. . در 
همان سال وارد دانش سرای عالی شد و در رشته علوم 
طبیعی دوره لیسانس مشغول تحصیل شد. در سال 13۴3 
از دانش سرای عالی فارغ التحصیل و وارد خدمت آموزش 
و پرورش شد و تا سال 1352 در شهرستان های بیرجند و 
مشهد در دبیرستان ها به تدریس مشغول بود . ایشان از سال 
1352 با هزینه شخصی جهت ادامه تحصیل به آمریکا سفر 
کرد، سال 1355 دوره فوق لیسانس و سال 1356 از مقطع 
دکترا فارغ التحصیل شد. در تاسیس مقاطع فوق لیسانس 
زراعت و علف های هرز و دکترای زراعت و دکترای زراعت 
گرایش علف های هرز در دانشگاه فردوسی نقش داشت و 
از ابتدا در این رشته ها تدریس می کردند. در سمینارهای 
خارجی )تونس، آمریکا، کانادا، ...( و داخلی)مشهد ، تهران ، 
تبریز ، اصفهان،...( بسیاری شرکت داشته است در برخی از 
آنها مقاله ارائه کرده است و در برخی به عنوان عضو هیئت 

اجرایی یا علمی و در پاره ای هم ناظر بوده است.

سال  در  وی:  اي  حرفه  و  رسمي  تحصیالت 
1328 وارد دبستان شد .۴ سال اول را در دبستان پرویز گذراند. 
دو سال اول این ۴ سال، معموال دو ماه اول را بخاطر برداشت 
پنبه در روستا بود و در مدرسه روستا حاضر می شد و از آن پس 
بقیه ایام را به بیرجند می رفت. سال های 5 و شش دبستان 
را در دبستانی به نام حکیم نظامی گذراند. در سال 133۴ از 
دبستان فارغ التحصیل و وارد سیکل اول دبیرستان شد. سال 
اول دبیرستان را در مدرسه ای به نام دبیرستان ضمیمه دانش 
سرا به تحصیل مشغول شد و سال دوم و سوم دبیرستان را 
در دبیرستانی موسوم به دبیرستان علم، ادامه تحصیل داد.
سیکل دوم دبیرستان را به دبیرستان شوکتی وارد شد و در 
سال 13۴۰ در رشته علوم طبیعی آن زمان ) تجربی ( فارغ 
التحصیل شد. در همان سال وارد دانش سرای عالی شد و 
در رشته علوم طبیعی دوره لیسانس مشغول تحصیل شد. در 

سال 13۴3 از دانش سرای عالی فارغ التحصیل شد. از 
به  تحصیل  ادامه  جهت  شخصی  هزینه  با   1352 سال 
آمریکا سفر کرد . از سال 1352 تا سال 1355 دوره فوق 
لیسانس را در رشته علوم گیاهی در دانشگاه نپراسکا در 
شهرستان لینکن گذراند و در سال 1355 در همین رشته 
از سال 1356 وارد دوره کشاورزی  التحصیل شد.  فارغ 

شد و در مقطع دکترا به تحصیل مشغول بود .

در سال  مشاغل و سمت هاي مورد تصدي: 
13۴3 وارد خدمت آموزش و پرورش شد و تا سال 1352 در 
شهرستان های بیرجند و مشهد در دبیرستان ها به عنوان دبیر 
علوم طبیعی تدریس دروس مختلف علوم طبیعی را عهده دار 
بود . البته در خالل این مدت در سال های 13۴۴ تا 13۴6 
خدمت سربازی را هم انجام داد و پس از اتمام خدمت سربازی 

مجدد وارد آموزش و پروش شد. 
دانشگاه  کشاورزی،  دانشکده  در  کنون  تا   136۰ سال  از 

فردوسی مشهد مشغول به تدریس است.
دانشگاه  هرباریم  سرپرستی  سال 1377  تا  سال 1361  از 

فردوسی مشهد را برعهده داشت.
از سال 1363 تا سال 1365 مسئول بخش طرح ها و تحقیقات 

جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد بود . 
از سال 1366 تا 1368 و 136۹ تا 1371 مدیر گروه زراعت 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بود .
از سال 137۰ تا سال 1377 رئیس کمیته تخصصی کشاروزی 

هیدت ممیزه بود.
از سال 137۰ تا سال 137۴ و از سال 1377 تا سال 137۹ 

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد بود .
در تمام این مدت عهده دار امر تدریس در دروس مختلف 
نیز بود.همکاری های مختلفی در سطوح مختلف دانشگاه و 

وزارت خانه داشته است
در سال 136۰ تا سال 1363 عضو هسته آموزشی و برنامه 

ریزی دانشکده کشاورزی بود.
کشاورزی   دانشکده  پژوهشی  هسته  عضو  محصل  دکتر 
ونماینده دانشگاه مشهد در کمیسیون تعیین محل خدمت 

رشته های کشاورزی وزارت علوم بوده است . 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  شورای  عضو  اوهمچنین   
فردوسی ، عضو شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی ، عضو 
کمیته کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی ، عضو 
هیئت تحریریه مجله علوم و صنایع کشاورزی ، عضو هیئت 
تحریریه مجله کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و همچنین 
عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول 
ارزیابی رشته های کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی در خراسان 

بوده است.
بنیاد  تخصصی  گروه  عضویت  وی  فعالیتهای  دیگر  از   
فرهنگی رضوی،  شورای پارک ها و فضای سبز شهرداری 
و  علمی  هیئت  اعضای  ارزشیابی  شورای  عضو  مشهد، 
کارشناسان وزارت کشاورزی  کشور ، عضو هیئت مدیره 
انجمن زراعت و اصالح نباتات دوره اول و عضو انجمن 
زراعت و اصالح نباتات ایران، عضو انجمن بیماری های 
گیاهی ایران و در حال حاضر هم عضو هیئت مدیریه و 

رئیس انجمن زراعت و علف های هرز ایران است.
دکتر راشد در تاسیس مقاطع فوق لیسانس زراعت و علف 
در  زراعت گرایش علف های هرز  و دکترای  های هرز  
این رشته ها  ابتدا در  از  دانشگاه فردوسی نقش داشت و 

تدریس می کردند.  
ایشان طرحی در رابطه با پوشش گیاهی منطقه گلین در 
شمال شیروان و نیز طرحی در رابطه با رستنی های خراسان 
که نتیجه اش در دو جلد چاپ شده دارد .طرحی برای بررسی 
مقاومت علف های هرز به علف کش ها نیز داشته و از نمونه 
طرح های دیگرش نیز در ارتباط با شاهدانه و جارو و تاثیر 

کود ازت و تراکم روی رشد این گیاهان بود. 

 خاطرات و وقایع تحصیل: دکتر راشد اینگونه 
از معلم کالس پنجم خود یاد می کند “پر از احساس و 
عالقمند به کار بود و این احساس عالقه را خیلی راحت 
به دانش آموزان منتقل می کرد و من به خاطر می آورم 
که شب ها، ساعت ها کتاب ادبیات فارسی و لغاتش را می 
خواندم که روز بعد که ایشان مسابقه برگزار می کند، بتوانم 
در صحنه مسابقه سرافراز بیرون بیایم. “ وی اینگونه از 
آقای دکتر زرگری معلم گیاه شناسی خود تعریف می کند” 
از  آموختند که   به من  را  ایشان واقعا علم گیاه شناسی 

بسیاری از آنها حتی در حال حاضر استفاده می کنم .”

در وصف خصوصیات دکتر کال اینگونه می گوید: ”دکتر کال 
یکی از الگوهایی بود که چیزهای زیادی را از ایشان فراگرفته 
ام. مثبت بودن، اقرار به ندانستن و حق به شاگرد دادن 3 نکته 
ویژه ای بود که ایشان داشتند و من هرگز اینها را فراموش 
نمی کنم. در رابطه با مسائلی که توسط دانشجویان عنوان می 
شود، ایشان سعی می کرد به نوعی حرف دانشجو را تصدیق 
کند حتی اگر در مطالب دانشجو مقداری اشتباه وجود داشت، 
ایشان قسمت صحیح قضیه را می گرفت و در بسیاری از 
موارد با وجود اینکه بسیاری از مطالب را می دانست، باز سعی 
می کرد که نشان دهد که قسمتی از مطلب را نمی دانسته 

و به این ترتیب حس اعتماد دانشجو را تحریک می کرد. “

توصیه های دکتر محمدحسن راشد محصل:
دانشجویان بایستی سعی کنند که در هر شرایطی صداقت 
و تقوا را سرمشق خودشان قرار دهند. کارهای روزانه ای را 
که انجام می دهند ارزیابی کنند و سعی کنند اگر امروز کار 
مطلوبی را انجام ندادند ، فردا دیگر فرصت را از دست ندهند . 
در برنامه های کاری و زندگی خودشان در وهله اول فکر کنند 
و سپس برنامه ای طرح کنند و ان برنامه را اجرا کنند و پس از 

