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باید اموال و دارایی های 
نمایندگان شفاف  شود

صفحه 2

دولت بدهکاری خود را 
از جیب مردم می دهد

صفحه 2

تخریب قالیباف برنامه  ای
 از پیش تعیین شده است

صفحه 2

می دانم  وضع زندگی
 مردم چگونه است 

صفحه 2

ترس،  بزرگترین گناه

الذنوب خوف” بزرگترین گناه  “اعظم 
قصار  جمالت  از  این  است  ترس 
منسوب به امیرالمومنین علی )ع(  است 
که بسیاری از ما آن را شنیده  اما شاید 
کمتر به مفهوم آن اندیشیده ایم. با در 
نظر داشتن این معنا که خوف از خدا 
)که در واقع  هراس از  اعمال وکردار  
خودمان باید باشد( امری ارزشمند است 
وثمره آن ایمنی از عذاب وعقاب روز 
جزاست. به طور قطع این ترسی که 
بزرگترین گناه محسوب شده ازجنس 
ترس از خدا نیست بلکه از گونه خوف 
از مردم و مخلوقات وترسهای درونی بشر 
است. ))جبن(( یعنی ترسویی واجتناب از 
کارهایی که باید به آن ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4189

5 پالک گذاری تراکتورها با داشتن 5 روز بیمه برای کشاورزان5الگوگیری از دفاع مقدس برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است 5سه مدیر ستادی در استانداری منصوب شدند

پیام شهدا، شجاعت و مجاهدت است
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جلیلی در اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگیان :

مجتمع کاشی فرزاد حامی آموزش از مدرسه تا دانشگاه
در روزهای گذشته شاهد سفر وزیر علوم به استان و افتتاح چندین پروژه علمی و تحقیقاتی 
در دانشگاه بیرجند بوده ایم. پروژهایی که با مساعدت خیران استانی به مرحله بهره برداری 
رسیده و می تواند برای افراد بسیاری از جمله دانشجویان و رهپویان...  ) ادامه در صفحه 6( 

مصمم هستم تا آخر خط دو ومیدانی را بدوم
اصغری می گوید: سال چهارم دبستان بودم که مربی ورزش استعدادم را کشف کرد و این آغازی 
برای ورزش حرفه ای من شد. او ادامه می دهد: پرش طول کار می کنم اما تصمیم دارم ماده پرش 
با نیزه را هم تجربه کنم. این ورزشکار افتخارآفرین استان در مورد اولین ...  ) ادامه در صفحه2 (

مشکالت پرسنل شهرداری بررسی می شود
 معاون توسعه منابع انسانی شهرداری بیرجند  از بررسی مشکالت پرسنل شهرداری های  
استان و برطرف کردن آن خبر داد و گفت: تأمین منابع انسانی و توسعه امور اداری در 
شهرداری ها یکی از مهم ترین دغدغه هاست.بهدانی، هم اندیشی ...  ) ادامه در صفحه 5(

دانشگاه های استانی ما عملکرد آموزشی بسیار خوبی 
حتی نسبت به دانشگاه های صاحب نام دارند

 حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان و شرکت ایشان در نشست های مختلف طی 
روزهای جمعه و شنبه، همراه با افتتاح چندین پروژه، بازدید از مراکز آموزش عالی مرکز استان ، 
دیدن دستاوردهای آموزشی، پیگیری درخواست های نمایندگان مردم...  ) ادامه در صفحه 4(

حمایت از دانش آموزان مستعد نیازمند،
 نقطه مشترک نهادهای دولتی و خیریه

 دانش آموز  مستعد و پر تالش امیدوار است مسئوالن تعلیم وتربیت نیز گام هایی هر چند 
کوچک برای  توانمندسازی دانش آموزان بردارند به ویژه این نیاز در دانش آموزانی که در خانواده 
های بی سرپرست یا بی بضاعت سرزمین مان رشد می کنند، بیشتر....  ) ادامه در صفحه 3(

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از استخر، مجموعه اقامتی، تاالر همایش 
موسسه ایثار خراسان جنوبی )به صورت مجزا(

نام و نشانی مزایده گذار :
 موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی به نشانی بیرجند - خیابان شاهد 

نبش سرداران شهید
نوع و کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :

واگذاری استخر ، مجموعه اقامتی و تاالر همایش )به صورت مجزا ( موسسه ایثار استان خراسان جنوبی 
به نشانی : بیرجند - خیابان شاهد - نبش سرداران شهید

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ تضمین برای شرکت در مزایده هر یک از موضوعات فوق به شرح ذیل می باشد :

مبلغ تضمین شرکت در مزایده موضوع مزایده 

60/000/000 )شصت میلیون( ریال مجموعه استخر ایثار 

30/000/000 )سی میلیون( ریالتاالر همایش ایثار

40/000/000 )چهل میلیون( ریال مجموعه اقامتی ایثار

الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره  
0203720396001 نزد بانک دی، شعبه بیرجند به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار استان خراسان 

جنوبی قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : 

 از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/07/23 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1397/07/30 - آدرس فوق ،
واحد امور اداری . 

مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :
تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/08/07- ساختمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

واحد حراست به آدرس بیرجند - خیابان مدرس - بین مدرس 30 و 32 
تاریخ برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهادی :

ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 در محل دفتر مدیریت موسسه به آدرس بیرجند 
 خیابان شاهد - نبش سرداران شهید. هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.

تلفن پاسخگویی به سواالت: 32411808 و 09151642756

مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی

آگهـی مزایـده )نوبت اول( 

جناب آقای دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق و سربلندی روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم
و از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر کاظم قائمی در طول دوره مدیریت دانشگاه که باعث 

ارتقای سطح سالمت، آموزش و بهداشت استان گردید صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مهنـدس قوسـی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

کسب رتبه دوم در میان دستگاه های اجرایی استان
 را که حاصل تالش تمامی مدیران، مسئوالن، کارشناسان،کارمندان و کارکنان محترم آن 
مجموعه می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده از درگاه ایزد منان برای جناب عالی مزید 
توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی 

آن مجموعه تمنا داریم. 

هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

جنـاب آقـای مهنـدس قوسـی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 افتخار دستیابی رتبه دوم در جشنواره شهید رجایی
 را خدمت جناب عالی و تمامی زحمتکشان جامعه بزرگ کشاورزی استان تبریک و تهنیت 

عرض می نماییم، امیدواریم با توکل به خداوند منان شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون تان باشیم.
اتحادیه عشایری سامان خراسان جنوبی

قابل توجه مالکین محترم زمین های تفکیک  شده مجاور فنی و حرفه ای 
به اطالع می رساند: در جلسه ای که با حضور شهردار بیرجند جناب آقای جاوید در 
محل مسجد الغدیر معصومیه روز سه شنبه 97/7/24 ساعت 12 ظهر برگزار می شود، 
حضور بهم رسانید. ضمنا فتوکپی سند و فیش واریزی بابت هر قطعه 100 هزار تومان 
همراه داشته باشید. در صورت عدم حضور باید به تصمیم گیری اکثر مالکین تمکین نمایید. 

شماره حساب بانک کشاورزی 873884778

آگهـی استخـدام
مجتمع معادن الماس گرانیت به یک نفر حسابدار مجرب )ترجیحا آقا(  

جهت  امور حسابداری  در کارخانه سنگبری واقع در شهرک صنعتی محمودآباد  اصفهان نیازمند  است.

متقاضیان محترم به آدرس بیرجند- خیابان 15 خرداد نبش بعثت 12/2 مراجعه فرمایند.

تلفـن: 32443855-32445050

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه سمیه اکبری
 )کارمند دانشگاه علوم پزشکی(

 جلسه یادبودی امروز دوشنبه 97/7/23 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: اکبری، رضایی و سایر بستگان

زمان برگزاری اجالسیه  نیروهای مسلح کنگره ملی
 2000 شهید  استان خراسان جنوبی

سه شنبـه 97/7/24  سـاعت 8/30
مکان برگزاری: بیرجند- بلوارپاسداران - حسینیه جماران.  از عموم مردم شریف و قدرشناس و خانواده های 

محترم شهدا و ایثارگران استان برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می آید. 
روابط عمومی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی

آگهـی دعـوت بـه کـار
 روزنامه آوا جهت تکمیل نیروی انسانی حوزه تحریریه خود از افراد ذیل با تخصص های 

ذکر شده دعوت به کار می نماید : 
1 - طراح گرافیکی:   

) آشنا به فتوشاپ ، اینترنت ، فضای مجازی ، نرم افزارهای آفیس و  ترجیحا ایندیزاین (
2 - خبرنگار و گزارشگر : 

) آشنا به اصول خبرنویسی و گزارش نویسی ، ترجیحا دارای سابقه کار رسانه ای (
 متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به همراه توضیحات الزم در خصوص توانمندی ها ،
  آموزش های دیده شده و سابقه کار خود به شماره تلگرامی 09156635169 ارسال فرمایند .
  بدیهی است پس از بررسی درخواست ها به شماره تماسی که در درخواست خود ذکر نموده اید

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبیتماس گرفته خواهد شد. 

جنـاب آقـای مهنـدس مروی مقـدم
مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

استانداردها نه تنها بازارها را گشوده و باعث استواری نظام صنعت می شود، بلکه حفاظت 
از محیط زیست، ایمنی، سالمت و دستیابی به اطالعات و دانش را نیز به ارمغان می آورد.

بدین منظور هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همه دست اندرکاران و خدمتگزاران خستگی ناپذیر 
این عرصه تبریک و تهنیت عرض نموده،توفیقات روزافزون تان را ازخداوند متعال خواستاریم.

مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

همکار محترم جناب آقای غالمرضا خسروی
با نهایت تاسف درگذشت فرزند برومندتان

شـادروان محمـد خسـروی
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، 

خود را در غم شما شریک می دانیم.
جمعی از همکاران سازمان تاکسیرانی 

شرکت تعاونی روستایی زنان نرجس القورات 
در نظر دارد: جهت راه اندازی فروشگاه عرضه محصوالت 

کشاورزی خود واقع در مجتمع خدماتی رفاهی این شرکت 
درکیلومتر 13 محور بیرجند- قاین روبروی روستای 

مهیاباد یک نفر فروشنده تمام وقت جذب نماید. 
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

09159639809 ) حسنی ( تماس حاصل نمایند.
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فراخوان رهبر انقالب از نخبگان برای نظر مشورتی

در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت که در آن اهّم مبانی و آرمان های پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر 
مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران 
را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین  شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندند.

ترس، بزرگترین گناه      

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و عقاب روز جزاست. به طور 

قطع این ترسی که بزرگترین گناه محسوب شده از 
جنس ترس از خدا نیست بلکه از گونه خوف از مردم 
و مخلوقات وترسهای درونی بشر است. “جبن” یعنی 
ترسویی و اجتناب از کارهایی که باید به آن اقدام 
کرد یعنی هر خطر موهومی را جدی گرفتن و هر 
دشمن  خیالی را مایه وحشت قرار دادن، از همه چیز 
حتی از سایه خود ترسیدن! از ورود به هر کاری به 
مایه  ترسی  داشتن. چنین  واهمه  احتمال شکست 
موجب  و  است  ناکامی  و  بدبختی  ماندگی،  عقب 
شکست و ذلت و زبونی است. ترس از تنهایی، ترس 
از طرد، از حرف و قضاوت مردم، از حوادث احتمالی، 
شغل و  مقام  دادن  دست  از  ترس  تغییر،  از   ترس 

 گونه هایی از انواع و اقسام ترسهای روزانه انسانهاست 
که عامل ناکامی او در زندگی است. عوامل ترس 
ممکن است فراوان و متنوع باشند. دشمن، ابلیس یا 
احمق ها و مشاوران نادان. مصیبت بزرگ برای یک 
جامعه اما وقتی است که سیاست ورزان آن ترسو باشند 
 که در چنین وضعی آنها همه مردم را می ترسانند.