ان، نکات قوت و ضعفش را بسنجند .
اساتید محترم هم توجه داشته باشند که الگوی شخصیتی 
دانشجویان قرار می گیرند و از این نظر بایستی به شدت 
مواظب اعمالشان باشند. خوشبینانه قضاوت کنند. اشتباه 
دانشجو را حتی االمکان ندیده بگیرند بویژه اگر احساس 
کنند که دانشجو ممکن است، نسبت به موضوع شرمنده 
شود. از اعتراف به اشتباه خودشان نگران نباشند و مطمئن 
باشند که اگر این اشتباه را قبول کنند، دانشجو با اعتماد به 

نفس بیشتری مطالب آنها را پیگیری خواهد کرد. 
دانشگاه  اسناد  و  مفاخر  آثار  مرکز  از  برگرفته   *

مشهد فردوسی 

دکترمحمد حسن راشد محصل  
پدر گياه شناسی ایران

عالیه پیشه ور

سینما و چهره ها
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مشکالتروانیدرکمینشبکارها

حریرچیان متخصص مغز و اعصاب؛ اظهار کرد: یک 
دارد؛  اختصاص  خواب  به  فرد  هر  عمر  طول  سوم 
کار  و  فراوان  مشغله های  دلیل  به  امروزه  متأسفانه 
زیاد، افراد برای انجام کارهای عقب مانده خود ساعت 

خوابشان را کاهش می دهند.
مشکالت  ایجاد  باعث  خواب  کمبود  داد:  ادامه  وی 
خواب  که  افرادی  می شود،  جسمی  و  روانی  روحی، 
خوب و استراحت کافی ندارند برای انجام فعالیت های 

روزانه خود دچار مشکل می شوند.
افرادی که خواب کافی ندارند برای انجام فعالیت های 
روزانه خود دچار مشکل می شوند حریرچیان با اشاره به 
افراد  در  خواب  اختالل  ایجاد  باعث  کم خوابی  اینکه 
می شوند، عنوان کرد: افراد شب کار یا شیفت کار به دلیل 
خواب  اختالالت  به  ابتال  خطر  معرض  در  کم خوابی 
باعث کاهش سطح  هستند و همین مسئله می تواند 
مشکالت  بروز  یا  رانندگی  هنگام  در  آنها  هوشیاری 
دیگر شود.وی تأکید کرد: برخی از افراد و به خصوص 
جوانان شب بیدار هستند و به جای آن در طول روز 
استراحت می کنند اما این روند خواب نمی تواند باعث 
رفع خستگی شود.این متخصص مغز و اعصاب ادامه 
بیدار می مانند،  تا دیروقت  افرادی که شب ها  داد: در 
اختالالت خواب مشاهده می شود، افراد نباید با برهم 
زدن ریتم و ساعت خواب خود باعث بروز کم خوابی 
شوند زیرا این امر کاهش توانایی جسمی در طول روز 
ناشی  مشکل های سالمت  ازجمله  دارد.  همراه  به  را 
قلبی  بیماری های  به  ابتال  می توان  خواب  کمبود  از 
عروقی، عفونت و اختالل هایی چون سندرم متابولیک، 

دیابت و چاقی را نام برد.   

پنجره و آینه

او  از  و  رفت  روحانی  یک  نزد  ثروتمندی  جوان 
او  روحانی  خواست.  نیک  زندگی  برای  اندرزی 
 را به کنار پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه 
می آیند  که  آدم هایی  داد:  جواب  بینی؟  می 
صدقه  خیابان  در  که  کوری  گدای  و  می روند  و 
و  داد  نشان  او  به  بزرگی  آینه ی  می گیرد.بعد 
بگو چه  بعد  نگاه کن و  آینه  این  باز پرسید: در 

می بینی؟  جواب داد: خودم را می بینم. 
دیگر دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از 
یک ماده ی اولیه ساخته شده اند، شیشه. اما در آینه 
الیه ی نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و 
در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی. این 
دو شی  شیشه ای را با هم مقایسه کن.وقتی شیشه 
فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس 
ثروت(  )یعنی  نقره  از  وقتی  اما  می کند.  محبت 
تنها  بیند.  می  را  خودش  تنها  می شود،  پوشیده 
وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش 
بار دیگر  تا  برداری  از جلو چشم هایت  را  نقره ای 

بتوانی دیگران را ببینی و دوست شان بداری.

اگر فرصت داری که اقداماتی فوق العاده در زندگی 
خود انجام دهی، به جدیت تو را تشویق می کنم
 که از کسی دعوت کنی تا به تو ملحق شود.

در تجارت، ایدۀ سنجش کاری که انجام می دهی
 و توجه به معیارهایی همچون رضایت مشتری 

و عملکرد، شما را به موفقیت می رساند.

هر چند که لحِن خوِش آوازم نیست
شب تا به سحر اسیر آوای توام
ای یاور این دل غریب فانوس

تا هست جهان محو تماشای توام

تنها راه دوری از غم و غصه اینست
 که آنقدر وقت آزاد نداشته باشی که بخواهی

 فکر کنی آیا خوشحال هستی یا نه.

  آن کس که به شدت گرفتار دردی است 
نیازش به دعا بیشتر از تندرستی است 

که از بال در امان است نمی باشد. )حکمت 302(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

حکمت های نهج البالغه

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

 فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند
که بیم دهید که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. سوره النحل/ آیه 2

حدیث روز  

دل بستگی به دنیا، عقل را فاسد می  کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می  سازد و باعث عذاب دردناک می  شود.
 امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

روش های مدیریت زمان برای مادران شاغل
مادر  نوع همسر و  از  تمام خانم های شاغل آن هم  برای 
اولویت بندی و کمبود زمان چالش بزرگی است و مدیریت 
وظایف خانه و بیرون مهم ترین دغدغه آنهاست؛ مادرانی که 
حدود 40 ساعت خود را در هفته کار کرده و برای اینکه 
همزمان مادر، همسر و کارمند نمونه ای باشند، تالش زیادی 
می کنند؛ تالش هایی که رسیدگی به امور خانه، وقت گذاشتن 
برای فرزندان، خرید، رفت وآمد با اقوام، بودن در کنار همسر، 
دیدار دوستان و... گوشه ای از این انتظارات است و نتیجه ای 
جز خستگی ندارد.از بین رفتن این همه دغدغه و انتظار شاید 
کار غیرممکنی برای شما خانم های شاغل باشد اما با این 10 
نکته کلیدی و مدیریت زمان می توانید تمام وظایف خود را با 

فراغ بال و لذت بیشتری انجام دهید.
1.راسساعتمعین،کارتانراترککنید

به گونه ای  را  شما  ذهن  بودن  شاغل   مادر  صورت  هر  در 
متمرکز می کند تا بدانید که دیگر تمایلی به امور بی حاصل 
و بیهوده ندارید و سعی می کنید هرچه زودتر کارهای تان 
فراموش  برگردید.  به خانه  و  انجام دهید  کار  در محل  را 
نکنید درمواقع الزم »نه« بگویید.نه گفتن برای زمانی که 
کسی از شما می خواهد تا پروژه ای اضافی را قبول کنید یا 
تا دیروقت کار کنید و به جای شخص دیگری در محیط کار 
خود باشید، به این فکر کنید که دیگر وقت شما فقط به 
خودتان اختصاص ندارد و فرزند  و همسر شما در خانه منتظر 

شما هستند تا هرچه زودتر شما را ببینند.

2.انتظاراتمعقولداشتهباشید
در اولین قدم باید برنامه ریزی کردن را بیاموزید و به کار 
کردن کمک  برنامه ریزی  نه،  یا  باشید  داشته  باور  ببندید. 
می کند همه کارهای تان را به موقع و بدون استرس انجام 
دهید. هرشب دو دقیقه از وقت خود را برای اولویت بندی 
کارهای فردا یا حتی چند روز آینده بگذارید. این کار به شما 
کمک می کند تا کارهای تان را باتوجه به میزان اهمیت آنها 
انجام دهید. مثال کارهایی مثل سر زدن به مدرسه بچه ها، 
اتو کردن لباس ها، خرید خواربار یا شستن لباس های کثیف 
را به آخر هفته ها موکول کنید. عالوه بر این هر آخر هفته 
می توانید منوی غذای هفته بعد خود را بنویسید. به این ترتیب 
در طول هفته دیگر نگران اینکه چه غذایی درست کنید، 

نخواهید بود.
3.دنبالاولویتهاباشید

 مشخص کردن اولویت ها به طور واضح و روشن، اولین و 
ضروری ترین مرحله در حفظ تعادل در زندگی است. نکته 
مهم در این زمینه آن است که مشخص کنید، می خواهید 
اولویت های واقعی شما چه باشند نه اینکه فکر و تخیل خود 
را از اولویت مطرح کنید. اگر قرار باشد زندگی تان فقط روی 
یک چیز متمرکز شود، آن چیست؟ و دومین، سومین، بعدی 
و بعدی ها؟ اگر صادقانه و با فکر پاسخ دهید چند اولویت 
اصلی شما مشخص می شود که ممکن است این موارد را 
شامل شود: فرزندان، همسر، شغل، ارتباطات، مسائل مذهبی، 

سالمت، ورزش، هنر، سرگرمی  و سفر. حاال یاد بگیرید حین 
کار روی هر اولویت تمام تمرکزتان را فقط روی همان داشته 
باشید مثال وقتی با بچه ها هستید به کار فکر نکنید و تمام 