واقعی  استعدادهای  خدا  غیر  از  ترس  است  روشن 
انسان را می سوزاند و رهاورد آن برای بشر مرگ و 
نابودی خواهد بود. اما چرا بزرگترین گناه ترس است؟ 
رسول اکرم )ص( خطاب به علی )ع( می فرمایند: 
بدان که ترس و بخل و حرص یک غریزه هستند 
و همه حاصل سوءظن به خداوند. پس ریشه ترس 
یا جبن ضعف ایمان و سوءظن به خداست. ترسو 
دارای عقده حقارت و احساس کمبود شخصیت است 
یا ناآگاه و جاهل و عافیت طلب است.گروهی هم بر 
 این باورند که ترس از خودخواهی و دنیاخواهی بر

می خیزد و این همه مانعی برای پرستش خداست. 
عبادت خداوند که در عمل با توحید افعالی نمایان 
می شود بر این پایه است که آنچه پروردگار فرمان 
به گفتن و انجامش داده است را بدون هراس از هر 
قدرتی بیان کنی. بر این اساس است که پیامبر)ص(  
فرموده است که خدا، بنده شجاع خود را دوست دارد. 
بی گمان آنانی که از ترس مخلوق به  فرمان خالق 
پشت می کنند  جایگاهشان دوزخ است و اتفاقا جامعه 
ای نیز که بر اساس چنین رویکردی عمل کند جایی 
جهنمی برای بیشتر مردم و سرشار از عذاب خواهد 
بود. جهان در همه ابعادش مانند میدان نبرد است. 
و  داشته  موانع، مشکالت و خطرها همیشه وجود 
دارد و تا انسان با آنها دست و پنجه نرم نکند موفق 
در  ما  تاریخی  افسوس های  از  یکی  نخواهد شد. 
شهر و منطقه، همین ترسهای موهوم و بی پایه و 
اساس است که دستمایه سوءاستفاده فرصت طلبان 
شده است. در حالی که به فراوانی در کوچه و خیابان 
شهر شاهد انتقادهای فراوان شهروندان از مسئوالن 
و عملکرد آنها و تاثیر سوءمدیریتها بر عقب ماندگی 
این سامان هستیم. اما همین مردم وقتی با دوربین 
خبرنگار یا دستگاه ضبط آو مواجه می شوند حاضر به 
بیان صریح و محکم درخواست برحق خویش نیستند 
و جالب تر آن که دیگران را هم از بیان خواسته خود 
می ترسانند! و عجب  که با این دیدگاه منتظر معجزه 
در روند توسعه و رسیدن به حق خود هستند! این 
درد بزرگی است که در جغرافیای دیار ما شجاعت 
که یکی از 4 فضیلت اخالقی برتر در آیات و روایات 
است و هم فضیلتی تحسین شده در جهان، متاعی 
بسیار کمیاب است و در نبود این کیمیا همه گرفتار 
و معذب در چرخه باطل ناکامی و عقب ماندگی. در 
این زمان بدون شک یکی از وظایف آگاهان جامعه 
مبارزه با این فرومایه فرهنگ خفت بار است. یکی 
در  اندیشیدن  اخالقی  رذیله  این  درمان  راههای  از 
نتایج سوء آن است و دیگر آن که شجاعت اخالقی 
با تمرین رشد می کند و توسعه می یابد. ارسطو می 
گوید: ما شجاع می شویم اگر شجاع باشیم. پس از 
امروز بیاید برای آینده بهتر فرزندانمان آنها را شجاع 
بار  بپرورانیم. شاید اگر پدران و مادران ما را چنان 
می آوردند این سرنوشت امروز جامعه و دیار ما نبود.    

هر جايي که روحاني کم مي آورد 
مالقاتي از اين دست برگزار مي کند 

عبدا... ناصری، فعال سیاسی بر عدم شرکت چهر ه های 
اصلی اصالحات در جلسه با رئیس جمهور تاکید کرد 
و گفت: اغلب تیپ های سیاسی جدی در این جلسه 
شرکت نداشتند و من هم اگر دعوت می شدم حتمًا 
کم  روحانی  که  جایی  هر  معتقدم  زیرا  نمی رفتم 
می آورد مالقات هایی از این دست را برگزار می کند. 
فضای  می خواست  دیدار  این  با  روحانی  نظرم  به 
کند. تعدیل  را  اصالح طلب  رسانه های  و  سایت ها 

با خروج از توافق هسته ای 
چیزی دست مان را نمی گیرد

مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت: درباره موضوع 
توافق هسته ای ایران، باید بگویم که ما با آمریکا 
اختالف داریم و این اختالف در روش ما در مواجهه 
با این موضوع است. از زمان انتخاب ترامپ به عنوان 
ایم  کرده  ما همواره تالش  آمریکا،  رئیس جمهور 
که توافق هسته ای ایران حفظ شود. تمام تالش 
خارج  توافق  این  از  ها  ایرانی  که  بوده  این  بر  ما 
نشوند چرا که اگر آنها این توافق را ترک کنند، در 
عمل چیزی دست ما را نمی گیرد و نمی توانیم بر 
فعالیت های هسته ای ایران نظارت داشته باشیم. 

تخريب قالیباف برنامه  ای
 از پیش تعیین شده است

تخریب  درباره  جمنا  رئیس  نایب  چمران،  مهدی 
و  داخلی  سایت های  از  برخی  سوی  از  قالیباف 
خارجی گفت: به  نظر من یک برنامه ریزی از پیش 
تعیین شده در این مسئله وجود دارد تا شخصیت ها 
از این تخریب ها هم دو نتیجه  را تخریب کنند و 
افرادی  و  شخصیت ها  اینکه  اول  کنند.  حاصل  را 
که مورد اعتماد مردم هستند و مردم به آنها عالقه 
دارند، تخریب شوند و از عالقه و اعتماد مردم به آنها 
کاسته شود و بی اعتمادی را حاکم کنند. دوم اینکه اگر 
بخواهند در آینده این شخصیت ها تالش و فعالیتی 
داشته باشند، امروز چهره بدی از آنها بسازند تا در آینده 
نتوانند رشد کنند. قالیباف نیز از این دسته افراد است.

به نوعي مجلس را به توپ بستند

درباره  دولت  کابینه  عضو  موالوردی،  شهیندخت 
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نیست،  خوبی  کار  این  گفت:  رسانه ها  برخی  در 
دهد.  نمی  جامعه  به  امیدبخشی  و  مثبت  پیام 
اینکه پارلمان  اما  باید در رأس امور باشد  مجلس 
و محل حضور عصاره فضائل ملت را دارالمنافقین 
بود. مجلس  بستن  توپ  به  نوعی  بخوانند، 

»حسن عباسی« به زندان می رود

و  هماهنگی  معاون  آذربایجانی،  علیرضا  خبر 
اجرایی  دستگاه های  حقوقی  امور  برنامه ریزی 
معاونت حقوقی رئیس جمهور، درباره صدور حکم 
سخنرانان  از  عباسی،  حسن  برای  حبس  ماه   ۷
جمهور  رئیس  به  توهین  اتهام  به  کشور  معروف 
تایید شد.  عباسی  وکیل حسن  توسط  راه  وزیر  و 

سرمقاله

مریم السادات اصغری، در مسابقات دو و میدانی انتخابی 
بازی های آسیایی جاکارتا صاحب مقام دوم شد. بانوی دونده 
استان در ماده پرش این ماراتن ملی با حد نصاب 5 متر و 36 
سانتی متر در جایگاه دوم این رقابت ها قرار گرفت. او متولد 
سال 13۷4 در بیرجند و دانشجوی ارشد رشته آسیب شناسی 
است و دو و میدانی را از 10 سالگی شروع کرده است. بانوی 
نقره ای دو و میدانی استان مهمان روزنامه آوا می شود تا 

از  او  از سختی و شیرینی های کار یک ورزشکار بگوید. 
کمبودها و موانعی برای رسیدن به این جایگاه حرف می زند 

و البته همچنان مصمم است تا آخر خط دو و میدانی بدود.
را  میدانی  و  دو  ورزش  دبستان  چهارم  از سال 

شروع کردم
مریم می گوید: سال چهارم دبستان بودم که مربی ورزش 
استعدادم را کشف کرد و این آغازی برای ورزش حرفه ای 
من شد. ادامه می دهد: پرش طول کار می کنم اما تصمیم 
ورزشکار  این  کنم.  تجربه  هم  را  نیزه  با  پرش  ماده  دارم 

افتخارآفرین استان در مورد اولین مقام کشوری خود عنوان 
می کند: سال چهارم ابتدایی در ماده 600 متر چهارم کشوری 
شدم. همچنین می افزاید: اولین مدال لیگ بزرگساالن را در 
سن 14 سالگی در 400 متر با مانع به دست آوردم و مدال 
برنز گرفتم. او که تاکنون در رقابت های آموزش و پرورش 
و لیگ قهرمانان دانشجویی حدود ۲0 مدال به دست آورده 
است، تاکید می کند: هنوز در ابتدای راه این ورزش قرار دارم 
و تا زمانی که رکورد این رشته را از آن خود نکنم، دست از 
تالش بر نخواهم داشت. مریم ضمن تشکر از خانواده و 

همسرش می گوید مدال های زیادی از 10 سالگی به دست 
آورده ام و آنها را مدیون سرکار خانم اعتصامی هستم ولی 
هم اکنون زیر نظر جناب آقای بهرامیان به تمریناتم ادامه 

می دهم و چندین مدال با ارزش کسب کردم.
خانواده ام بیشترین حمایت را از من داشته اند
اصغری حمایت خانواده اش را خیلی عالی و خوب می داند و 
می افزاید: در گذشته چون محل کار پدرم اسدیه بود هر روز 
فاصله 100 کیلومتری تا بیرجند مرا همراهی می کرد تا برای 
تمرین بیایم. وی همچنین وجود همسرش را در موفقیت 
هایش بسیار موثر می داند و ادامه می دهد: برای من که هر 
هفته باید برای دانشگاه به مشهد بروم و برگردم وجود وی 
خیلی انرژی بخش است. بانوی ورزشکار بیرجندی چالش 
های بانوان دونده را در مقایسه با آقایان بیشتر می داند و 
ادامه می دهد: پیست غدیر محل مناسبی برای تمرینات دو 
و میدانی است و البته جای دیگری برای تمرین در بیرجند 
وجود ندارد مخصوصا برای من که بین شهرهای بیرجند و 

مشهد در رفت و آمد هستم.
به ورزش بانوان نگاه کمرنگ تری می شود

به گفته اصغری با اینکه هیئت تالشش را برای ورزشکاران 
می کند ولی اصال کافی نیست و نمی تواند تامین کننده 
قهرمانان این رشته باشد. وی با تاکید بر این که بانوان دونده 
استان هنوز به جایگاهی که لیاقتش را دارند، نرسیده اند، ادامه 
می دهد: در مجموع احساس می شود با تمام تالش بانوان 
در همه زمینه ها باز هم هیئت های استانی در تخصیص 
اعتباراتی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان به آنها داده 
می شود، به بخش بانوان نگاه کمرنگ تری دارند. بانوی 
دونده استان می گوید: این ورزش عالوه بر تمرینات مداوم 
نیاز به هزینه هم دارد ولی هیچ حمایت مالی نشده ام. وی 
خاطرنشان می کند: باید برای ورزشکاران انگیزه ایجاد کرد 
وگرنه وقتی به آنها بها داده نشود، ناچار از استان می روند.

عکس: کاری

مصمم هستم تا آخر خط 
دو ومیدانی را بدوم

گفتگو با مریم السادات اصغری بانوی دونده

نسرین کاری

می دانم وضع زندگی مردم چگونه است 

در  امروز  ما  گفت:   رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
نمی خواهم  داریم. من  فردا  به  امید  به  نیاز  جامعه 
ممکن  شما  ندارند،  مشکل  امروز  ما  مردم  بگویم 
است وقتی به فروشگاه می روید قیمت اجناس را 
ببینید که باال رفته است. من به عنوان رئیس جمهور 
لیست قیمت اجناس را هر روز می بینم،  می دانم وضع زندگی مردم چگونه 
است، مخصوصا آنهایی که حقوق ثابت دارند. اما ما در برابر مشکالت و 
شرایط جدید آیا باید تسلیم این شرایط شویم یا باید به همدیگر امید بدهیم؟

باید اموال و دارایی های نمایندگان شفاف شود

پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: نمایندگان، 
باید بدانند که نماینده  وکالی مردم هستند، مردم 
نقطه  چه  و  می کند  رفتاری  چه  مجلس  در  آن ها 
نظراتی دارد. امروز شفاف سازی و ارائه گزارش یک 
امر کامال منطقی و حق مردم است. در سال پایانی 
این دور از مجلس قرار داریم و باید دارایی نمایندگان در پایان و آغاز دوره 
نمایندگی مشخص و شفاف شود تا مردم بر اساس شناخت کامل و دقیقی 
که دارند نماینده خود را دوباره انتخاب و یا  گزینه دیگری را انتخاب کنند.

دولت بدهکاری خود را از جیب مردم می دهد

میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت افزایش 
نرخ دالر را باعث رفع بدهکاری دولت به شرکت ها 
و موسسات داخلی دانست و گفت: وقتی درآمد ناشی 
از فروش نفت خام با نرخ جدید ارز به ریال تبدیل 
شود، آن افزایش درآمد کمک خوبی به دولت است 
برای خروج از بن بست دیون؛ این اقدام دولت به مفهوم دست در جیب 
غیرتنگ نظرانه  مدیریت  اعمال  با  است.  بدهی ها  رفع  برای  کردن  مردم 
و با یاری طلبیدن از مردم، تحریم های ظالمانه  نقش بر آب خواهد شد.

نرخ بلیت اتوبوس های اربعین

رئیس اتحادیه شرکت های مسافربری با بیان اینکه در مراسم اربعین امسال 
نیز مانند سال  قبل افزایش قیمت بلیت اتوبوس اجرایی نشده، گفت: نرخ بلیت 
اتوبوس ها بسته به نوع شان امسال از 46 هزار تومان تا ۷6 هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. عامری اظهار کرد: در سال جاری نیز حدود 15 هزار اتوبوس 
بین شهری تمام امکانات خود را برای اجرای مراسم اربعین بسیج کرده اند و 
تالش می شود تا میزانی که تقاضا برای مسافرت وجود داشته باشد، ناوگان 
جاده ای در محورهای مختلف تردد کرده و مسافران را به سمت مرزهای 
مشترک با عراق انتقال دهند. وی با اشاره به شرایط خاص سفرهای اربعین 
که منجر به حرکت اتوبوس ها به شکل یکسر خالی می شود، توضیح داد: 
در سال جاری نیز ما افزایش نرخ بلیت نداشته ایم اما در صورتی که تقاضا 
برای سفر بازگشت وجود نداشته باشد، نرخ ها 50 درصد افزایش پیدا می کند. 

استعالم پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد 

بانک مرکزی اعالم کرد: هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعالم 
پیامکی  استعالم  سامانه  به  صیادی  های  چک  در  مندرج  رقمی   16
به  شوند.  مطلع  چک  صادرکننده  اعتباری  وضعیت  از  مرکزی،  بانک 
گزارش بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه 
الکترونیک دسته چک )صیاد( و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب 
برگشتی  چک  سوابق  به  مربوط  استعالم  خدمت  ارائه  طریق  از  کار  و 
افزوده  ارزش  عنوان خدمت  به  پیامکی صیاد  استعالم  سامانه  مشتریان، 
استعالم  شناسه  ارسال  با  توانند  می  هموطنان  است.  بهره برداری  قابل 
این  پیامکی  به سامانه استعالم  16 رقمی مندرج در چک های صیادی 
بانک با سرشماره ۷01۷01 از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر 
تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

احتمال کاهش ۴۰ درصدی قیمت موبایل

در شرایطی که قیمت گوشی تلفن همراه پس از روند افزایشی ماه های گذشته، 
در هفته گذشته با کاهش روبرو بود، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
اعالم کرد: اگر 600 هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان حمایت 
قیمت گذاری شود و از سوی دیگر ارز نیمایی برای واردات این محصول تامین 
شود، قیمت موبایل تا 40 درصد کاهش خواهد یافت. قیمت گوشی تلفن 
همراه در بازار طی ماه های گذشته با نوسانات نرخ ارز افزایش عجیب و غریبی 
پیدا کرده بود، اما هفته گذشته قیمت انواع تلفن همراه با کاهش مواجه شد. 
البته پیش از این معاون وزیر ارتباطات درباره دالیل افزایش قیمت موبایل در 
بازار این گونه توضیح داد که بازار تلفن همراه، بازاری کامال وابسته به ارز 
است که نوسانات نرخ ارز قطعا در قیمت آن ها تاثیر می گذارد، اما بیش از 30 
درصد افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به دلیل کمبود عرضه است.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308001002346-1397/06/31 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
 محمدرضا عبداله زاده فرزند حسین به شماره ملی 0640153259 صادره از بیرجند نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

 به مساحت 115/81 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت حاجی سبحان انوری محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/07/23 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/09اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970692 اجرایی آقای حسن علی آبادی فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت مبلغ 152/743/314 ریال در حق شرکت فروزان بیرجند و مبلغ 4/620/093 ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه دو سهم مشاع از 12 سهم عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی )به استثناء بهای ثمن عرصه و اعیان( تحت پالک 88 فرعی از 4337 

اصلی بخش یک بیرجند واقع  در بیرجند خیابان 17 شهریور 29 - کوچه شهید حسن فروتن - حدفاصل مهدیه و حسینیه پالک 41 جنوبی )که حسب نظر کارشناس منتخب میزان عرصه 305/47 مترمربع و 
میزان اعیان 170 متر مربع به صورت قدیمی ساز و سقف ها با تیرآهن و طاق ضربی پوشش گردیده و دارای انشعابات منصوبه آب و برق می باشد معرفی و توقیف گردیده که جمعا به مبلغ 901/136/500 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ  1397/8/5 از ساعت 9/30 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
 طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.                                                                                                 مهدی چاپاری - مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی
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فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.
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عضویت رایگان 1500 کودک در کتابخانه های زیرکوه

گفت:  زیرکوه  بهزیستی  اداره  رئیس  شدند.  شهرستان  این  های  کتابخانه  عضو  رایگان  زیرکوه  بهزیستی  پوشش  زیر  مهدهای  کودک   صداوسیما- 1500 
 به مناسبت هفته کودک، کودکان 8 مهد شهری و 42 روستا مهد زیرپوشش بهزیستی این شهرستان، به عضویت رایگان کتابخانه ها درآمدند.بارانی افزود:

با هماهنگی صورت گرفته تمامی کودکان مهدها می توانند  رایگان عضو کتابخانه های شهرستان شوند تا در سنین مدرسه به راحتی کتاب دریافت کنند.

لطفا به سمع مسئوالن برسانید نظارتی بر قیمت 
وتره  میوه  موادغذایی،  کشیده  فلک  سربه  های 
بار و... داشته باشند. با این حقوق های کم ازکجا 

بیاوریم.کمی فکر کنند.
915...915

مسئوالن محترم مربوطه آیا با وجود 6 پدر علم مفتخر 
یا  تندیس  ما درست کردن یک  استان  از  ایران  در 
المانی از  این بزرگان در استان الزامی نمی باشد . واقعا 
باعث شرمندگیست که بزرگان استان ما در جاهای 
دیگر از آنها یاد می شود و خود ما غافل مانده ایم  ...
یک شهروند

رساند  می  استحضار  به  احترام  و  سالم  باعرض 
دفاع  دوران  رزمندگان  اکثراً  که  توحید...  ساکنان 
های  مزاحمت  تحمل  بر  عالوه  هستند  مقدس 
صنوف آالینده مستقر در محل و محرومیت از نعمت 
آفتاب ، چشم انتظار حضور عوامل محترم شهرداری 
جهت نظافت محله ، علیرغم گذشت چندین سال از 

آخرین حضور عزیزان می باشند.
915...893

استاندار محترم خواهش می کنیم پیگیری کنید بانک 
هایی که به دنبال مطالبات خود هستند تنها دارایی افراد 
را از آنها نگیرند. وقتی هزار جور سند و مدرک رو کنی 
که تنها دارایی ات همین خانه است و بازهم رحمی نمی 
کنند جز انصاف مملکت جمهوری اسالمی نیست. به 
روش بهتری با مردم کنار بیایند این همه گرفتاری کم 
نیست برای مردم که بی پناه هم بشوند. تهش می 
گویند بروید کمیته امداد به شما خانه بدهد خانه های 
امداد اموال بیت المال نیست؟ که از یک جیب برود و 
از جیب دیگر به زور التماس بگیری؟ تو رو خدا در این 
گرانی ها و در این همه سختی ها بانک ها دیگر به 

مردم فشار نیاورند.
902...223

برای نوبت گیری دندانپزشک چند روز متوالی است 
که به بیمارستان ...زنگ می زنم آنقدر اشغال است که 
موفق نمی شوم نوبت بگیرم و با این کد نوبت گیری 
از طریق تلفن همراه هم هرچه سعی می کنیم همش 
خطا می دهد. کاش مسئوالن فکر بهتری برای لیست 
منتظرین در نوبت بردارند چون امثال من کم نیستند
یک شهروند

با این وضعیت بد معیشتی آتش نشانان 7 مهر گذشت 
اما دریغ از یک ریال پاداش. جالب است که سال 
گذشته 50 هزار تومان ریختند همان را هم آخر ماه از 

حقوقمان کم کردند...
990...561

جوابیه های شهرداری بیرجند

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/7/15 در خصوص صنوف آالینده در خیابان عدل 
و قدس بنا بر اعالم معاون خدمات شهری شهرداری 
استحضار می رساند: با توجه به آخرین تصمیمات اخذ 
شده، به محض آماده نمودن زیرساخت ها شهرداری 

نسبت به انتقال این صنوف اقدام می کند.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/7/15 در خصوص اینکه به فکر بلوار پیامبر اعظم 
نزدیک  بلوار  های  دوربرگردان  چون  باشید  )ص( 
بر  هستنا  خطرناک  بسیار  کاشانی  سپیده  خیابان 
اعالم سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به 
استحضار می رساند: احداث میدان در تقاطع سپیده و 
بلوار پیامبر اعظم )ص( در دستور کار قرار گرفته و 
از روز شنبه مورخ 97/7/14 شروع به کار شده است 
و تا پایان 97/8/14 به پایان خواهد رسید و میادین 
انتهای پاسداران هم به جهت رعایت مصوبات شورای 
ترافیک و جهت کاهش تصادفات اجرا شده انشا ا...

شاهد خسارات مالی و جانی کمتری باشیم.

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/7/16در خصوص افزایش ایستگاه های بازیافت در 
شهر بنا بر اعالم معاون خدمات شهری شهرداری به 
استحضار می رساند: طرح تفکیک زباله از مبدا در حال 

انعقاد قرارداد با پیمانکار می باشد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری - دانش آموز  مستعد و پر تالش امیدوار است 
مسئوالن تعلیم وتربیت نیز گام هایی هر چند کوچک برای  
توانمندسازی دانش آموزان بردارند به ویژه این نیاز در دانش آموزانی 
 که در خانواده های بی سرپرست یا بی بضاعت سرزمین مان رشد 
می کنند، بیشتر احساس می شود  تا این کودکان و نوجوانان، 
هم آینده ای همراه با امید را برای خود و خانواده هایشان بنا 
سازند. در این میان  امید هایی وجود دارد با دعوت از نیکوکاران 
و نهادهای مربوطه بیشتر بتوان هم در دریافت کمک ها و 
هم شناسایی دانش آموزان نیازمند گام های موثر، اما کوچک 

برداشت.

اعتبارات  اختصاص یافته  به مدارس کفاف 
هزینه ها را نمی دهد

محمدرضا ضیایی، مدیر آموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه 
هزینه هایی که به مدارس اختصاص داده می شود رقم قابل 
توجهی  نیست، می گوید:  بعضی اوقات این مبلغ حتی  کفاف 

آب  و برق و سایر خرج  های مدرسه را هم نمی دهد.
وی تاکید می کند:  البته اولیای خوب و وظیفه شناسی داریم 
که برای تعلیم و تربیت و آموزش، مشارکت فعال و همراهی 
می کنند. وی با اشاره به اینکه یک دانش آموز در حالت عادی 
نیاز به کتاب، لوازم التحریر، لباس فرم و... دارد، می افزاید: ما در 
همه نقاط شهر خانواده و دانش آموز نیازمند و آبرومند داریم که 

برخی حتی حاضر نیستند، شناخته شوند. 
وی با بیان اینکه در همان بدو تاسیس استان، اداره آموزش و 
پرورش طی مکاتبه و مالقات با خیران داخل و خارج استان و 
حتی خارج کشور برای حمایت از دانش آموزان نیازمند اقداماتی 
انجام داد، یادآور می شود: همچنین از بانک های گوناگون 
چون آینده  و کشاورزی، موسسات خیریه، آستان قدس،و تبریز 
و تهران هم کمک گرفتیم. وی تاکید می کند: اکنون در سال 
97 تعداد 357 کالس کم داریم و همچنین 70 درصد پروژه 
های آموزش و پروش توسط خیران و 30 درصد سهم اعتبار 
دولتی است.مدیر آموزش و پرورش بیرجند می افزاید: خیران و 
مسئوالن با درایت و کفایت کمک کنند تا برای آینده مملکت 

و فرزندان آن قدم برداریم.

خشکسالی ها موجب تخلیه روستا 
و حاشیه نشینی آنها شده است

ضیایی ضمن اشاره به خشکسالی های 20 ساله در روستاها 
ادامه می دهد: این خشکسالی ها موجب تخلیه روستاها شده 
وروستاییان  در مناطق شمالی بیرجند چون مهرشهر، شهرک 
های اقماری چون چهکند، دستگرد، امیرآباد وعلی آباد لوله 
ساکن شده اند.به گفته وی  این افراد که بیشتر اقشار روستایی 
هستند خانواده هایی آبرومند هستند و دارای  دانش آموزان مستعد 
و گاهی نیازمند هستند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از این دانش 
آموزان نیازمند مستعد تحصیل هستند، یادآور می شود: کالس 
های کنکور رایگان برای این دانش آموزان گذاشتیم که در 
مدرسه چمران و عصمتیه استقبال خوبی هم  از آن شد وی یادآور 
می شود: در اسفند و بهمن گذشته، 33 پایگاه جبرانی برای دانش 

آموزان کالس جبرانی رایگان برگزار کردند.