فکرتان با آنها باشد.
4.کارامروزرابهفردانسپارید

 یکی از کارهایی که هرگز نباید انجام دهید همین موکول 
کردن کارها به بعد است. همسر و فرزندان شما بی شک 
دوست دارند وسایل و لباس های شان برای رفتن سر کار و 
مدرسه آماده باشد بنابراین یک ربع از وقت شبانه خود را برای 
آماده کردن لباس ها، بررسی تکالیف فرزندان، شستن و آماده 
کردن وسایلی که برای صبحانه به آنها نیاز دارید، بگذارید 
چون اینها دقیقا کارهایی هستند که می توانید شب قبل انجام 
دهید تا صبح راحت تر باشید. به عالوه اگر شما این کارها را 
هر شب قبل از رفتن به تختخواب انجام ندهید استرس روز 

بعدتان را افزایش خواهید داد. 
5.ازاستراحتخودنزنید

بسیاري از خانم ها به ویژه مادران شاغل تصور مي کنند به 
منظور انجام تمام کارهاي بیرون و داخل منزل مي توانند 
وقت خواب و استراحت خود را کاهش دهند. یعنی عموما 
شب ها تا دیروقت کارهاي منزل را انجام مي دهند و صبح 
هم که باید زود بیدار شوند و از منزل خارج شوند.گفتني است 
این نوع زمان بندي فقط در کوتاه مدت و به صورت موقتي 
امکان پذیر است و پس از مدتي موجب مي شود شما دچار 

خستگي مفرط و ضعف شوید. در این صورت، نه مي توانید 
مادري شاد و سرحال براي فرزندتان باشید و نه فردي موثر 
با مدیریت  را  بیداري  در محل کار. پس بهتر است زمان 
اما حتي االمکان  بپردازید  به کارها  و  تنظیم کنید  مناسب 
شب ها زودتر بخوابید یا اگر نمي توانید عصرها کمي استراحت 

کرده و بقیه کارهاي تان را انجام دهید.
6.چارچوبتعیینکنید

دارید.  شما  که  دارند  را  ساعتی  همان 24  موفق  مادران   
عده ای هر روز ساعت 17:30 به خانه می روند و با خانواده و 
فرزندان وقت می گذرانند. عده ای هر سال بیش از 50 کتاب 
می خوانند. آنها همیشه در حال کار نیستند و به تفریح و 
استراحت اهمیت می دهند. آیا عجیب نیست؟ مادران موفق 
این طور زندگی می کنند و در مقابل افراد زیادی وجود دارند 
که زندگی خود را وقف کار کرده اند و شاید روزها در محل 
کار می مانند و درعین حال نه کارشان عالی است و نه زندگی 
شخصی شان.خانم های موفق شاید هزاران کار برای انجام 
تعریف  برای خود محدودیت های خاصی  ولی  دارند  دادن 
کرده اند تا زندگی شان متعادل و متوازن باشد. البته واضح 
است که درباره شرایط استثنایی صحبت نمی کنیم. برای هر 
کدام از ما شاید پیش بیاید که مجبور شویم تا صبح کار 
کنیم. شاید زمانی نتوانیم با خانواده شام بخوریم. شاید مدتی 
فرصتی برای تفریح و رفتن به استخر شنا نداشته باشیم. این 

موارد طبیعی است ولی نباید تبدیل به عادت شود.
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09364782506 -2605

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230  برگی

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

به دو نفر کارگر با تجربه کار در 
قصابی نیازمندیم. 09038502370

یک شرکت پخش مواد غذایی 
به تعدادی مسئول فروش و 

بازاریاب خانم و آقا با سابقه کار 
و روابط عمومی باال جهت تکمیل 
کادر فروش خود نیازمند است.
حقوق ثابت + بیمه و پورسانت 

09365403880
32236651

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

تجربه کنید.   09158668002

به تعدادی نیروی کار ساده و ماهر جهت کار 
در رستوران  و سفره خانه سنتی نیازمندیم. 

)خانم / آقا(  آدرس: قلعه بیرجند
09150051239

یک شرکت ساختمانی جهت 
سرپرستی کارگاه در شهر بیرجند 

به یک نفر مرد با مدرک فوق دیپلم 
عمران با سابقه 5 سال نیاز  دارد.        

09393518043   

آگهـی استخـدام
به دو نفر آقا با مدرک مهندسی 
پزشکی جهت فعالیت در شرکتی 

معتبر نیازمندیم. متقاضیان با شماره 
32433800 تماس حاصل فرمایند.

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

تگزاس
14:3018:1522شروع سانس

التــاری
16:1520شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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با شروع فصل زیبای بهار، فروش میوه هایی نظیر گوجه سبز 
فروشندگان  همچنین  و  فروشان  میوه  توسط  بادام  چغاله  و 
خواص  و  فواید  دارای  میوه ها  این  می گیرد.  رونق  دوره گرد 
بسیاری برای سالمتی ما هستند، اما اگر نشسته و آلوده باشند، 
احتمال ابتال به بیماری های عفونی گوارشی از جمله حصبه و 
مسمومیت های غذایی را مطرح می سازند. از مهم ترین خواص 

این میوه، خاصیت مسهلی و اشتهاآور بودن آن است که به 
خوبی شناخته شده است. همچنین اثرات منحصر به فرد آن 
شامل کاهش فشار خون و کلسترول خون، حذف رسوبات از 
خون و تنظیم عملکرد معدی - روده ای است. به عالوه این 
میوه زیاد کننده ادرار بوده و برای درمان ناراحتی های مجاری 
ادراری مفید است. گوجه سبز برطرف کننده عطش و خنک 

کننده نیز می باشد. زیاده روی در مصرف آن ممکن است که 
سبب دل درد و نفخ شود. خواص گوجه سبز نرسیده به علت 
داشتن اسیدهای مختلف بیشتر از میوه های رسیده است و در 
عوض نفخ آن هم بیشتر است. مصرف گوجه سبز آلوده سبب 

بروز مسمومیت های گوارشی می شود.
* مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

گوجه سبز نوبرانه  بهاری 

میوه ها را کی بخوریم؟ 
  

برخی از میوه ها نباید همراه غذا مصرف شوند 
و برخی را قبل یا بعد از غذا باید خورد. خواص 
میوه هایی مانند سیب و گالبی به دلیل داشتن 
از غذا  بعد  و  قبل  است که  بهتر  بافت سفت، 
بافت های  دارای  میوه های  و  شوند  مصرف 
اگر همراه  انگور  و  توت فرنگی، هلو  مانند  نرم 

ایجاد  فرد  برای  را  مشکلی  شوند،  خورده  غذا 
نمی کنند. برای جذب نشدن کلسترول، بهتر است 
که میوه هایی که ویتامین c دارند، مانند پرتقال و 
لیمو در کنار غذا مصرف شود. افراد چاق پیش از 
خوردن غذا میوه هایی که بافت سفت دارند، مانند 
گالبی و سیب مصرف کنند؛ چرا که این میوه ها 
دارای فیبر هستند و مصرف آن باعث می شود 
که این افراد خیلی زود احساس سیری کنند.

پوشیدن صندل برای دیابتی ها ممنوع!
 

خیلی از افراد تصور می کنند نپوشیدن جوراب در 
تابستان بهتر است، در صورتیکه این کار باعث 
پا  بیشتر میکروب ها در محیط مرطوب  جذب 
می شود. ضمن اینکه پوشیدن صندل نیز برای 
بیماران دیابتی در تابستان توصیه نمی شود. چون 
به دلیل باز بودن این نوع کفش ها، محافظ خوبی 

برای پا ها به شمار نمی آید و موجب ایجاد زخم 
می شود. بهترین نوع کفش، چرم طبیعی است 
کاهش  موجب  موجود  منافذ  دلیل  به  که  چرا 
جلوگیری  آلودگی  ایجاد  از  و  شده  پا  تعریق 
می کند. ضروری است به ویژه در تابستان پا ها 
به طور مرتب با آب و صابون شسته شود، به 
خصوص برای افرادی که دیابت دارند. پوشیدن 
جوراب مناسب نخی یا نانو نیز توصیه می شود.

6 نوشیدنی برای تنظیم خواب

1- آب انگور 2- چای بابونه: گلیسین موجود 
در آن، یک انتقال دهنده عصبی است که باعث 
شل شدن عضالت و آرامش اعصاب می شود3- 
کفیر: نوشیدنی سرشار از پروبیوتیک ها و باکتری 
های مفید برای سالمت روده و دستگاه گوارش، 
و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است 4- شیر 

سویا 5- آب آلبالو: میزان ترشح مالتونین را در 
خون افزایش می دهد 6- شیر: یک لیوان شیر 
گرم هنگام خواب می تواند نه تنها به خواب بهتر 
کمک کند، بلکه یک دوز سالم از تریپتوفان ها 
و کلسیم را به بدن نیز می رساند. عالوه بر این 
پروتئین کازئین در شیر گاو، به ساخت عضله 
در تمام طول شب کمک می کند و میل به 
پرخوری در روز بعد را نیز کاهش می دهد.

فواید زود خوابیدن را بدانید ! 