برخی کالس ها  شلوغ و
 بیش از 36  دانش آموز دارد

حسن احترامی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش بیرجند  
نیز می گوید: خداوند فرموده مردم عائله من هستند. محبوبترین 
آنان نزد من کسانی هستند که به یکدیگر محبت داشته باشند و 
در برآوردن حوایج یکدیگر تالش و کوشش کنند.وی با اشاره به 
اینکه هر ساله حدود 35 هزار دانش آموز ابتدایی و پیش دبستانی 
در بیرجند تحصیل می کنند، اظهار کرد: در برخی مدارس 36 

دانش آموز تحصیل می کنند و کالس ها پر است.

نیازمند هوشمند سازی و 
استاندارد سازی مدارس داریم

و  هوشمندسازی  به  نیاز  امروزه  کند:  می  تاکید  وی 
و  باشد  می  مدارس  سازی  استاندارد  و  فناوری  سیستم 
را می طلبد. وی هدیه  اولیا و مسئوالن  این کار  حمایت 

عمل  یک  را  نیازمند  آموزان  دانش  به  التحریر  لوازم  دادن 
بین انگیزه  ایجاد  افزاید:  می  و  دانسته  الزم  و   مستمر 
 دانش آموزان با هدیه و حتی هدیه دادن لوازم ورزشی خیلی 
برای آینده سازان کشور مثمر است.احترامی خاطر نشان می 
کند: مدتی قبل در یکی از مدارس شمال شهر ده تا دوچرخه 
قرعه کشی کردیم و برق شادی را در چشمان آنها دیدیم این 
یکی از حوزه هایی است که خیران می توانند به ما کمک 
کنند.وی ضمن اشاره به سوء تغذیه برخی دانش آموزان نیازمند 
یادآور می شود: در مناطق محروم با هدیه میوه و اقالم الزم 

برای رشد کودکان باید قدم هایی برداشته شود. 

برای حل  آسیب های اجتماعی
 دانش آموزان تالش کنیم

وی با اشاره به اینکه باید برای رفع آسیب های اجتماعی دانش 

آموزان تالش کنیم، می افزاید: برگزاری دوره های آموزشی 
با اساتید مجرب  برای والدین خیلی مهم است. به گفته وی 
و کالس  است  اهمیت  حائز  آموزان  دانش  نشاط  و  پویایی 
پرورش فکری، مدرسه طبیعت،  کانون  در  العاده  فوق  های 
تواند می  شاعری  و  شعر  و  هنری  های  کالس   برگزاری 
زمینه ساز این نشاط باشد. وی می افزاید: سالن اجتماعات چند 
منظوره در مدارس الزم است و در این سالن ها منابع تخصصی 
و امکانات خاص و مورد نیاز دانش آموزان بایستی موجود باشد. 
وی برگزاری جشن تکلیف و اهدای سجاده و چادر را از فعالیت 
الزم در مدارس دانسته و ادامه می دهد: تامین مواد غذایی، 
ارتقای فرهنگ کتاب خوانی با کتاب های متناسب با سن دانش 
آموزان را از کارهای خوب دیگر خیران همراه با آموزش و پرورش 
دانست.وی خاطر نشان می کند: آموزش و پرورش بانکی از 
معلمان و بازنشستگان خیر دارد که می توانندبه دانش آموزانی 

که افت تحصیلی دارند، کمک کنند.
 احترامی تاکید می کند: نذر آموزشی برای دانش آموزان  گوناگون 
راه اندازی شده و دانش آموزان محروم و ضعیف توسط معلم در 

مدرسه یا خانه  آموزش  می بینند. 

کارهای انسان دوستانه  و خیر نباید مقطعی باشد
یاسر محمدی، معاون توسعه پژوهش، برنامه ریزی و آموزش 
نیروی انسانی هم خاطر نشان می کند: باید دانش آموزان مورد 
نیاز، هدف گذاری و اولویت بندی شوند و اطالعات جامع آنها 
آماده شود. وی تاکید می کند: کارهای خیر نباید مقطعی باشد و 
مختص شروع تحصیل و عید نباشد. وی با اشاره به اینکه برای 
دانش آموزان محروم لوازم التحریر و وسایل تحصیلی مهمترین 
نیازهاست، ادامه می دهد: مشاوران باید در مدارس وقت بگذارند 
و از مشکالت و مسایل دانش آموزان با خبر شوند.وی تاکید می 
کند: مشاوران کمک حال آموزش و پرورش باشند و با خیران به 
یاری دانش آموزان  بیایند. وی با اشاره به اینکه موسسات خیریه 
قدم های خوبی برداشته اند، ادامه می دهد: الزم است روحیه 
نشاط و نوع دوستی و محبت دانش آموزان با همت مسئوالن و 
خیران بیشتر شود.وی ادامه می دهد: مناسبت ها و جشن های 
مذهبی باید پررنگ شود و خیران در این کار بانی شوند.محمدی 
با بیان اینکه بانک اطالعاتی خوبی از دانش آموزان آماده شده 
است، می افزاید: دانش آموزان مستعد شناسایی شده اند ومی 
 توان با کمک خیران و مشاوره و راهنمایی تحصیل در سایر 

زمینه ها از انان حمایت کرد.

کمیته امداد در امور خیریه 
سهم قابل تقدیری داشته است

 رضا سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد هم بیان می کند: با 
کمک موسسات خیریه و مردم، کمیته امداد نشان داده که هر 
جا فعالیت داشته سهم قابل تقدیری داشته است. وی با بیان 
اینکه در حوزه دانش آموزی چندین سرفصل داریم، می افزاید: 
سال 97 وضع اقتصادی سختی بوده و این مشکل برای دانش 
آموزان هم تاثیر گذار بوده است. وی با اشاره به اینکه مردم نشان 
دادند همیشه  پای کار هستند، ادامه می دهد: به دانش آموزان 
نیازمند کمک کردند تا بدون دغدغه و با کوله و لوازم وارد مدرسه 
شوند.وی یادآور می شود: در آغاز سال تحصیلی امسال بیش از 
 9 هزار و 172 بسته تحصیلی با مشارکت آستان قدس رضوی ،

تهیه و  اعتبارات دولتی  موسسه خیریه حضرت رقیه )س( 
بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت توزیع شد. مدیر کل 
کمیته امداد ضمن اشاره به اینکه با بانک اطالعاتی برای دانش 
آموزان بسته های تحصیلی مناسب تهیه می شود،تاکید می 
کند: بدون همبستگی و اتحاد بین نهادهای مختلف یک دانش 
آموز ممکن است از چند جا بسته حمایتی بگیرد و آن با برنامه 

ریزی هماهنگ محقق نمی شود.

توزیع بیش از 9 هزار بسته 
تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند

وی با اشاره به اینکه کار شاخصی با همکاری موسسه خیریه 
حضرت رقیه )س( انجام دادیم که سه هزار بسته تحصیلی 
برای دانش آموزان تهیه شد،50 درصد آن توسط کمیته امداد 
و 50 درصد آن از سوی موسسه خیریه تهیه و توزیع شد.وی 
همچنین یادآور می شود: 3 هزار و 145 بسته تحصیلی  به 
ارزش 69 میلیون و 200 هزار تومان با کمک آستان قدس 
آماده شد که 40 درصد آن سهم آستان قدس و 60 درصد 
سهم کمیته امداد استان بوده است. سلم آبادی با اشاره به اینکه 
 همچنین مبالغ نقدی برای کتب درسی  دانش آموزان مهیا شد ،

می افزاید: در مجموع 9 هزار و 172 دانش آموز در استان یک 
میلیارد و 140 میلیون تومان هدیه گرفتند.مدیرکل کمیته امداد 
خاطر نشان می کند: در مرحله بعدی فرهنگ سازی کمک توسط 
خود دانش آموزان است که در آن یک دانش آموز خودش معین 
می شود و به دانش آموز نیازمند دیگر هدیه می دهد.وی میانگین 
مشارکت خیران را 35 سال عنوان کرد و افزود: امیدواریم با اقدامات 
و فرهنگ سازی سن مشارکت خیران را به 20 سال کاهش دهیم. 
وی با اشاره به اینکه دانش آموزی که از روستا به شهر برای تحصیل 
می آید نیاز به ایاب و ذهاب و هزینه خوابگاه دارد، می افزاید: کمک 
نقدی ، پوشاک ، لوازم التحریر و معلمان خیر به بنیه تحصیلی دانش 
آموز کمک می کند. وی از حمایت دانش آموزان پایه دوازدهم 
نهبندان  برای کنکور و ادامه تحصیل خبر داد  و  می افزاید: در 
خصوص تغذیه دانش آموزان و برنامه فرهنگی و مسابقات اذان و 

ترتیل که رتبه کشوری هم داشته ایم،کار خواهیم کرد.

پرداخت 450  کمک
 هزینه شهریه برای دانشجویان

از یک هزار و 450  به بیش  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  سلم 

دانشجوی دانشگاه  آزاد ، پیام نور  و حوزوی در  دوره های 
گوناگون کمک هزینه شهریه می دهیم، ادامه می دهد: در سال 

قبل 450 کمک هزینه تحصیلی پرداخت کردیم. 
به همت مؤسسه خیریه  همچنین 3 هزار بسته تحصیلی 
حضرت رقیه )س( تهران و 3 هزار بسته تحصیلی دیگر نیز 
به ارزش 300 میلیون تومان )مبلغ 150 میلیون تومان از سوی 
کمیته امداد استان و 150 میلیون تومان از سوی موسسه 
خیریه حضرت رقیه( تامین و بین دانش آموزان تحت پوشش 
کمیته امداد توزیع شده است.وی ادامه داد: سال گذشته مبلغ 
460 میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان 
دانشگاه های دولتی و طالب علوم دینی تحت پوشش این 
نهاد مساعدت شده است.مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بیش از 2 هزار و 900 دانشجو 
در استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. مدیرکل کمیته 

امداد خراسان جنوبی اظهار می کند: مردم خیر و نوع دوست 
استان در جشن عاطفه ها بالغ بر 2 میلیارد و 672 میلیون تومان 
به دانش آموزان نیازمند کمک کردند که از این میزان 334 
میلیون و 491 هزار تومان نقدی و دو میلیارد و 334 میلیون 

تومان غیر نقدی بوده است.

رشد 120 درصدی مشارکت
 خیران در جشن عاطفه ها 

سلم آبادی با اشاره به رشد 120 درصدی کمک ها نسبت 
به سال گذشته عنوان می کند: مبلغ 154 میلیون تومان در 
مدارس و 634 میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری و مابقی 

در پایگاه های این نهاد در استان جمع آوری شده است.
سلم آبادی تصریح کرد: کمک های جمع آوری شده در مرحله 
نخست توسط حوزه های حمایتی این نهاد تا پایان شهریور بین 

دانش آموزان نیازمند یتیم و غیریتیم توزیع گردید.
هزار   9 را  نهاد  این  پوشش  زیر  آموزان  دانش  تعداد  وی 
و 172 نفر عنوان کرد و افزود: با تعامل و همکاری آستان 
قدس رضوی، موسسه خیریه حضرت رقیه )س( و موسسات 
خیریه استان توانستیم قبل از سال تحصیلی جدید به هر یک 
از دانش آموزان زیر پوشش یک بسته تحصیلی اهدا کنیم. وی 
به نقش مهم کمیته امداد در توزیع کاالی مورد نیاز محرومان 
: افزاید  می  و  کرد  اشاره  استان  روستاهای  و  شهرها   در 

با یک هم  افزایی و همکاری بین بخشی، این مهم به خوبی 
 و به نحو مطلوب به انجام رسید.وی با بیان این که قریب
 25 هزار دانش آموز محروم و نیازمند دراستان شناسایی شده اند،
 ادامه می دهد: از این تعداد قریب 10 هزار دانش آموز مددجوی 
کمیته امداد امام خمینی)ره(  بوده و مابقی تحت حمایت سایر 

نهادهای حمایتی قرار دارند.

راه های کمک خیران به کمیته امداد
مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک 
استان  در  ها  عاطفه  برگزاری جشن  در  نیرو  و 385  هزار 
همکاری کردند، همچنین شماره حساب 0102102891005 
تلفن  سرشماره  بیرجند،  مرکزی  صادرات  بانک  نزد 
همراه#1*8877*، سایت کمیته امداد، تلفن نیکوکاری با 
شماره 0968877، اپلیکیشن سنا، بله، سکه و ادارات تابعه این 
نهاد از روش های پرداخت کمک به دانش آموزان نیازمند در 

جشن عاطفه ها عنوان کرد.

به دانش آموزان ماهیگیری یاد دهیم
هادی اکرامی، مدیر عامل موسسه حضرت رسول )ص( هم 
عنوان می کند: این موسسه در بخش علیم و دانش آموزی 
با کارآفرینی کودکان و دانش آموزان کم توان ذهنی تحت 

پوشش بهزیستی فعالیت دارد.
وی خاطر نشان می کند: این دانش آموزان در واقع به نوعی 
نان آور  هستند که تولیدات شان حتی به خارج صادر می 
شود. وی یادآور می شود: در سفر سفیر سوئد به ایران وی 
از دیدن محک تهران و کارگاه دستان پرتوان ابراز خرسندی 
کرد و گفت باید به آنها ماهیگیری یاد دهیم، به جای اینکه 
ماهی بدهیم. وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
باالی 20 دانش آموز استان در دانشگاه های معتبر کشور و 

حتی صنعتی شریف داشته ایم، می افزاید: مردم ثابت کرده 
اند واقعا به موسسات خیریه اعتماد دارند و باید مواظب این 

اعتماد باشیم تا سلب نشود.

نیاز همسویی نهادهای خیر
 برای حمایت از دانش آموزان نیازمند

وی با اشاره به اینکه باید به سمت و سویی برویم که در حمایت 
از دانش آموزان در کنار هم باشیم، خاطر نشان می کند: گاهی 
شاهد هستیم والدین یک دانش آموز با دروغ گویی از چندین نهاد 
و موسسه کمک می گیرند که هم موجب گدا پروری می شود و 
هم ممکن است به یک نفر نیازمند چیزی نرسد. وی تاکید می 
کند: تعداد موسسات خیریه در شهر مشخص است باید هماهنگی 
بین آنها و کمیته امداد و آموزش و پرورش برای خدمات رسانی 
برقرار شود. وی می افزاید: ما همراه آموزش و پرورش هستیم باید 
طوری هدایا را به خانواده ها و دانش آموزان بدهیم که کرامت 
آنها از بین نرود. وی ادامه می دهد: به عنوان مثال زمانی که یک 
دانش آموز زباله را جمع کرد یا یک کار مثبت انجام داد، می توان 
با ارزشیابی کارت هدیه به او داد و این حس نوع دوستی را بین 

خود دانش آموزان تقویت کرد. 

موسسه خیریه امام علی )ع( 
250 دانش آموز تحت پوشش دارد

ایمانی، مدیرعامل موسسه خیریه امام علی )ع( با اشاره به 
اینکه این نهاد بیش از  18 سال تشکیل شده است، می افزاید: 
موسسه حدود 250 دانش آموز تحت پوشش دارد، با کمک 
خیران لوازم التحریر آماده شد که طی چند روز به دانش آموزان 
 نیازمند اهدا می شود. وی با اشاره به اینکه موسسه امام علی )ع( 
تا دوران دانشگاه فعالیت دارد و خدمات می دهد ، ادامه می دهد: 
خروجی های خوبی داشته ایم و با پشتیبانی، دانشجویان پزشکی 
و دندانپزشکی هم داشته ایم. وی درباره پذیرش دانش آموزان در 
این موسسه می گوید: بعد از معرفی دانش آموزان به ما از منزل 
آن خانواده بازدید می شود و افراد نیازمند تحت پوشش قرار می 
گیرند  و در طول سال تحصیلی از خدمات مدرسه ، کیف و 
کفش ، آزمایشگاه ، دندانپزشکی و آزمایشگاه استفاده کنند. وی 
یادآور می شود: دانش آموزان از کالس های تقویتی و کنکور 
و کالس های گروهی و نیمه خصوصی استفاده می کنند. 

حمایت از دانش آموزان مستعد نیازمند، نقطه مشترک نهادهای دولتی و خیریه
آموزش و پرورش، کمیته امداد و موسسات خیریه مهمان روزنامه آوا شدند
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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افقي: 1-حكمران شهر - محلي 
چيني  نقطه   -2 عزاداري  براي 
 - بودايي  روحاني   - نقاشي  در 
خورشيد گرفتگي 3-  ادغام  چند 
منبع صوتي يا تصويري روي يك 
بر زمين -  نوار - فرشته موكل 
پول    -4 )ص(  پيامبر  پيروان 
ضميري   - پرهيزگار   - ژاپن 
از شهرهاي  عربي - حصير 5- 
فارس - نوعي مرغابي - خداي 
درويش 6 - لوله تنفسي - نشاني 
- پند گرفتن 7-  پست و حقير 
- بي مثل و مانند  - شگون 8 
عابد   - غزنوي  محمود  - غالم 
  -9 تأخير  و  توقف   - زاهد  و 
 - بيستم  قرن  دانماركي   نقاش 
خانم-   عروس  به  اي  هديه 
كشتيبان 10-  عليا اي... رحمت 
- استارت قديمي-  لرزانك ميوه 
11-  تصديق انگليسي - فالگير 
- نوعي ماليات 12-  خوراكي از 
و  دوستي   - مهار  بي   - اسفناج 
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دانشگاه های استانی ما عملکرد آموزشی بسیار خوبی حتی نسبت به دانشگاه های صاحب نام دارند

امین جم - حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان و شرکت ایشان 
در نشست های مختلف طی روزهای جمعه و شنبه، همراه با افتتاح چندین 
پروژه، بازدید از مراکز آموزش عالی مرکز استان ، دیدن دستاوردهای آموزشی، 
پیگیری درخواست های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی و 
مسئوالن مرتبط با این حوزه و شنیدن مشکالت دانشجوهای دانشگاه بیرجند 
شد. متنی که می خوانید گزارشی است از نشست روسای دانشگاه های استان 
با ایشان و سخنانی که در جلسات مختلف مطرح کردند.جمعه شب، نشست 
روسای دانشگاه های استان با حضور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و هیئت 
همراه در دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این جلسه روسای دانشگاه های استان 
مشکالت و درخواست های خود را مطرح و در ادامه نمایندگان مجلس نیز 

خواسته ها و مشکالت آموزشی منطقه انتخابی خود را بیان کردند. 
 تبعیض های سیاست کلی آموزش عالی کشور ،

 بر دانشگاه های عالی کوچک تاثیر می گذارد
رئیس دانشگاه بیرجند در این جلسه با بیان این که این منطقه معروف به 
صادرکننده معلم بوده است، عنوان کرد: امیدواریم توجه ویژه ای به دانشگاه 
های استان از سوی وزارت شود. خامسان با اشاره به اینکه سیاست کلی آموزش 
عالی کشور گاها نوعی تبعیض را در دل خود دارد که این نوع تبعیض باالترین 
تاثیرش را به دانشگاه های عالی کوچک می گذارد، اضافه کرد: تغییر سیاست 
پذیرش دانشجو از بومی به منطقه ای و ملی مورد درخواست ماست؛متاسفانه 
شاهد افت تعداد دانشجویان در تحصیالت تکمیلی هستیم که دانشجویان به 

سایر استان ها می روند.
دانشگاه های کوچک که ظرفیت دارند 

را باید گسترش و توسعه دهیم
الزم به ذکر است؛ در این جلسه مواردی چون کسری بودجه، کمبود اعضای 
هیئت علمی، درخواست افزایش دانشجو و ایجاد جاذبه های دانشگاهی ویژه، 
طرح آمایش و ... نیز مطرح شد. وزیر علوم نیز در این جلسه با بیان اینکه اعتقاد 
دارم دانشگاه های استانی ما عملکرد آموزشی بسیار خوبی نسبت به دانشگاه 
های صاحب نام داشته و دارند، عنوان کرد:  امیدواریم با افزایش امکانات رفاهی 
استان و شهرستان ها بتوانیم جاذبه الزم برای جذب دانشجو را درکنار وجود 
اساتید جوان و اساتید بزرگ و صاحب نام ، در استان ایجاد کنیم. وی تاکید 
کرد: در این میان دانشگاه های کوچک که ظرفیت دارند را باید گسترش و 

توسعه دهیم.
حرکت استان در حوزه علم و فناوری 

بسیار امیدوار کننده است
وزیر علوم در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای فناورانه پارک علم و 
فناوری و دانشگاه های دولتی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: حرکت هایی که 

در حوزه های علم و فناوری صورت می گیرد به افزایش توان اقتصادی، فنی و 
درآمدی مجموعه های اقتصادی و صنعتی منجر می شود. غالمی افزود: این 
حرکت در دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند و پارک علم و فناوری 
به خوبی مساعدت و راهنمایی می شود و اگر نگاهی به کل این حرکت در 
بیرجند داشته باشیم خوشبختانه بسیار امیدوار کننده است.وی خاطرنشان 
کرد: امید است در خراسان جنوبی نیز مسئوالن دانشگاه و پارک علم و فناوری، 
شرکت هایی که وجود دارند و یا شرکت هایی که کارهای خوبی انجام دادند را 

مساعدت و همراهی کنند.
وضع دانشگاه های بیرجند و خراسان جنوبی بهتر از چیزی بود که 

تصور می کردیم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: در بازدید از دانشگاه های بیرجند 
خوشبختانه مشاهده کردیم دانشگاه های بیرجند و خراسان جنوبی بهتر از 
چیزی بود که تصور می کردیم.غالمی اظهار کرد: این دانشگاه ها هم توسعه و 
هم مدیریت خوبی داشتند و موقعیت آنان در منطقه شرق ایران طوری است 
که توسعه و حمایت از این دانشگاه ها در اولویت های برنامه ای وزارت علوم قرار 

می گیرد و امیدواریم روز به روز اثرگذاری آن در این منطقه بیشتر شود.
وزارتخانه  های علوم و آموزش و پرورش ، فرصت مناسبی برای رشد 

علمی متناسب با مکتب فرهنگی و اخالقی دارند
یکی از برنامه های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مالقات با نماینده ولی فقیه 
بود که حجت االسالم سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه، شنبه 21 مهر، 
در این دیدار، اظهار کرد: وزارتخانه  های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و 
پرورش که متصدی تعلیم و تربیت هستند، فرصت مناسبی برای رشد علمی 
متناسب با مکتب فرهنگی و اخالقی دارند.وی یادآور شد: علم بدون ایمان به 

شکل خودسر رها شده و وحشی گری مدرن را در جهان ایجاد کرده است.
تالش ما بر این است که دانشگاه ها درگیر حل

 مسائل مردم و کشور شوند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز اظهار کرد: تالش ما بر این است که دانشگاه ها 
درگیر حل مسائل مردم و کشور شوند. غالمی با بیان اینکه در هر استان 
یک ستاد خیرین دانشگاه ساز تشکیل شده است، افزود: در شرایط کنونی به 
مرحله ای رسیده ایم که تامین نیروی انسانی اشباع و برخی دانشگاه ها خالی از 
صندلی شده است. وی با بیان اینکه باید در راستای حفظ جایگاه و وضعیت 
کنونی دانشگاه ها تالش شود، تصریح کرد: همچنین برای آسایش دانشجویان 

به خصوص در شهرستان ها تالش می شود.
بزرگداشت شهدا ، تذکری به خودمان است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کنگره ملی شهدای دانشجو و اساتید استان 
هم با اشاره به این که شهدا چراغ راه بوده و هستند، افزود: بسیاري از این 

عزیزان دانشجو و دانش آموز اهل دانش و تقوا بودند.وي به ایثارگران، جانبازان 
و سرداراني که پایمردي و سرافرازي آن ها موجب اقتدار نظام شده است، اشاره 
کرد و گفت: این افراد الگوهاي خوبي براي جوانان و مردم غیور و شهید پرور 
کشور هستند. غالمي با تاکید بر این که باید در بیرجند و خراسان جنوبي یاد 
ایثارگري هاي شهداي جوان زنده نگه داشته شود، خاطرنشان کرد: از این خطه 
شهداي دانشجوي بسیاري در جنگ پیروزي ها آفریدند و امروز مزارشان در 
محیط دانشگاه محل زیارت دانشجویان و جوانان است.به گفته وي دیدن این 
یادمان ها، نام و چهره شهداي عزیز یادآور ماموریت و برنامه هاي پیش روي 
جوانان است و باید قدر این فرصت ها را دانست و از بزرگداشت شهدا براي 
یافتن راه پیش رو و برنامه زندگي تک تک جوانان، مسئوالن و همه آحاد ملت 
استفاده کرد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بزرگداشت شهدا را تذکري به خود 

و همه کساني که باید در مسیر آرمان ها و راه شهدا قدم بردارند، عنوان کرد.
پرکردن صندلي هاي خالي با دانشجویان افغانستاني