1- بدن و مغز شما به خواب نیاز دارد: بدن و 
مغز در هر 24ساعت به 7 تا 8 ساعت خواب نیاز 
دارد که اگر به هر دلیلی این میزان خواب کاهش 
به بدن بخصوص  تاثیرات جبران ناپذیری  یابد 
مغز وارد می شود 2- تا آخر عمر نمی توانید آن 
را جبران کنید: خواب ناکافی عملکرد شناختی 

مغز را تا پایان عمر کاهش می دهد و بعد از آن 
اگر بیشتر بخوابید نمی توانید آن خواب از دست 
رفته را جبران کنید 3- امکان دارد به سرطان 
مبتال شوید: با به هم خوردن ساعت خواب، میزان 
تولید مالتونین در بدن کاهش می یابد و بدنبال 
آن سطح استروژن کم می شود. همینطور در زنان 
باردار باعث می شود کودک کم وزن متولد شود 
4- اگر خوب نخوابید بیماری هایتان تشدید می شود.

سبزي فوق العاده برای سفیدي دندان
 

گشنیز: مصرف این سبزي براي دهان و دندان 
بسیار مفید است، لثه را سالم نگه مي دارد و از 
خرابي دندان ها جلوگیري و درد دندان را بر طرف 
مي کند. گشنیز و تخم آن از نظر طب قدیم ایران 
سرد و خشک است. مصرف گشنیز معده را تقویت 
و خوردن آن با غذا به هضم غذا کمک مي کند، 

تخم گشنیز شیر را در مادران شیرده زیاد مي کند 
و براي تسکین درد دندان جویدن تخم گشنیز 
آرام  و  مسکن  آور،  خواب  گشنیز  است.  مفید 
کننده، تسکین کننده استفراغ و برطرف کننده 
عطش است، مصرف آن به بدن نیرو مي بخشد، 
نیرو دهنده قلب و قاعده آور است و براي برطرف 
کردن افسردگي مي تواند مفید باشد. مصرف 
بسیار زیاد گشنیز باعث بي حسي مي شود.

یادداشت

فوتبالیست های شهرستان بیرجند
 ازراست: مسعود برهانی، شهید محمود پوررسا قبل از انقالب که برای مود بازی می کردند.گردآورنده: اصغری 

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

اصلی ترین کار دولت و حاکمیت 
در حوزه فرهنگی مردم است

* کریمی

مبارزه با دشمن و آبادانی سرزمین را می شود به امور فرهنگی هم 
گسترش داد. اما اصلی ترین کار دولت و حاکمیت در حوزه فرهنگی 
استصالح مردم است. مترجمان نهج البالغه و تحف العقول استصالح 
را  اصالح و سامان دادن ترجمه کرده اند. اما آیا این بی دقتی در ترجمه 
نیست؟! استصالح با اصالح متفاوت است. دولت به جای ادعای ثقیل 
نامه  این  ادامه  در  باشد.  در »طلب اصالح«  بایست  مردم می  اصالح 
حضرت امیر خطاب به مالک اشتر می گوید همنشینی با علما و حکما 
را زیاد کن این کار موجب تثبیت آنچه که اهل سرزمینت را به »صالح« 
آورده می شود ... این کار موجب تحقق حق و دفع باطل می شود ، 
حضرت در ادامه معتقدند سنت های صالحه راه طاعت اهلل هستند . این 
فرمان الهی و حکیمانه راه حاکم را در نحوه صالح مردمان مشخص می 
کند. حاکم می بایست صلح را شناسایی کند و این کار را هم نه خودش 
که باید از طریق همنشینی با علما و حکمای سنت شناس برآورده کند. 
به عبارت دیگر سنتهای صالحه »وجود دارند« و می بایست برای تثبیت 
آنها گام برداشت. این کار به تعبیر حضرت امیر المؤمنین تحقیق حق است 

یعنی محقق کردن آنچه محقق شده است!
رویکرد استصالحی یا کشاورزانه در قرآن و روایات  کاماًل مستدل و مستند 
شده است. با این تلقی عام در عرصه فرهنگی هم می توان کشاورز بود یعنی 
سنتهای صالحه را شناسایی کرد و با کاشت مناسب در زمین مستعد و با 
نگاهی به آسمان از متوکلون شد. توصیه امیرالمومنین به مالک اشتر این 
است که : سنت صالحه ای که دلهای امت به آن عمل می کنند و با آن الفت 
گرفته اند و به صالح رسیده اند را نقض نکن و با علما و حکما همنشین باشد 
تا در تثبیت آنچه کار سرزمین و مردم قبل از تو را به پا داشته کمکت کنند.

باید در جزئیات تعامالت و مدیریت فرهنگی سازمان بیشتر اندیشه کرد و 
نه فقط در محصول نهایی. اکنون من اطالعات کافی برای قضاوت ندارم اما 
می دانم این سازمان عالوه بر منتقدان از طرف حامیان مهندسی فرهنگی 

هم متهم است که از آثار ضدانقالب حمایت کرده است! 
عالوه بر این، این پرسش در مورد دیگر آثار مانند فیلم تنگه ابوقریب 
)که گرچه محصول اوج بود اما داوران جایزه دادند و مورد هجمه هم 
قرار نگرفت( وجود دارد! آن وقت در مرحله بعدی است که می فهمیم 
که ضعف های این آثار چقدر به سازندگان و چقدر به حامیان آن برمی 
از  چقدر  سازندگان  و  گرفته  تحمیل صورت  و  سفارش  چقدر  گردد؟ 
دخالتهای بیجا شاکی هستند؟  این پرسش عیار این جمالت مطلق 
نگر را نشان می می دهد که »هرچه تبرج و گشاده دستی از بیت المال 
در حمایت مالی از هنرمندان و آثارشان بیشتر می شود، کیفیت آثارشان 
تنزل می یابد«. بعد از این است که بغض این جمله خشمگینانه بیشتر 

تحلیل می شود که »چند می گیری انقالبی باشی؟«.

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد

آدرس: خیابان ارتش، حد فاصل معلم و غفاری تلفن تماس: 05631550 - 09155616478 

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

امالک و 
مستغالت

 فروش منزل در حاجی آباد
خیابان مقداد، دوخوابه، دارای 
سند و امکانات فی:۶۲ م نقد  

۰۹۱۵۸۶۷۱۸۹۴

فروش٣۰۰ مترمربع  زمین 
مسکونی با سند ششدانگ
 آرین شهر فی: ۲۰ م 

۰۹۱۵٣۶٣۸۲۹۷

آپارتمان شیک فول امکانات 
طبقه سوم ، سایت اداری

تلفن تماس
۰۹۱۵۱۶۰۹٣۰۹ 

زمین حدود۱۵۰ متر، حصار 
شده با سوئیت موقت و پروانه 
ساخت درشهرک رقوئی، ۸۵ م 

  ۰۹٣٣۸۸۶۸٣۹۹

فروش ویالیی در خیابان استقالل، 
شمالی، ٣۶۰متر زمین،۵۲۰ 
متر بنا در ۲طبقه فی۶۵۰ م 

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش ویالیی مدرس۴٣، ۲۵۰ 
مترزمین، ۱۶۰متربنا،جنوبی 
فی۵۰۰میلیون، تخفیف پای 
قولنامه     ۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

  فروش باغ در روستای تقاب 
 با مناسب ترین قیمت 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۷۱۵۱۹۸۰ 

فروش ۲۰۴مترزمین مسکونی 
شمالی در مهرشهر، دارای قرارداد 
واگذاری بنیاد و پروانه و امتیازات  

۰۹۱۵۷۲٣۰۸۴۵

فروشی آپارتمان۸۵ متری
 فول امکانات، سپیده ۵

) ۱۲۰میلیون(
۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰ 

واحد مسکونی بنیاد مسکن
 اول حاجی آباد، همکف ، شمالی 
آفتابگیر، فی: ۶۵ م وام ندارد  

۰۹۱۵٣۶٣۸۲۹۷

فروش یا معاوضه با ماشین 
۲۵۰متر زمین 
واقع در امیرآباد 

 ۰۹۱۵۱۶٣۸۸۹۲

فروش مغازه در بازار سرپوش یا 
معاوضه با ماشین یا آپارتمان در 

مشهد 
 ۰۹٣٣۰۷۵۱۶۹۶

آپارتمان شیک فول امکانات 
طبقه سوم سایت اداری
)فروشی باتخفیف( 
۰۹۱۵۱۶۰۹٣۰۹

باغ در تقاب هزار متر
 بانیم ساعت آب چاه 

موقعیت خوب
۰۹۱۵۱۶۱۲۲۰۸

به یک مغازه 
در بازار نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۷۴۰۸۸۰۵

رهن واجاره همکف،پارکینگ، 
یک خواب،حیاط دار مستقل، 
معصومیه،  درصورت نیاز پیام 

بدهید  ۰۹٣۹۱۶۱٣۹۱۵

جویای کار

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی به تعدادی راننده 

نیاز دارد
۰۹٣۹۵۲۶۵۱۲۰ 

به تعدادی راننده در تاکسی 
اینترنتی با ماشین های مدل باال 

پراید ،پارس، سمند، تیبا  نیازمندیم 
۰۹۱۵۸۶٣۹۹۷۵

به تعدادی راننده 
با ماشین دوگانه سوز فوری 

نیازمندیم .
 ۰۹۱۵۸۶۶۹۴۲۶ 

شاگرد سنگ کار
 نیازمندیم.