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري در شورای اداری استان نیز با ابراز خرسندي 
از حضور در این جلسه گفت: بین مدیراني هستم که مسئول امور اجرایي 
مردمي عالقه مند به علم و دانش هستند. وي این فرصت را مغتنم براي 
توسعه آموزش عالي استان، کیفي سازي و ارتقاي جایگاه علمي خراسان 
و  مردم  اقبال  با  دانشگاهي  توسعه  داد:  ادامه  و  دانست  در کشور  جنوبي 
فرزندان کشور براي تحصیل همراه شد اما این اشتیاق اکنون فروکش کرده 
است و شهرهاي کوچک با کمبود دانشجو و مراکز علمي با صندلي هاي خالي 
رو به رو شده اند. غالمي با انتقاد از این که در برخي استان ها چندین مرکز 
آموزش عالي مشابه هم فعالیت مي کند، خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبي 
کار به بستن مراکز موجود منتهي نشده است و اگر بخواهند تداوم داشته 
باشند باید در جامعه اطراف خود اثرگذار واقع شوند و این غیر از همکاري 
شما مدیران با دانشگاه ها و اعتماد به آن ها میسر نمي شود. وي به ظرفیت 
و قرابت فرهنگي افغانستان اشاره کرد و گفت: مي توان صندلي هاي خالي را 

با دانشجویان این کشور پر کرد.
تعامل خوب بین وزارتخانه ها با دانشگاه ها

وزیر علوم، از ارتباط بسیار خوب دانشگاه ها با وزارتخانه ها، مراکز اجرایي، 
سازمان ها و نهادهاي کشوري سخن گفت و یادآور شد: هر کجا مشتري با 
سفارش کار تحقیقاتي باشد، دانشگاه ها تمام و کمال کار را ارائه داده اند. 
وي با اشاره به این مورد حاال که تعداد دانشگاه ها کم شده است، در حال 
ساماندهي آن ها هستیم، افزود: سند آمایش مورد توجه قرار گرفته و براي 
15 تا 20 سال آینده کشور برنامه ریزي کرده ایم و امید است تا پایان سال 
تعدادي از برنامه ها در برخي استان ها به اجرا درآمده و منجر به ارتقا و 

پایداري دانشگاه ها شود.

عکس: توال

آیه روز

بگو: ای بندگان من كه ]با ارتكاب گناه[ بر خود زياده روی كرديد! از رحمت خدا نوميد نشويد، يقينًا خدا همه گناهان 
را می آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. )سوره زمر/ آيه 52(

حدیث
از )خلقت ( اين انسان ، در شگفت آييد! با تكه ای پيه می بيند، با پاره گوشتی سخن می گويد، به كمك قطعه استخوانی 

، می شنود و از سوراخی ، نفس   می كشد. امام علی )عليه السالم(

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی 
بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی )کارت 
خوان( نیازمندیم.طالقانی 2- ساختمان آلما- 

طبقه دوم واحد 203    32233854

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص
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00

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به یک همکار خانم جهت امور 
دفتری  نیازمندیم.

بین توحید1و 3 - پالک 29
 پنجره وین تک

09153620106
ساعت کاری: 8/30 الی 13

17الی 20
حقوق ماهیانه : 500 هزار تومان

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

یک شرکت رایانه ای به یک نیروی 
خانم با روابط عمومی باال و مسلط 

به کامپیوتر جهت همکاری نیازمند 
است. 32223390 -056 

 09157551480
 ساعت تماس: 17الی 21

فروشــی
ملکی به متراژ 26 متر مربع با 
سند ششدانگ واقع در خیابان 

منتظری با موقعیت عالی به فروش 
می رسد. 32223382

به یک ملک تجاری 
یا کارگاهی دارای امتیاز 
آب و برق در محدوده 

جنوب شهر 
جهت کارواش نیازمندیم. 

09335611664

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه با سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 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

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880
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ضرورت زیباسازی فضای سبز شهری با استفاده از گیاهان دارویی

مشکالت پرسنل شهرداری ها بررسی می شود

پیام شهدا شجاعت و  مجاهدت است

الگوگیری از دفاع مقدس برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

*مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران شرایط ویژه برای کشاورزان، پالک گذاری تراکتورها با 5 روز بیمه
با  مدیران فرهنگی استان دیدار و گفت و گو کردند.

*57 هزار و 500 تن محصوالت کشاورزی از ابتدای 
سال از کشاورزان به صورت توافقی خریداری شد.  

* به گفته معاون شهرسازی شهرداری بیرجند 516 
پرونده تخلف ساختمانی از ابتدای امسال تاکنون برای 
صدور رای به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع شد.
از  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  *معاون 
برگزاری دوره حیات طیبه ویژه دانشجویان بسیجی و 

تشکل های اسالمی خبر داد.
*مشخصات و سوابق حرفه اي 44 عکاس برای شرکت در 
نخستین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار انتخاب شد.

*93 هزار رأس دام عشایر سربیشه از آغاز امسال علیه 
بیماری های مشترک و واگیر دامی واکسینه شدند.

*به گفته مدیر آب و فاضالب 12 درصد اتفاقات امورآب 
و فاضالب بیرجند شش ماهه سال جاری در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
*رئیس پلیس فتای استان گفت: جرائم فضای مجازی 

در نیمه نخست امسال بیش از 2 برابر افزایش داشت.
*شنبه شب بیشترین میزان بارشهای استان در معدن قلعه 
طبس با یک و 8 دهم میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
شرکت  یک  گفت:  حکومتی  تعزیرات  *مدیرکل 
صادرات مشتقات نفتی در مرز ماهیرود به دلیل  اقدام 
به قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 
یارانه ای به کشور افغانستان، بیش از یک میلیارد و 

300 میلیون تومان جریمه شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“کسانی که به دنبال  مقام و ریاست هستند از آنها دوری جسته چون آخر امر انقالب آنها را افشا خواهد کرد و روسیاه دنیا و آخرت خواهند بود... مادران 
شهدا و ای پدران عزیز فرزند از دست داده و ای فرزندان پدر از دست داده بیایید و افتخار کنید چون وقتی در آخرت به حسین )ع( برسید، می گوئید 

حسین جان  من هم عزیز خود را در راه اسالم و پایداری احکام و قوانین الهی هدیه دادم“                شهید حسین شهابی

اخبار  ورزشی 

رئیس جهاد دانشگاهی برای استفاده از گیاهان 
با  شهری  سبز  فضای  زیباسازی  در  دارویی 
 همکاری شهرداری بیرجند اعالم آمادگی کرد.
به گزارش ایسنا، صادقی در نشست با شهردار 
بیرجند، در خصوص زمینه  های همکاری مشترک 
مروری  با  شهرداری،  و  دانشگاهی  جهاد  بین 
بر عناوین فعالیت  های جهاد دانشگاهی  این 
مجموعه را به عنوان نهادی موفق در راستای 
استفاده از پژوهش و دانش در ایجاد ثروت یاد کرد. 
صادقی افزود: با بهره  گیری از دانش متخصصان 
جهاد دانشگاهی در سراسر کشور آماده  ایم در 

زمینه زیباسازی و ایجاد منظر زیبای شهری و 
پیاده راه، طرح و برنامه ارائه کنیم.محسن پویان، 
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر 

دانشگاهی نیز در این نشست با اشاره به مزیت  
های بهره  گیری از گیاهان دارویی در ایجاد فضای 
سبز شهری، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی، طرح ها 

بهره  زمینه  بسیاری در  برنامه های کاربردی  و 
گیری از گیاهان دارویی در فضای شهری دارد.
پویان با پیشنهاد استفاده از گیاهان دارویی مقاوم 
به خشکی در فضای سبز شهری، اجرای این 
طرح را به صورت پایلوت با مسئولیت مجتمع 
در  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  تحقیقات 
یک پارک مطرح کرد. کالنتری، متخصص در 
زمینه برنامه  ریزی شهری و عضو هیئت علمی 
جهاد دانشگاهی در خصوص همکاری تیم جهاد 
دانشگاهی در تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی 
CDS )برنامه راهبردی توسعه شهری(، ترسیم 

برنامه آینده شهر، طراحی منظر ، ارائه الگوی 
مبلمان شهری، طراحی پیاده راه، ارتباط بافت 
تاریخی و بافت جدید، تقویت حوزه گردشگری 
کرد.جاوید،  آمادگی  گردشگراعالم  جذب  برای 
شهردار بیرجند نیز  با تاکید بر استفاده از ظرفیت 
مجموعه جهاد دانشگاهی کشور در استان، بیان 
کرد: استفاده از این قابلیت، زمینه توانمندسازی 

متخصصان بومی را فراهم می  آورد. 
در  دارویی  گیاهان  از  استفاده  زمینه  در  وی 
زیباسازی فضای شهری با مشارکت و همکاری 

جهاد دانشگاهی اعالم آمادگی کرد.

ایثارگران  امور  در  ارشاد  وزیر  غالمی-مشاور 
تحقق  برای  مقدس  دفاع  از  الگوگیری  گفت: 
اقتصاد مقاومتی ضروری است و مردمی کردن 
اجالسیه ها و کنگره 2 هزار شهید خراسان جنوبی 
یک سرمایه است که باید به بهترین شکل حفظ 
و تقویت شود.  ناصر نبی زاده در جلسه کمیته 
فرهنگی و هنری کنگره 2 هزار شهید استان 
که با حضور مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران 
برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح نمایشگاه از حرا 
بزرگترین رویداد فرهنگی  آغاز رسمی  تا حرم 
خراسان جنوبی بود.مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی 
نیز با اشاره به اینکه در هفته جاری سه اجالسیه 
 بزرگ شهدای استان در بیرجند برگزار می شود ،
گفت: کمیته فرهنگی در راستای برگزاری این 
کنگره برنامه های مختلفی را پیش بینی کرده است 
که برگزاری یادواره شهدای هنرمند یکی از این 
برنامه هاست که همزمان با 14 آذر برگزار می شود.
معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد هم در این 
جلسه با اشاره به برگزاری 16 جلسه ویژه کمیته 

فرهنگی و هنری کنگره 2 هزار شهید استان اظهار 
کرد: طراحی فراخوان، لگو و المان کنگره 2 هزار 
شهید استان، تجلیل از خانواده شهدای هنرمند 
در جلسات مختلف، همکاری در برگزاری برنامه 
آوای شیدایی، برگزاری یادواره شهدای هنرمند در 
فردوس و حمایت از چهار تئاتر با موضوع ایثار و 

شهادت از جمله این برنامه هاست.

تهیه کتاب آثار خوشنویسی استاد مهدی 
اسماعیلی مود با موضوع ایثار و شهادت
زمزم از تهیه کتاب آثار خوشنویسی استاد مهدی 
اسماعیلی مود با موضوع ایثار و شهادت خبر داد 
و گفت: این کتاب به زودی با همکاری اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
چاپ می شود.وی حمایت از تهیه کلیپ نخستین 
شهید مدافع حرم استان با کمک بسیج هنرمندان، 
برپایی نمایشگاه های عکس با موضوع ایثار و 
شهادت، تولید فیلم کوتاه و نماهنگ، برگزاری 
یادواره لشکر فرشتگان و برگزاری نمایشگاه های 

نقاشی و هنری را از دیگر برنامه ها ذکر کرد.
مسئول دبیرخانه کانون های مساجد نیز گفت: از 
اواخر سال گذشته تمامی برنامه های کانون های 
فرهنگی هنری سطح استان با پیوست شهدا 

برگزار شده است.
حجت  االسالم ابراهیم سبزه کار افزود: تولید سرود 
و تئاترهای مختلف با موضوع ایثار و شهادت، 
برگزاری شب شعر با رویکرد جدیدترین اشعار این 
حوزه، اهدای ثواب طرح تالوت نور هر شب یک 
شهید در مساجد سطح استان و تقسیر موضوعی 
آیات جهاد و شهادت در نماز مغرب و عشاء از دیگر 

برنامه هاست.
وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای استان در 
سطح کانون ها، اجرای مسابقات ورزشی به نام 
دو هزار شهید استان، برگزاری کارگاه های سبک 
زندگی با موضوعات »زندگی به سبک شهدا / 
نشاط به سبک شهدا«، تجلیل از خانواده اولین 
شهید مدافع حرم استان در افتتاحیه طرح اوقات 
فراغت استان و ختم قرآن در 6 دقیقه از دیگر 

برنامه هایی است که با هدف تبیین و گرامی داشت 
یاد و خاطره دو هزار شهید استان است.

9  اجالسیه ویژه کنگره
 دو هزار شهید در استان

مسئول دبیرخانه کنگره دو هزار شهید استان هم 
گفت: 9 اجالسیه ویژه کنگره دو هزار شهید در 
سطح استان پیش بینی شده که تاکنون 3 اجالسیه 
برگزار شده است. زهرایی با اشاره به اینکه 14 
المان شهری در استان خراسان جنوبی ساخته و 
نصب خواهد شد، ادامه داد: در راستای برگزاری 

کنگره 2 هزار شهید استان، 429 یادواره شهید در  
محالت برگزار شده است.