تلفن تماس: 
۰۹۱۵٣۶۱٣۷۵۸

به یک نیروی ماهر به کارواش 
برای شیفت عصر فوری نیازمندیم. 

روزی ۲۵ تومان
۰۹٣۶۸۶۰۴۷۸٣

به تعدادی راننده تمام وقت در 
آژانس در محدوده آوینی

 نیاز مندیم
۰۹۱۵٣۶٣۹۰۰۸

آژانس با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی به تعدادی راننده 

تمام وقت و نیمه وقت نیاز دارد    
۰۹٣۹۵۲۶۵۱۲۰

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت

  و نیمه وقت نیاز دارد
۰۹۹۰۵۶٣۷۲۸٣

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده نیاز دارد

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۴۹۴۴۰۸۰

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 
صورت تمام وقت نیازمندیم. 

۰۹٣۸۵۶۱۵۲۴۴

به تعدادی راننده با ماشین تمام 
وقت و نیمه وقت جهت کار در 

آژانس نیازمندیم
۰۹۱۵۵۶۱۹۰۷۲

به تعدادی راننده سحرخیز 
با خودرو جهت کار درآژانس 
با زنگ خور باال نیازمندیم   

۰۹۱۵۵۶۱۲۱۷۰

به تعدادی راننده خانم با ماشین 
در آژانس بانوان به صورت 
تلفنی و اینترنتی نیازمندیم 

۰۹۱۵۸۶٣۹۹۷۵

به دو نفر نظافت چی
 نیاز مندیم

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۰۹۱٣۲۲۹ 

استخدام نیروی نقشه برداری 
اجرایی، سابقه کار حداقل ۵ 

سال ، مسلط به دوربین توتال 
۰۹۱۸٣۶۱٣۴۲۶

به تعدادی راننده جوان جهت 
کار در آژانس با زنگ خور باال 
با ماشین دوگانه نیازمندیم 

۰۹۱۵۷۲۴۶۲۷۶

به یک منشی با روابط عمومی باال 
دردفترامالک نیازمندیم

تلفن تماس: 
۰۹۱۰۰۴۰۰۹۲۵

جویای کار:شیفت عصر فوق دیپلم 
حسابداری؛دارای گواهینامه و 

وسیله نقلیه
۰۹۱۵۷۲٣۶٣۴۱ 

 
به یک نیروی با سابقه در زمینه 
ساندویچ و فست فود شیفت 
صبح ۱۰الی ۱۸ نیازمندیم 

۰۹۱۲۹۱۵۰٣۵۵

به یک چرخ کارجهت تولیدی 
لباس نیارمندیم.

 تلفن تماس:
۰۹۱۵۸۶٣۵۶۴۴

به یک نیروی ماهر 
جهت کار در کارواش نیازمندیم

تلفن تماس 
۰۹۱۵۹٣۷۲۶۴۴

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی

 به تعدادی راننده نیاز دارد
۰۹٣۹۵۲۶۵۱۲۰ 

 
به تعدادی راننده تمام وقت جهت 

کار در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس: 

۰۹۱۵٣۶٣۹۰۰۸

به دو نفرکارگر قصابی
 نیازمندیم

تلفن تماس: 
۰۹۰٣۸۵۰۲٣۷۰

به یک راننده تمام وقت با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

نیازمندیم
۰۹٣۰۶۷۰٣۰٣۷

خودرو

پژو ۴۰۵ مدل۸٣ ،فنی، عالی 
ظاهر خوب فی:۸/۵۰۰م 

تلفن تماس: 
۰۹۱۵٣۶۲۴۶۴۴

فروش فوری ۲۰۶ تیپ۲ 
مدل ۸۸، سفید، بدون رنگ 

فی۲۲۶۰۰م
۰۹۱۵۹۶۵۸۴٣٣ 

زانتیا مدل ۸۲ ،تمام رنگ شاسی 
و ایربگ سالم، موتور هیدرولیک، 

شاسی ضمانتی فی:۱۷/۵۰۰م 
۰۹۱۵۹۶۱۲۴۴٣

فروش 
ماشین جک اتومات

تلفن تماس: 
۰۹٣٣۰۷۵۱۶۹۶ 

متفرقه

فروش یک  باب مغازه کیف 
فروشی واقع دربازار با موقعیت 

عالی،  با درآمد تضمینی 
۰۹۱۰۵۴۷۷۹۵۸

خریدار
 کندوی دست دوم

 تلفن تماس: 
۰۹۱۵۵۶۱۹٣۵۹ 

فروش یخچال تمام ویترین
 مغازه مناسب برای پروتئینی
غذا آماده، سوپرمارکت و... 

۰۹۱۵۹۶٣۲۹۴۵

سوپرمارکت با کلیه امکانات
 به فروش می رسد. مهرشهر

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۱۶۵۰۵۷۸

دار کوچک تابلو فرش یا قالیچه   
)چوبی یا آهنی( 
شما را خریداریم.
۰۹٣۶۹۹۰۴۵۶۰

فروش میز کامپیوتر
 نو ، قهوای

تلفن تماس: 
۰۹۱۵۱۶۰۴۸۶۵
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نصب اولین پالک ماندگار مشاهیر خراسان جنوبی

صدا و سیما-اولین پالک ماندگار مشاهیر خراسان جنوبی در سر در منزل استاد بدیع الزمان فروزانفر در بشرویه نصب 
شد. این پالک با هدف ماندگاری و آشنایی بیشتر مردم با این استاد برجسته نصب شد. به گفته رمضانی مدیرکل 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا پایان سال 10 پالک ماندگار از مشاهیر استان نصب خواهد شد.

*شهردار بیرجند از بهسازی و زیباسازی پنج میدان 
بزرگ این شهر خبر داد.

و  اوقاف  کل  اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  *معاون 
امور خیریه از اعزام ۹ نفر زائر بار اولی این استان 

به عتبات عالیات خبر داد.
*رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه ایثار و شهادت 
گفت:  است،  هنری  حوزه  اولویت های  اشتغال  و 
هدف گذاری حوزه تولید ۵۴ پروژه در سال ۹۷ است

*  مسئول بسیج سازندگی استان گفت: از سال گذشته 
تاکنون، ۵0 استخر ذخیره آب در دست ساخت دارد.
*چرخه تولید در کارگاه جوراب بافی جنت آباد قاین 
رونق گرفت. ها،  نظامی  برای  با سفارش جوراب 
*800 هزار قطعه طیور از ابتدای امسال با نظارت ناظران 
ذبح شرعی در کشتارگاه های طیور استان ذبح شد.

اخبار کوتاه

استان ۱۳ مرکز شبانه روزی
 توانبخشی دارد

ایسنا-معاون امور توانبخشی بهزیستی از وجود 1۳ 
مرکز توانبخش، مراقبتی و نگهداری شبانه روزی 
در استان خبر داد. رضازاده افزود: به تعداد ۵۷۹ نفر 
از معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن در این 
مراکز،  شبانه روزی خدمات مراقبتی ارائه می شود.وی 
یادآورشد: در سال گذشته برای معلوالن این مراکز ۳8 

میلیارد و 6۴2 میلیون ریال هزینه شده است.

دو انتصاب جدید
 در استانداری  

غالمی-استاندار در احکامی جداگانه مدیران کل دفتر 
امور شهری و شوراها و دفتر برنامه ریزی، نوسازی و 
تحول اداری استانداری را منصوب کرد .به گزارش ایسنا 
طی حکمی از سوی استاندار  حمید حالج مقدم به 
عنوان مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري 
و جمشید آزاد، به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزي، 

نوسازي و تحول اداري استانداري منصوب شدند . 

بهره برداری از 5 اقامتگاه
 بومگردی در بشر ویه

۵ اقامتگاه بومگردیروز گذشته با حضور معاون امور 
عمرانی استانداری و مسئوالن اجرایی در بشرویه به 
بهره برداری رسید. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان در این مراسم گفت: این 
اقامتگاه ها با اعتبار  600 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید. رمضانی افزود: خانه های بومگردی نقش موثری 
در جذب گردشگر و رونق اشتغال و اقتصاد در منطقه 
دارد. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال نیز ۵ اقامتگاه 
بومگردی دیگر نیز بهسازی، مرمت و آماده پذیرایی 
مسافران وگردشگران شود. رمضانی گفت: در برنامه 
این اداره کل است تا ۳۳ اقامتگاه بومگردی در استان 

تا پایان سال آماده بهره برداری شود.

ایجاد 49 شغل جدید 
برای نیازمندان   

برای  امسال  فروردین  جدید  شغلی  فرصت   ۴۹
نیازمندان خراسان جنوبی ایجاد شد. به گزارش صدا 
و سیما معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان گفت: این تعداد شغل با پرداخت 
886 میلیون تومان تسهیالت بانکی و امدادی ایجاد 
شد. حسیني افزود: از این تعداد ۴2 فرصت شغلی 
مربوط به طرح های خود اشتغالی و ۷ فرصت شغلی 
مربوط به طرح های مشاغل خانگی است. وی گفت: 
در این مدت 2۵ فرصت شغلی در حوزه شهری و 2۴ 
فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شد. معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان افزود: در این مدت ۳۳ فرصت شغلی توسط 
مجریان مرد و 16 طرح توسط مجریان زن اجرا شد. 
حسینی گفت: این مشاغل در بخش های دامداری، 
کشاورزی، صنایع دستی، خدمات، صنفی و صنعتی 
ایجاد شد.وی گفت: سقف تسهیالت در طرح های 
مشاغل خانگی تا 10 میلیون تومان، سقف تسهیالت 
میلیون   20 خودکفایی  و  خوداشتغالی  های  طرح 
تومان و کارآفرینی حداکثر تا ۷۵ میلیون تومان است.

خراسان جنوبی پیشتاز 
در صادرات خوراک طیور و دام

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه  به چهار قاره دنیا صادرات خوراک طیور 
داریم،  گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۳۵ هزار تن 
خوراک طیور به ارزش ۴۹2 میلیارد ریال داشته ایم.
مدرسی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نز دیک به 
۷20 واحد مرغداری گوشتی در استان فعالیت دارند.
وی افزود: چندین کارخانه خوب در حد استانداردهای 
جهانی در تولید خوراک طیور در استان فعالیت می کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
بیان کرد: در استان ۷ هزار و ۹10 راس گاو اصیل، 
۴۹ هزار و 800 راس گاو آمیخته، 11 هزار و 81۵ 
 ۷۷2 شتر،  نفر   ۷۳8 و  هزار   2۹ بومی،  گاو  راس 
هزار و 66۴ راس گوسفند و بره و 8۳6 هزار بز و 
بزقاله داریم. مدرسی با اشاره به صنعت طیور استان، 
یک  و  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه  هزار  افزود: 2۷6 
میلیون و 2۹6 هزار و ۹00 مرغ تخم گذار هستند.

ایجاد برچسب یا برند اشتغال
 در خراسان جنوبی

صداو سیما-برچسب یا برند اشتغال برای اولین بار در 
خراسان جنوبی ایجاد و ابداع شد. مبدع این برچسب 
گفت: برچسب یا برند اشتغال در واقع یک برچسبی 
است که کاالی ایرانی از طریق آن می تواند جایگاه 
و اهمیت خود را در مورد اشتغال به خریداران کاال 
معرفی کند. میرآبی بابیان اینکه برچسب اشتغال کد و 
رمزی بین کارگر و تولید کننده کاال با خریداران است،  
افزود: با این برند، خریداران به ارزش و اهمیت خرید 
کاالی ایرانی برای اشتغال و امرار معاش خانواده های 
ایرانی پی می برند و از طرفی دیگر تولید کننده متعهد 
خواهد شد تا کاالیی با کیفیت را در اختیار خریداران 
قرار دهد. وی افزود: لوگوی این طرح در واقع یک 
زنجیره انسانی زنان و مردان ایرانی است که با به 
اقتصاد  از  حرکت درآوردن چرخ دنده های صنعت 

ایران، حراست و پاسداری می کنند. 

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی 
 صعودهای ورزشی)سنگ نوردی(

همایش سنگ نوردی با حضور 200 کودک و در مجموع 
۵00 نفر از خانواده ها با رویکرد کودکان و مشارکت 
خانواده با برگزاری قسمت های فنی صعود و فرود از 
دیواره صعودهای ورزشی و همچنین بخش مفرح نقاشی 
ویژه کودکان با تمرکز بر کوه و طبیعت در دیواره سنگ 

نوردی پارک صیاد شیرازی بیرجند برگزار شد.

تازه های ورزشی استان 

دشمن به دنبال تخلیه جامعه 
از اندیشه های واقع گرا است

امین جم - صبح دیروز دکترهاشمی رئیس دانشگاه 
دانشگاه   این  مسئوالن  از  ،تعدادی  استان  آزاد 
درشهرستان ها،وجمعی از  اساتید و دانشجویان   با 
حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه در استان 
خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار دکتر 

هاشمی رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد استان  ضمن 
ارائه گزارش عملکرد ، آماری از تعداد دانشجویان این 
دانشگاه  ارائه کرد.نماینده ولی فقیه در استان نیز در 
با بیان اینکه  دانشگاه مانند قرارگاهی  این جلسه 
دانشگاه است،  استادان و مربیان آن  فرماندهی  به 
عنوان کرد: دانشگاهیان به عنوان وزرا، فرماندهان 
سربازان  دانشجویان  و  بوده  نرم  جنگ  افسران  و 
جبهه الهی و انسانی دانشگاه هستند که باید توسط 
استادان پرورش یابند تا بشریت را نجات دهندعبادی 
یک  در  دانشگاه  مسئول  و  استاد  کرد:   تصریح 
قرارگاه قرار دارند و فرماندهی آن استادان دانشگاه 
هستند که اگر عالمه مطهری ترور می شود چون 
با وجود آنها اندیشه های بیگانه جایگاهی ندارد.وی  
با اشاره به اینکه  دشمن به دنبال حذف نیروهای 
فهمیده در هر جایگاهی است، عنوان کرد: دشمن به 
دنبال تخلیه جامعه از اندیشه های واقع گرا است و 
استادان دانشگاه و حوزه، کار اصلی دانش و تعلیم را 
تعقیب می کنند که باید به این موضوع توجه کنند.   

نابخردی ها  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
چه در فضای مجازی و چه در گویش بعضی 
از افراد با هر ضرب آهنگی که به تفرقه در 
دشمن  کن  صاف  جاده  شود  ختم  کشور 
نظام  و  به کشور  را  بزرگترین ضربه  و  است 
وارد می کند. به گزارش تسنیم، مروج الشریعه 
و  استانداری  جانبازان  از  تجلیل  مراسم  در 
اظهار کرد: همه  استان  تابعه  فرمانداری های 
می دانیم که کشور متعلق به شهدای پیروزی 
حرم  دفاع  و  مقدس  دفاع  شهدای  انقالب، 
است که خون پاکشان را تقدیم نظام اسالمی 
کردند.استاندار گفت: همه ایثارگران، آزادگان و 
جانبازان و خانواده معزز شهدا که امروز افتخار 
همکاری این عزیزان را در دستگاه های اجرایی 
داریم چشم و چراغ ملت، نظام و جامعه هستند 
و حضورشان برای ما درس آموز و عبرت آموز 
را  عزیزان  این  راه  بتوانیم  امیدوارم  و  است 
بدون هیچ انحرافی و بدون کم و کاست و با 
تمام توان ادامه دهیم.وی افزود: عزت جامعه 

اسالمی در گرو تداوم راه شهداست و مسیر 
کرد:  بیان  مروج الشریعه  ندارد.  وجود  دیگری 
و  استقالل  عزت،  برای  حرم  حریم  شهدای 
شهادت  به  مظلومانه  بسیار  مملکت  شرف 
رسیده و مادامی که جریان حق و باطل در دنیا 
حاکم است و نظام اسالمی با همین آرمان ها 
بخواهد به حیات مقدسش ادامه دهد باید از 
آرمان های خویش جانانه دفاع کند. مقام عالی 
دولت در استان افزود: امروز همه گرایش های 
سیاسی با سالیق مختلف مملکت را از آن خود 
بدانند و در کنار هم با صمیمیت و همکاری، 
کنند. تالش  اسالمی  ایران  آبادانی  برای 
با اشاره به بداخالقی های موجود در  استاندار 
نابخردی ها  گفت:  مجازی  و  حقیقی  فضای 
چه در فضای مجازی و چه در گویش بعضی 
از افراد با هر ضرب آهنگی که به تفرقه در 
کشور ختم شود جاده صاف کن دشمن خواهد 
بود و بزرگترین ضربه را به کشور و نظام وارد 
سیاسی  مشی های  خط  همه  از  می کند.وی 

خواست قدر نعمت امنیت، همدلی و وحدت را 
بدانند و همواره به یاد داشته باشند که بر سر 
سفره انقالب نشستیم و ده ها هزار شهید خون 
خود را تقدیم انقالب کردیم تا بتوانیم امروز 

به  اشاره  با  مروج الشریعه  باشیم.  مردم  خادم 
شعار سال خاطرنشان کرد: تاکیدات رهبری چه 
در موضوع اقتصاد مقاومتی و چه در موضوع 
کاالی  به  بتوان  که  است  آن  ایرانی  کاالی 

ایرانی و دانش دانشمندان کشور متکی بود که 
البته این به معنای نفی تعامل با جهان نیست 
و حمایت از کاالی ایرانی، اتکا به توان داخل و 

دانش مهندسین ایرانی است.

رونمایی از نخستین دستگاه لیزر پرتوان در خراسان جنوبی

نت
نتر

س :ای
عک

کشف 47 کیلوگرم تریاک در “سرایان” 

 ۴۷ کشف  از  سرایان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری سه 
متهم در این رابطه خبر داد. سرهنگ “علی وطن 
اجرای طرح  گفت:در  خبر  این  تشریح  در  دوست” 
پاکسازی نقاط آلوده تیم گشت پلیس مبارزه با مواد 
مخدر و انتظامی بخش سه قلعه هنگام گشت زنی 
و کنترل محورهای فرعی به دو دستگاه خودروی پژو 
۴0۵ و یک دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک 
شدند و خودروها را جهت بازرسی متوقف کردند و با 
هماهنگی قضایی خودرو ها به بخش سه قلعه منتقل 
شدند که پس از بازرسی دقیق ۴۷ کیلوگرم تریاک 
که به طرز ماهرانه ای در وانت پیکان جاساز شده بود 
کشف شد و دو خودروی پژو ۴0۵ که خودروی حامل 

مواد را اسکورت می کردند توقیف شد .