امور  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
ایثارگران در این جلسه الگوگیری از دفاع مقدس 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و 
گفت: مردمی کردن اجالسیه ها و کنگره 2 هزار 
شهید یک سرمایه است که باید به بهترین شکل 
حفظ و تقویت شود. فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(  
نیز در این جلسه گفت: امسال خراسان جنوبی با 
تمام قوا بسیج شده است تا خدمت بسیار کوچکی 

به حوزه ایثار و شهادت کشور ارائه دهد.

حسینی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی از شرایط 
ویژه برای پالک گذاری تراکتورهای کشاورزان 
استان خبر داد و افزود: با توجه به محرومیت منطقه 
و خشکسالی های چندین ساله، کشاورزان می 
توانند تراکتورهای خود را حتی با داشتن 5 روز یا 2 
هفته بیمه پالک گذاری کنند. قوسی در گفتگو با 
آوا ، توضیحات بیشتری درباره این طرح ارائه داد و 

بیان کرد: در طرح پالک گذاری، تراکتورهای زیر 
13 سال و بین 13 تا 25 سال، پالک شده یعنی 
صاحب هویت دارای سند و برگ سبز می شوند. 
به گفته وی در گذشته خراسان جنوبی نیز همانند 
سایر استان ها، برای پالک گذاری نیاز بود بیمه 
تراکتور 365 روز باشد و طبیعتا حق بیمه بیشتری 
پرداخت کنند، اما به دستور مجلس در خراسان 

جنوبی با 5 روز یا 2 هفته بیمه هم تراکتور پالک 
گذاری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این که 
کشاورزان برای استفاده از این طرح فقط تا 19 آذر 
فرصت دارند، خاطرنشان کرد: پس از این مدت 
کشاورز مجبور است برای پالک گذاری به جای 
200 تا 300 هزار تومان، مبلغ 2 میلیون تومان 

پرداخت کند. قوسی تصریح کرد: با توجه به این 
که ممکن است در آینده فقط به تراکتورهای 
دارای پالک سوخت تعلق بگیرد، پالک گذاری 
امری واجب شمرده می شود. وی پیش بینی کرد: 
طبق بررسی ها تقریبا هزار دستگاه تراکتور دیگر 
در استان بدون پالک هستند که مالکان ان  هر 

چه سریعتر باید اقدام کنند.

کاوش- دومین کارگروه اداری و منابع انسانی 
شهرداری های استان با حضور کارشناس اداری 
استخدامی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

و شهرداران شهرهای استان برگزار شد.
 معاون توسعه منابع انسانی شهرداری بیرجند 
پرسنل  بررسی مشکالت  از  کارگروه  این  در 
آن  کردن  برطرف  و  استان  شهرداری های  
خبر داد و گفت: تأمین منابع انسانی و توسعه 
امور اداری در شهرداری ها یکی از مهم ترین 
مدیریت  اندیشی،  هم  بهدانی  دغدغه هاست. 
و  ها  سیاست  به  معطوف  را  انسانی  منابع 

اقداماتی دانست که رفتار و عملکرد کارکنان 
را تحت تاثیر قرار می دهند. 

در  کارگروه  این  های  ظرفیت  از  گفت:  وی 
بررسی وضع نیروی انسانی در شهرداری های 

توان  می  اداری  نظام  بیشتر  ارتقای  و  استان 
استفاده کرد. وی عنوان کرد:  اولویت مباحث 
مطرح شده در این جلسه، بحث تبدیل وضعیت 
های پرسنل قراردادی شهرداری ها می باشد که 
متاسفانه نیروهای با تجربه و سابقه کار باال به 
دلیل عدم تبدیل وضعیت و بر طبق قانون نمی 

توانند در پست های مدیریتی قرار گیرند. 
وی با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق 
نیروها در شهرداری ها اظهار کرد: تالش این 
کارگروه در جهت بهتر شدن وضع معیشتی پرسنل 

شهرداری های استان می باشد.

ضرورت تاسیس شرکت وابسته به 
شهرداری برای انجام امور پیمانکاری

کارشناس اداری استخدامی دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری خراسان جنوبی نیز در این 
جلسه عنوان  کرد: هدف این کارگروه ساماندهی 
نیروی انسانی می باشد. وی با اشاره به ضرورت 
تاسیس شرکتی وابسته به شهرداری ها جهت 
این  کرد:  امیدواری  ابراز  پیمانکاری  امور  انجام 
کارگروه جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و بتوانیم 
برنامه 5 ساله ای برای برون سپاری برخی از 

فعالیت ها در این جلسات تدوین نماییم.

و  دانش آموز  شهدای  اجالسیه  خبر-  گروه 
فرهنگی استان در ذیل کنگره ملی 2 هزار شهید 
خراسان جنوبی با حضور پرشور دانش آموزان و 

فرهنگیان برگزار شد. 
نظام گفت:  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نترسیدن، نگران نشدن از تهدید دشمن و تالش 
مستمر و مجاهدانه نگاه و پیام شهدا برای امروز 
است که برای ما موفقیت های بزرگتری را به 
در  گذشته  روز  جلیلی  سعید  آورد.  می  ارمغان 
اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی استان در 
حسینیه جماران بیرجند افزود: یاد شهدا و افتخار 
به حماسه های آنها ارزشمند است اما احترام به 
شهدا این است که شهدا را به امروز بیاوریم که اگر 
بودند چه می کردند و آن تفکر چه بود. وی با بیان 
اینکه در دنیا بیش از 70 سال بوده که قدرت های 
جهانی تحت نظام سلطه مناسبت هایی را شکل 
مناسبت ها  این  با  آن ها  شد:  یادآور  داده اند، 

انحصاراتی برای خود شکل داده اند.

دشمن تمام توان خود را برای
 مقابله با ایران به کار برد

با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
بیان اینکه در چهل سال گذشته این ها خود 

اذعان داشته هر آنچه توان در اختیار داشتند 
برای مقابله با ایران به کار می بردند ولی موفق 
نمی شدند، اضافه کرد: همچنین این حرف را 
منطقه ای  در  دارند  اذعان  و  بیان کرده  آن ها 
که همه آن ناامنی بوده، ایران کانون امنیت 

و پیشرفت ایران چشمگیر است.

پیشرفت ایران در عین مقاومت 
دشمن را عصبانی کرده است

کرد  عصبانی  را  دشمن  آنچه  داد:  ادامه  وی 
این بوده که ایران نه فقط مقاومت کرده بلکه 
پیشرفت هم داشته و آن ها هرچند مضایقه ای 

ایران نداشته اند پس  با  در هزینه برای مقابله 
شان  محاسبات  کجای  و  نشده  موفق  چرا 
اشتباه بوده که این موضوع بسیار اهمیت دارد.
افزود:  نظام  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
آنچه آن ها در محاسبات شان به آن نپرداخته اند 
همین اجالسیه ها است که اگر جنگی با همه 

تجهیزات خود تحمیل می کنند، 400 دانش آموز 
در شرقی ترین نقطه کشور در جنگ مردانه مقابل 

شان ایستادگی می کند.
جلیلی با بیان اینکه در این جلسات می توانیم دو کار 
عمده انجام دهیم، تصریح کرد: یکی از آن ها یاد 

شهدا را گرامی داشتن و مدل دیگر احترام به شهدا 
بوده و این احترام به این صورت بوده که شهدا را 
به امروز بیاوریم و تفکر کنیم که اگر امروز شهدا 

بودند چه می کردند.

ملت ایران باطل السحر 
قدرت های جهان است

وی با اشاره به اینکه قرآن می فرماید شهدا زنده 
هستند، به این دلیل بوده که از دشمن نترسیده 
و نگران نبودند، افزود: ملت ایران باطل السحر تمام 

قدرت های جهان شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
دشمن می خواهد ما را بترساند و نگران سازد و خط 
خالی کردن دل مردم و گرفتن امید و نشاط از مردم 
را دنبال می کند.جلیلی تصریح کرد: باید به دشمن 
گفت، ملتی که مردانه ایستاده و موفقیت هایی را 
مردانه به دست آورده و به ارمغان آورده این ملت را 

می خواهند از چه بترسانند.

۲۰ درصد شهدای استان جزو خانواده 
آموزش و پرورش هستند

مدیرکل آموزش و پرورش نیز در این مراسم با 
بیان اینکه تاکنون 400 یادواره شهدا در مدارس  

برگزار شده است، گفت: 20 درصد شهدای استان 
جزو خانواده آموزش و پرورش هستند. محمدعلی 
واقعی در اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگیان 
استان اظهار کرد: باید همیشه به یاد داشته باشیم 

آرامش و امنیت کشور مدیون خون شهدا ست.
وی افزود: امروز هر آنچه داریم و به آن افتخار 
می کنیم، به برکت خون شهدا است و همان گونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند زنده نگه داشتن 

یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
 وی گفت: 400 یادواره شهدا در مدارس استان 
برگزار شده و این اجالسیه هم در راستای ترویج 
ایثار و شهادت میان دانش  آموزان و  فرهنگ 

تکریم خانواده های شهدا برگزار شد.
نیازهای  از  یکی  پرورش  آموزش  و  مدیرکل 
شهدا  یاد  داشتن  نگه  زنده  را  کشور  اساسی 
دانست و افزود: همچنان که مقام معظم رهبری 
فرمودند بزرگداشت شهدا برای آینده کشور امری 
حیاتی است. واقعی خاطرنشان کرد: اگر امروز 
آرامش را در کانون خانواده سپری می کنیم آن 
را مدیون خون شهدا هستیم و همیشه مدیون 
شهدا خواهیم بود.گفتنی است، اجرای گروه سرود 
دیگر  از  نمایشگاه  از  بازدید  پسر،  دانش آموزان 

برنامه های این اجالسیه بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگیان  :

تکمیل بیمارستان ایران مهر 
نیازمند کمک خیران

صداوسیما-مدیر عامل مجمع خیران سالمت استان 
گفت: بیمارستان ایران مهر سال 95 با هزینه 19 میلیارد 
و 500 میلیون تومان که 12 میلیارد تومان آن کمک 
خیران بود،  ساخته و تجهیز شد ولی از آن زمان تاکنون 
هنوز بخش اورژانس بیمارستان به بهره برداری نرسیده 
و تجهیزاتی همچون شتاب دهنده خطی، سی تی 
سیموالتور، لیزر سی تی و رگ یاب خریداری و نصب 
نشده است.حسینی با بیان اینکه برای ساخت اورژانس 
و خرید تجهیزات تا قبل از گران شدن ارز، 20 میلیارد 
تومان نیاز بود، افزود: هم اکنون بیش از این مقدار برای 
خرید تجهیزات الزم است تا این مرکز تکمیل شود.

وی گفت: در این مدت هزار و 280 بیمار سرطانی 
حدود 3 هزار و 257 دفعه شیمی درمانی شدند. حسینی 
گفت: بیمارستان ایران مهر بیرجند شامل بخش های 
رادیوتراپی، رادیولوژی، شیمی درمانی سرپایی، بستری 
شیمی درمانی، آزمایشگاه، درمانگاه و داروخانه است که 
در دو شیفت صبح و عصر با 3 متخصص در حال فعالیت 
است. وی از خیران خواست با مساعدت خود بیمارستان 
ایران مهر بیرجند را یاری کنند تا بیماران سرطانی بتوانند 
چرخه درمان خود را در این بیمارستان به طور کامل و با 
موفقیت به اتمام برسانند.خیران می توانند کمک های 
خود را به شماره حساب های مجمع خیران سالمت 
شامل شماره حساب بانک کشاورزی 566666748 ، 
و   6037707000031470 کشاورزی  کارت  شماره 
شماره کارت بانک صادرات 6037691990173205 
واریز کنند و یا به آدرس دفتر مجمع خیران سالمت 
واقع در خیابان غفاری،  خیابان ابوریحان بیرونی، جنب 

داروخانه دکتر طاهری، پالک 3 مراجعه کنند.

برپایی نمایشگاه اقوام ایرانی، 
امروز در بیرجند

صداوسیما-رئیس هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی 
بیرجند گفت: نمایشگاه اقوام ایرانی، سنت ها،  سوغات،  
هدایا و صنایع دستی از 12 استان کشور شامل استان 
همدان،  شمالی،   رضوی،  جنوبی،  خراسان  های 
آذربایجان های شرقی و غربی، قم، کرمانشاه، اصفهان، 
گلستان، بندرعباس و یزد امروز در بیرجند برگزار می 
شود. وی همچنین از برپایی دومین نمایشگاه اشتغال 
علمی  جامع  دانشگاه  سوی  از  کارآفرینی  توسعه  و 
-کاربردی خراسان جنوبی، همزمان با نمایشگاه اقوام 
ایرانی خبر داد و گفت: محصوالت، ابتکارات و اختراعات 
فارغ التحصیالن این دانشگاه در 56 غرفه برای معرفی 
و فروش عرضه می شود.وی افزود: این دو نمایشگاه از 
به مدت 5 روز در محل نمایشگاه بین المللی  از  ساعت 

16 تا 21 برای بازدید عالقه مندان دایر است.