حوادث استان

می
مقا

س : 
عک

شهریاری؛   محمدرحیم  گذشته  روز   - کاری 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 
هفته  صلیب سرخ و هالل احمر اظهار کرد: 
به  و  درمانی  خدمات  احمر  هالل  هفته  در 
تخفیف  با  مراکز  سطح  در  فیزیوتراپی  ویژه 
۳0 درصدی ارائه خواهد شد افزود: همچنین 
امروز از  دستگاه لیزر پرتوان در مرکز خیابان 
طالقانی رونمایی خواهد شد که  این دستگاه 
در بحث توان بخشی کارایی دارد که به ارزش 

یک میلیارد ریال خریداری شده است.  وی 
یک  مجموع  در  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار 
هزار و 2۹۷ حادثه در استان را جمعیت هالل 
احمر پوشش داده است که چهار هزار و ۹68 
دریافت  خدمات  که  بودند  دیدگان  حادثه  نفر 
کردند.  وی  یادآور شد: در سال گذشته یک 
هالل  جمعیت  عملیاتی  تیم   8۹2 و  هزار 
اند. کرده  امدادرسانی  جنوبی  خراسان  احمر 
وی  یادآور شد: با توجه به طول موج های این 
دستگاه امکان دسترسی به بافت های سطحی 

وجود دارد و اثرات بهتری در درمان التهاب ها 
کاربری های  درباره  می کند.شهریاری   ایجاد 
این دستگاه گفت: درمان زخم های فشاری و 
زخم هایی که دیر بهبود می یابند، کنترل دردهای 
سیاتیکی، دردهای مفاصل، دردهای عضالنی 
و دردهای ناشی از کشیدگی تاندوم ها از جمله 
کاربردهای این دستگاه است. مدیرعامل جمعیت 
به  دستگاه  این  کرد:  خاطرنشان  هالل احمر 
عنوان نخستین دستگاه لیزر با این توان در استان 
برای رفاه حال مردم توسط جمعیت هالل احمر 

درمرکز فیزیوتراپی بیرجند مهیا شده است.

اعزام 11 کاروان سالمت 
به مناطق محروم استان

ادامه داد: در طول این هفته 11  شهریاری 
استان  محروم  مناطق  به  سالمت  کاروان 
درمانی  به مردم خدمات  و  اعزام می شوند 
مدیرعامل جمعیت هالل  داد.  خواهند  ارائه 
نهاد   این  رسالت  مهمترین  کرد:  بیان  احمر 
فرهنگ سازی و آمادگی برای حوادث است 
تا مردم بدانند در برابر حوادث چگونه برخورد 
کنند و در مجموع در هفته هالل احمر 2۵ 
برگزار  استان  در  محوری  برنامه  عنوان 
اسکان  مانور  اینکه  بیان  با  شود.وی  می 
امدادی  توان  افزایش  رویکرد  با  اضطراری 
نیروها در شهرستان قاین در روز چهارشنبه 
شود،   می  اجرایی  جاری  اردیبهشت   1۹
برگزاری  شهدا،  مزار  غباروبی  داد:  ادامه 
در  شرکت  امدادگران،  کوهپیمایی  جشن، 
نماز جمعه و دیدار امدادگران با نماینده ولی 
انتخاب  نمایشگاه،  برپایی  استان،  در  فقیه 
استانی مجامع دبیران کانونهای دانشجویی 
استان از جمله برنامه های اجرایی در هفته 
هالل احمر است.شهریاری با تاکید بر اینکه 
برخورد صحیح  و  خودامدادی  فرهنگ  باید 
رسانی شود  اطالع  مردم  بین  در  با حوادث 
داشته  حوادث  در  را  تلفات  کمترین  تا 
احمر  هالل  جمعیت  رویکرد  افزود:  باشیم، 
فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه است.

در  پایگاه   22 اکنون  شد:  یادآور  شهریاری 
استان  خیز  حادثه  نقاط  و  ها  شهرستان 
وقوع  زمان  در  بالفاصله  که  است  مستقر 

حادثه به خدمات رسانی می پردازند . 

آشیانه بالگرد  با کمبود  اعتبار مواجه است
بالگرد  حاضر  زمان  در  اینکه   بیان  با  وی 
امدادی هالل احمر، وجود ندارد افزود: برای 
زمین  هکتار  هزار   12 شرق  پایگاه  احداث 
به  هنوز  بالگرد  آشیانه  اما  شده  بینی  پیش 
دلیل کمبود منابع اعتباری استان تامین نشده 
است.شهریاری با تاکید بر اینکه نگرانی برای 
استان وجود  احمر  انبارهای هالل  موجودی 
ندارد، گفت: چرا که همه انبارهای کشور به 
هم وابسته است و در صورت لزوم پشتیبانی 
خواهند داشت.به گفته وی مهمترین اولویت 
های جمعیت هالل احمر بحث امداد نجات 
تجهیزات  و  امدادی  های  پایگاه  توسعه  و 
توان  و  درمان  بحث  به  کمک  همچنین  و 
هالل  جمعیت  مدیرعامل  به  است.  بخشی 
احمر  تاکید کرد: به دلیل موقعیت جغرافیایی 
امدادی  بالگرد  که  دارد  ضرورت  وسعت  و 
داشته باشد که امیدواریم با کمک استاندار 
بالگرد  پایگاه  ساخت  برای  اعتباراتی 
گفته  به  یابد.  تخصیص  استان  در  امدادی 
در  بزرگ  عمرانی  پروژه  دو  اکنون   وی  
است  اجرا  حال  در  که  دارد  وجود  استان 
البته یکی از پروژه ها مشکالتی حقوقی و 

اجرایی دارد که باید سریعا رفع شود.

نیروی  و  برنامه  ریزی  پژوهش،  معاون 
انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
آموزش  وزارت  ابالغیه  به  بنا  گفت:  جنوبی 
مقام  تکریم  که  شدیم  موظف  پرورش  و 

معلم منحصر به یک روز یا هفته نباشد. به 
گزارش ایرنا علی اصغر موسوی کیا در آیین 
‘یاد روز معلم’ که با حضور جمعی از مدیران 
و فرهنگیان استان برگزار شد، افزود: فضای 
تکریم این قشر زحمتکش باید در تمام سال 
فراهم شود. وی گفت: توجه به پیشکسوتان 

لذا  است  اداره کل  این  رویکردهای  از  یکی 
سال  چند  در  پیشکسوتان  کانون  تعامل  با 
شناسایی  استان  معلمان  ترین  قدیمی  اخیر 
شدند و هر ساله از ۵00 نفر آنان تجلیل می 

پیشکسوت  معلم   ۵00 کرد:  بیان  وی  شود. 
هفته  در  هستند   1۳۳۷ متولدین  که  استان 
پژوهش،  معاون  شوند.  می  تجلیل  جاری 
کل  اداره  انسانی  نیروی  و  برنامه ریزی 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی تجلیل از 
در  فداکارانه  و  ویژه  کارهای  که  را  معلمانی 

یادبود  مجلس  برگزاری  دارند،  خود  کارنامه 
برای معلمانی که در سال جاری فوت شده 
برنامه های  را جزو  بیماران  از  عیادت  و  اند 
بیان  با  وی  دانست.  معلم  مقام  بزرگداشت 

مدیران  دید  از  اثرگذار  معلم  انتخاب  اینکه 
از  تجلیل  برای  امسال  دیگر  رویکرد  استان 
ای  مکاتبه  در  گفت:  است  بوده  معلم  مقام 
که با مدیران استان شد درخواست کردیم هر 
مدیرکل، یک معلم اثرگذار را در زندگی شغلی 
و اجتماعی خود معرفی کند تا تجلیل شوند. 

 حماسه آفرینی با برگزاری یادواره 
محقق نمی شود

فرماندار بیرجند نیز در این آیین گفت: حماسه 

با برگزاری یادواره محقق نمی شود  آفرینی 
بلکه باید جامعه به باور قلبی برسد که معلمان 

زیربنای آگاهی بخشی هستند.
ناصری افزود: افتخارآفرینی معلمان استان در 
کشور سرمایه ای ارزشمند است که باید به 
درستی توسط نسل های بعد میراث  داری شود.