ششمین جشنواره  بازی های کودکانه
 در بیرجند برگزار شد

غالمی-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
بازهای  جشنواره  گفت: ششمین  بیرجند  شهرداری 
کودکانه در پارک توحید بیرجند برگزار شد. قالسی 
مود،  روز گذشته، اظهار کرد: در سنین کودکی می توان 
فرهنگ را به وسیله بازی و سرگرمی های جذاب به 
با توجه به گسترش  انتقال داد. وی افزود:  کودکان 
بازی های رایانه ای و کم تحرکی در کودکان با انجام این 
قبیل برنامه ها کودکان حس همدلی، مشارکت، شور و 
هیجان خود را به نمایش می گذارند. وی بیان کرد: هدف 
از برگزاری این جشنواره، ایجاد روحیه شادابی و نشاط در 
کودکان، ارتقای سالمت جسم و روان، تقویت اعتماد 
به نفس و توجه به بازی های گروهی همراه با حرکات 
فیزیکی است. وی یادآور شد: 600 نفر از شهروندان اعم 
از کودکان و والدین آنان در این جشنواره شرکت کردند.

فراخوان جشنواره استانی
 شعر دفاع مقدس

صداوسیما- جشنواره شعر در خصوص برگزاری بیست 
و یکمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و کنگره 
ملی  دو هزار شهید برگزار می شود. هنرمندان می توانند 
آثار خود را با موضوعات نقش دفاع مقدس در تداوم 
و حفظ آرمان های انقالب اسالمی، دفاع مقدس و 
شعر مقاومت بین المللی اسالمی، دفاع مقدس و جنگ 
نرم، دفاع مقدس و حوزه هایی از قبیل شهدای خاص، 
اماکن و یادمان ها، وقایع و رخدادهای اثر گذار و عملیات 
ها، تا 5 آبان به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
 دفاع مقدس استان و یا پست الکترونیکی به نشانی

  birjand.defa@gmail.com ارسال کنند.

استفاده از ظرفیت نیروی انسانی 
خراسان جنوبی زمینه ساز ارتقای استان

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
در دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی استان گفت: دولت به 
تنهایی قادر به ارتقای سطوح مختلف صنعت و تجارت 
نیست و الزمه رسیدن صنعت و تجارت به جایگاه باال، 
 مشارکت و درگیر کردن مردم در تمام عرصه هاست.
یکی  را  ها  دانشگاه  جلیلی  صداوسیما،  گزارش  به 
افزود:  استان دانست و  از ظرفیت های مهم دیگر 
طرح  اجراي  و  مشارکت  با  توانند  می  ها  دانشگاه 
به  دانشجویان  های  نامه  پایان  و  تحقیقاتی  های 
بخش صنعتی و تجاری استان کمک کنند.در این 
جلسه برخی از نمایندگان تجار و فعاالن بخش های 
صنعت، کشاورزی، گردشگری، معدن، سرمایه گذاری 
و بازرگانی استان و همچنین نمایندگان اتاق تعاون و 
اتحادیه مرزنشینان، اتحادیه تعاون روستایی و اتاق 
اصناف ضمن بیان توانمندی های مختلف استان، 
با نماینده مقام معظم  را  از مشکالت خود  بخشی 

رهبری در شورای عالی امنیت ملی در میان گذاشتند.

حضور تیراندازان استان
در رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور

دبیر هیئت تیراندازی گفت: تیراندازان خراسان جنوبی 
تیراندازی  رقابت های  دوره  هفتمین  و  بیست  در 
از 30  ورزشکار  حضور 180  با  که  کشور  قهرمانی 
استان برگزار می شود، حضور خواهند یافت. سلیمانی 
اظهار کرد: بیست و هفتمین دوره رقابت های تیراندازی 
قهرمانی کشور از امروز تا 27 مهر در سالن 80 خط 
مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. وی افزود: 
سیدمحمدحسینی در رشته تپانچه و بهزاد سلیمانی در 

رشته تفنگ در این رقابت ها حضور می یابند.

سرشماری مسکن در ۲۸۱ روستا آغاز شد

تسنیم-مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آغاز 
سرشماری مسکن روستایی در روستاهای 11 شهرستان 
خبر داد و گفت: این آمارگیری در 281 روستای خراسان 
جنوبی انجام می شود. آسمانی مقدم در حاشیه مراسم آغاز 
سرشماری مسکن روستایی اظهارکرد: طرح سرشماری 
هر 5 سال، یک بار برگزار می شود و در این دوره 5 هزار 
و 823 واحد مسکونی در روستاهای استان آمارگیری 
می شوند. وی با بیان اینکه در این طرح وضعیت مسکن، 
فضای معیشتی، تعداد اتاق ها، نوع طبقات، سند مسکن 
روستایی و نوع سازه مسکن مورد توجه قرار گرفته است، 
افزود: این طرح با حضور 40 نفر عوامل اجرایی انجام 
می شود. آسمانی مقدم افزود: شناسایی تغییرات ایجاد 
شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده و شناخت 
عمومی روستا و واحدهای مسکونی روستایی از دیگر 
اهداف اجرای این طرح در استان است. فرماندار بیرجند 
نیز در این مراسم اظهار کرد: این طرح در روستاهای 
شهرستان بیرجند در 44 روستای پرجمعیت با بیش از 

20 خانوار انجام می پذیرد.

سه مدیر ستادی در استانداری منصوب شدند

انتخابات  سیاسی،  امور  دفاتر  کل  کاوش-مدیران 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  تقسیمات کشوری،  و 
مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با 
حکم استاندار منصوب شدند. سید مهدی موسوی به 
عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری منصوب شد. موسوی پیش از این 
مسئولیت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 
استانداری را برعهده داشت که استاندار در حکم دیگری 
حسین رجبی مشاور خود را به عنوان مدیرکل این دفتر 
منصوب کرد.محمد کریمی مدیرکل سابق دفتر سیاسی 
و انتخابات استانداری نیز اکنون فرماندار قاینات است.
همچنین در حکم دیگری از سوی استاندار، علی اصغر 
موسوی کیا به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری منصوب شد.پیش از این عصمت 
محمودی  این مسئولیت را برعهده داشت و موسوی 
کیا نیز در ماه های اخیر سرپرست اداره کل آموزش و 
پرورش بود.در این احکام اظهار امیدواری شده است 
تا مدیران بتوانند با توکل به خداوند متعال و استعانت 
از الطاف ویژه حضرت ولی عصر )عج( و رهنمودهای 
داهیانه مقام معظم رهبری و سیاست های مدبرانه 
دولت تدبیر و امید در انجام وظایف حساس و مهم 

موفق و موید باشند.
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امام باقر علیه  السالم فرمودند :
ما مِن نَكبٍَة تُِصیُب الَعبَد إالّ بَِذنٍب

 هیچ گرفتاری یی به بنده نمی رسد مگر به سبب گناه. 
 )الكافی ، ج 2 ، ص 26۹( 

مجتمع کاشی فرزاد حامی آموزش از مدرسه تا دانشگاه
ساخت آزمايشگاه برق و کامپيوتر در دانشگاه بيرجند توسط مجتمع کاشي فرزاد

جواد رضایی - در روزهای گذشته شاهد سفر 
پروژه  افتتاح چندین  و  استان  به  وزیر علوم 
علمی و تحقیقاتی در دانشگاه بیرجند بوده 
ایم. پروژهایی که با مساعدت خیران استانی 
به مرحله بهره برداری رسیده و می تواند برای 
افراد بسیاری از جمله دانشجویان و رهپویان 
علم و دانش مفید باشد و نقش بسزایی در 
و  کارآفرینی  دانشگاه،  علمی  سطح  ارتقای 
داشته  کارآمد  و  متخصص  نیروی  پرورش 
به حوزه های  این رو توجه خیران  از  باشد. 
حائز  بسیار  تحقیقاتی  و  علمی  دانشگاهی، 
کشور  یک  پیشرفت  که  چرا  است  اهمیت 
در گرو پیشرفت دانش و فناوری آن است و 
این موضوع با تربیت نیروی متخصص محقق 

خواهد شد.
ساخت آزمایشگاه برق و کامپیوتر در دانشگاه 
بیرجند توسط مجتمع کاشی فرزاد یکی از 
پروژهایی بود که با حضور وزیر علوم افتتاح 
شد. مهندس فالحی مدیرعامل مجتمع کاشی 
فرزاد در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد ساخت 
این آزمایشگاه بیان کرد: مجتمع کاشی فرزاد 
از ابتدای فعالیت حامی دانشجویان و دانش 

آموزان از مدرسه تا دانشگاه بوده و همواره در 
این راستا سعی در ارائه خدمات و پشتیبانی از 
مراکز آموزشی برای تربیت نیروهای متخصص 

و متعهد داشته است.

به  باید  ای  برای پیشرفت در هر زمینه 
جوانان توجه ویژه ای شود

مهندس فالحی نقش جوانان را در پیشرفت 
ادامه  و  دانست  اهمیت  حائز  بسیار  کشور 
داد: برای پیشرفت در هر زمینه ای باید به 
جوانان توجه ویژه ای شود چرا که این قشر از 
جامعه دارای ایده خالقانه و نیروی تازه برای 
حرکت چرخ صنعت است که با قرار گرفتن 
کارآمد  آموزش  و  فعالیت  درست  مسیر   در 
به  اشاره  با  باشد. وی  تواند بسیار مفید  می 
اینکه  ساخت این مجموعه در سال 94 طرح 
ریزی شده است، هدف از اجرای آن را حفظ 
سرمایه های کشور و کمک به  قشر جوان 
دانشجو بیان کرد. مهندس فالحی ادامه داد: 
در اجرای این پروژه همکاری صمیمانه افرادی 
از جمله دکتر خلیلی، دکتر خامسان، دکتر 
عقیلی و همچنین بنیاد حامیان را داشته ایم 

که شایسته قدردانی و تشکر است. مدیرعامل 
حاضر  حال  در  افزود:  فرزاد  کاشی  مجتمع 
بیش از هر چیز نیاز به کار عملی و کاربردی 
داریم که  عدم توجه به این موضوع بسیاری از 
حوزه ها را دچار آسیب کرده است و دانشگاه 
تواند  آموزش عملی می  است که  جایگاهی 
در ارتقای سطح کیفی نیروی متخصص موثر 

باشد.

استفاده از خیران یکی از سیاست های 
وزارت علوم است

رئیس دانشگاه بیرجند نیز با اشاره به اینکه 
از سیاست های  یکی  از خیران  بهره گیری 
اصلی وزارت علوم به شمار می رود، بیان کرد: 
دانشگاه های برتر دنیا بر پایه کمک خیران 
اداره می شود و به بودجه دولتی وابسته نیست 
که این فرهنگ باید در کشور ما هم نهادینه 
شود. دکتر خامسان با اشاره به اینکه اساس 
کار آموزش عالی بر مبنای کمک خیران بنا 
نهاده شده است،افزود: دانشگاه ها باید از این 
طریق و همچنین درآمدزایی هزینه هایشان 
را تامین کنند. وی اظهار کرد: بنیاد حامیان 

سال های اخیر در دانشگاه ایجاد شده است 
که به وسیله آن توانسته ایم سه خیر بزرگ 
شامل آقای علی اکبر فالحی، پروفسور بهفروز 
و آقای اسدا... زنگویی را برای کمک به ساخت 
کنیم. جذب  دانشگاه  عمرانی  های  پروژه 

نیاز دانشگاه ها به ورود خیران 
اینکه  بر  تاکید  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
فرهنگ وقف برای دانشگاه ها باید زنده شود، 
گفت: هیچ کار خیری باالتر از این نیست که 
یک خیر زمینه رشد و کمال یک انسان دیگر 
را فراهم کند. وی با اشاره به اینکه سنگ بنای 
مدرسه شوکتیه به عنوان یکی از اولین مدارس 
ایران هم برمبنای وقفیات بوده، ادامه داد: امید 
است همان گونه که خیران در حوزه سالمت 
و مدرسه سازی به خوبی ورود پیدا کرده اند 
در کمک به دانشگاه ها هم حضور پررنگ تری 
داشته باشند. دکتر خامسان با بیان اینکه برای 
به  هم  باز  دانشگاه  های  پروژه  اجرای  ادامه 
کمک خیران نیازمندیم، افزود: آقای فالحی 
یکی از خیران دانشگاه و جزو افراد نادری است 
که همواره کمک رسان دانشگاه بوده است.

عکس: رضايی