وی با این امید که همیشه چراغ فرهنگ و هنر 
در منطقه خراسان جنوبی فروزان بماند تاکید 
کرد: حفظ کرامت و جایگاه معلم به عنوان یکی 
از عناصر اصلی جامعه مورد توجه واقع شود.
فرماندار بیرجند گفت: هر جامعه  توسعه یافته 
راه پیشرفت را از مسیر مدرسه پیموده است 
و آگاهی بخشی همیشه جزو افتخارات انسان 
بوده که باعث رشد و ترقی جوامع می شود.
وی بیان کرد: توسعه در شرایط موجود جامعه 
باید در همه ابعاد شکل بگیرد و برای رسیدن 
به توسعه، توجه به مقام معلم در ذات برنامه 
ها گنجانده شود.وی با اشاره به سابقه 110 
ساله آموزش نوین در خراسان جنوبی به ویژه 
در مدرسه شوکتیه بیرجند گفت: حسن شهرت 
زبانزد  این منطقه در آگاهی بخشی  معلمان 
گرامی  است.هفته  کشور  در  عام  و  خاص 
داشت مقام معلم از 12 اردیبهشت آغاز شد 
و 1۳ معلم برگزیده شهرستانی، هفت معلم 
برگزیده بسیجی و یک معلم برگزیده کشوری 
محوری  مراسم  در  گذشته  روز  استان  در 
تکریم از معلمان برگزیده استان تجلیل شدند. 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
و توسعه منابع استانداری نیز در این مراسم 
گفت: تجربه و آزمون و خطا در جامعه امروز 
بدون  گذاری  سرمایه  که  است  داده  نشان 
بیان کرد:  نمی رسد. وی  نتیجه  به  آموزش 
بعد از ۴0 سال بحث و گفتگو برای توسعه 
به  اشتغال  برای  وقتی  امروز  کشور  یافتگی 
دنبال تامین منابع هستیم موضوع آموزش نیز 

مطرح است و باید به آن توجه شود.

اعمالی که به تفرقه در کشور ختم شود، جاده صاف کن دشمن است

تکریم مقام معلم منحصر به یک روز یا هفته نیست
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شرکت توزیع نیروی برق استان
 برتر در حوزه مدیریت

 مصرف  کشور  

امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حضور  با  مراسمی  در 
برق و انرژی و مدیرعامل شرکت توانیر از شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به عنوان شرکت 
تجلیل  مصرف  مدیریت  حوزه  در  فعال  و  برتر 
اساس  بر  توانیر  شرکت  تسنیم،  گزارش  به  شد. 
بررسی های صورت گرفته، شرکت های توزیع برق 
مدیریت  در حوزه  بهتری  و  بیشتر  فعالیت  که  را 
مصرف برق و اجرای برنامه های پاسخگویی بار در 
سال گذشته ایفا کردند را مورد ارزیابی قرارداد که 
شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان شرکت 
انتخاب  مصرف  مدیریت  حوزه  در  فعال  برترو 
شد و در این مراسم لوح تقدیر به محمدابراهیم 
شرکاء مدیرعامل این شرکت اعطا شد.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق در حاشیه این مراسم با 
اعالم این موفقیت، این افتخار ارزشمند را حاصل 
تالش های مدیران و کارکنان صنعت برق استان 
و همراهی و تدبیر مشترکان در مدیریت مصرف 
در  که  ویژه ای  شرایط  به  اشاره  وبا  عنوان  برق 
نیروی  آن قرارداریم اظهار داشت: شرکت توزیع 
برق استان برنامه های پاسخگویی بار را با جدیت 

بیشتری پیگیری و پایش خواهد کرد.

معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان بیان کرد: 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید 
و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

مناقصه عمومی یک مرحله ای
امور خدماتی، نظافتی و  انجام  دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد: 
پشتیبانی کلیه ساختمان های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، ورزشی 
انبارها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، فضای سبز و خدمات سلف سرویس خود 

را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید.
1- نگهداری فضای سبز دانشگاه هفت هکتار 2- نظافت و تنظیف فضای 
مسقف بیست و پنج هزار مترمربع 3-  نظافت و تنظیف فضای روباز هفده 
هکتار 4- سپرده شرکت در مناقصه: 360/000/000 ریال که باید به حساب 
 شماره 4۷233۹443 به نام حساب سپرده حسن انجام کار هزینه ای
به نام دانشگاه صنعتی بیرجند نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند واریز 
و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی طبق نمونه 

عمل بانک ها تهیه و تسلیم شود.
5- مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/2/1۹ تا پایان وقت اداری ۹۷/2/23

6- محل دریافت اسناد مناقصه: بیرجند - میدان ابن حسام - بلوار صنعت 
و معدن - دانشگاه صنعتی بیرجند - دبیرخانه مرکزی دانشگاه 

به شماره حساب  باید  ریال است که  مناقصه 300 هزار  اسناد  قیمت 
21۷۷5۸21۸۹00۹ )رابط تمرکز وجوه درآمد اختصاص( نزد بانک ملی 
واریز و فیش آن به دبیرخانه )سرکار خانم جلودار( تحویل گردد. ضمنا آگهی 
 www.birjandut.ac.ir و اسناد مناقصه در سایت دانشگاه به آدرس 
آدرس  به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  سایت  در  همچنین   و 

http://iets.mporg.ir موجود می باشد.
۷-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/3/2  

می باشد.
۸-تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ ۹۷/3/5 در محل دفتر 

معاونت اداری و مالی دانشگاه
ضمنا دانشگاه صنعتی بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
همچنین هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانشگاه صنعتی بیرجند

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و 
هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

مراسم روز جهانی ماما در بیرجند برگزار شد
عکس: زهرا شریف

جواد رضایی- روز گذشته به مناسبت روز جهانی ماما در مراسمی 
با حضور معاونان بهداشت، درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی، 

از تعدادی از فعاالن برگزیده این رشته قدردانی شد. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: خدماتی که 
ماماها در حوزه های تامین سالمت مادر و نوزاد ارائه می دهند بسیار 
مهم است و هدف آن کاهش مرگ و میر، عوارض جسمی و روانی 

مادر و نوزاد در فرآیند بارداری ، حاملگی و زایمان است.
دهقان ادامه داد: در حوزه درمان 135 همکار ماما مشغول فعالیت 
هستند که از این تعداد ۹2 نفر استخدام و بقیه به صورت طرحی 
همکاری می کنند. همچنین در بیمارستان غیردانشگاهی هم 
40 نفر ماما مشغول به کار هستند. وی افزود: در حوزه تامین 
نیروی تخصصی در همه شهرستان ها به غیر از شهرستان زیرکوه  

متخصص زنان حضور دارد که به مردم خدمات رسانی می کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: در سال 
۹6 تعداد 1۷ هزار و ۷۷1 تولد ثبت شده که از این تعداد 10 هزار و 
3۷2 مورد زایمان طبیعی بوده و بقیه به صورت سزارین انجام شده، 
همچنین 262 مورد تولد به وسیله مامای خصوصی صورت گرفته 
است. دهقان با اشاره به ایجاد اتاق های زایمان تک نفره در بیمارستان 
 های استان بیان کرد: در سال ۹6 تعداد ۹ تخت در بیمارستان

 ولی عصر)عج(  و 3 تخت در نهبندان به بهره برداری رسیده است، 
هفته آینده نیز 5 تخت در بیمارستان شهید چمران فردوس و 5 
تخت در بیمارستان شهدای قاین و 3 تخت در بیمارستان مصطفی 

خمینی طبس به بهره برداری خواهد رسید.
تولد 3 نوزاد با روش iui در مرکز ناباروری بیرجند

دهقان تاکید کرد: برای ترویج و فرهنگ سازی زایمان طبیعی 
اقدامات بسیاری انجام شده است که می توان به برگزاری جشنواره 
هایی با موضوع فرهنگ سازی نسبت به زایمان طبیعی، برگزاری 

دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری و همچنین کارگاه 
نوعی آسیب های  به  این طریق  از  تا  اشاره کرد  آموزشی  های 
 احتمالی سزارین برای مادر و نوزاد شناسانده شود و خانواده ها

بیش تر به سمت زایمان های طبیعی تمایل پیدا کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در مورد 
مادران پرخطر، سعی شده است که با حضور کارشناسان و ارتباط با 

این مادران، اقدامات الزم برای زایمان سالم  فراهم شود.
دهقان همچنین با اشاره به اختصاص 3 میلیارد تومان به مرکز 
درمان ناباروی، برای ایجاد فضای مناسب، بیان کرد: برای یک هزار 
و 10 زوج پرونده تشکیل شده است و همچنین روزانه بین 30-20 
نفر مراجعه کننده داریم و در این مرکز 3 نوزاد به روش iui متولد 

شده است.
اقدامات انجام شده در حوزه معاونت بهداشتی

معاون فنی مرکز بهداشت استان نیز اقدامات صورت گرفته در سال 
۹6 را این طور بیان کرد: ارائه خدمات بهداشتی به مادران در قالب 
مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان - 
انجام مشاوره و معاینات دوره ای به زنان 30 تا ۷0 سال- از جمله 
خدماتی است که در سیستم بهداشتی توسط ماماها ارائه می گردد.

همچنین به منظور ارتقای کیفیت خدمات، برگزاری کارگاه ها و 
دوره های آموزشی حضوری و نیمه حضوری برگزاری دوره های 
مهارت آموزی و تجهیز واحدهای بهداشتی به لوازم و تجهیزات 
مورد نیاز انجام شده است؛ بعالوه طرح های غربالگری ایدز و دیابت 
دوران بارداری نیز در 5 شهرستان استان در سال گذشته ادغام 
شده است. تعیین و به کارگیری رابطین بهداشتی برای پیگیری 
مادران پرخطر در بیمارستان ها نیز از اقدامات ارزنده است که 
و کاهش آسیب ها ارتقای سالمت  به منظور   در سال گذشته 

 برای مادران در معرض خطر انجام شده است.


