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عکس :  انصاری

آغاز تعریض 
خیابان  ارتش 

انتظار چند ساله مردم بیرجندپایان یافت

* کاری

با زبان بسته های بی آزار  
مهربان باشیم!

اواخر خرداد توله خرس دو ساله ای در 
منطقه سوادکوه استان مازندران؛ هنگامی 
که همراه مادر خود در حرکت بود از یک 
تپه به پایین سقوط کرد و از مادرش فاصله 
گرفت. اهالی روستا به طرز بی رحمانه ای با 
ضربات متعدد سنگ و چوب توله خرس 
را زخمی کردند. فیلم و تصاویر دلخراشی از 
حمله چند نفر با چوب و سنگ به این توله 
خرس و گرفتن عکس یادگاری بعد از آن 
افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد، 
و واکنش های زیادی را در پی داشت! این 
اولین بار نیست که حیوانی مورد آزار انسان 

ها قرار می گیرد... مشروح در صفحه 2

صفحه  5

 

 

 

با تمام قدرت در برابر 
تحریم ها ایستاده ایم

محمد جواد ظریف: 

صفحه  2

پالرمو تصویب نشود هدیه 
بزرگی به ترامپ داده ایم

محمد صدر :

اروپایی ها جرات الزم برای 
حفظ برجام را ندارند

عالءالدین بروجردی

صفحه  2

صفحه  2

جناب آقای مهندس حامد کریم پور
درگذشت تاسف بار مادر بزرگ عزیزتان

 زنده یـاد لیـال تقچرآبـادی
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز 
سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

شرکت نوید گستر زهان

اندیشمند گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین  رزقی
مدیر محترم موسسه آموزش عالی خوارزمی

پاسدار زحمات بی شائبه شما در جهت
رشد و تعالی جامعه حقوقی شهرمان می باشیم

 و منت دار مساعدت جناب عالی با این مجموعه هستیم.

عالیه عمیدیان -  مدیر نمایندگی دپارتمان تخصصی 
حقوق داد اِستان -  خراسان جنوبی )بیرجند(

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
خاندان محترم کریم پور فرد و سایر وابستگان

با نهایت تاسف و تالم، مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم 
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای آن تازه درگذشته طلب رحمت، مغفرت 
 و رضوان الهی و برای آنجناب و بازماندگان گرامی اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه-  فرزین- صابر تنها

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور
با قلبی غمگین و افسرده اتفاق تلخ درگذشت مادر گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات آن روانشاد و صبر جمیل
 و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت داریم.

برادر ارجمند جناب آقای حاج عباس کریم پور فروشگاه مواد غذایی سید محمد ذوالفقاری
با تسلیم به مشیت الهی درگذشت مادربزرگ گرامی تان را تسلیت عرض نموده،

 از درگاه قادر متعال برای آن فقیده سعیده رحمت الهی و برای جناب عالی
 و خاندان محترم تان بردباری مسئلت دارم.

حاج علی شربتدار - مدیرعامل شرکت ماهدیس

جناب آقای حاج عباس کریم پور فرد
مصیبت درگذشت مادربزرگ عزیزتان شـادروان لیـال تقچـرآبـادی 
  را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
شرکت ساختمانی همایون سازه شرق )مهندس همایون مهر(

جناب آقای حاج عباس کریم پور
با نهایت تاسف درگذشت مادربزرگ گرامی تان

 را خدمت شما سرور ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن 
عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

حاج محمد تقی ماهوش- مدیر عامل سنگ تندیس اصفهان

جناب آقای حاج عباس کریم پور
مصیبت درگذشت مادربزرگ عزیزتان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 
عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

پرسنل شرکت ماهدیس سنگ

آگهی  استخدام
شرکت یکتا پخش شرق با ۱۵ سال سابقه پخش مواد غذایی و بهداشتی با شرایط ویژه استخدام می نماید.

۱- سرپرست فروش: تخصص و سابقه فعالیت مفید در شرکت های معتبر
۲- بازاریاب: حداقل دیپلم- کارت پایان خدمت - آشنا به بازار و داشتن فن بیان 

۳- حسابدار )خانم/آقا(: حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری 
متقاضیان محترم می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت واقع در سجاد شهر

 امامت ۷- پالک ۲ مراجعه نمایند. ساعت مراجعه: ۹ الی ۱۲ روزهای کاری
     تلفن در ساعات اداری: ۶- ۳۲۳۲۷۱۴۴

جناب آقای سید علی خیریه
عضو محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

خبر درگذشت برادر گرامی همسرتان شادروان دکتر حسن لطفی موجب تاسف و تاثر فراوان 
گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس محمدرضا بیکی
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی

 و بازرس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
کسب عنوان مدیر جهادی در سطح کشور توسط جناب عالی را که نشان از همت و تالش تان 

می باشد تبریک عرض می نماییم، همواره موفق و پیروز باشید.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته قوه قضائیه
  و سالروز شهادت پرچمدار پاکدست و عدالت طلب دستگاه قضا

فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
اسالمی به ویژه شهدای هفتم تیر ماه، این مناسبت را به کارکنان قوه قضائیه 

تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون یکایک عزیزان در این منصب 
حساس و خطیر را خواهانیم.

بدینوسیله از تالش و همکاری صمیمانه مدیر کل محترم دادگستری خراسان جنوبی، دادستان 
محترم، معاون محترم دادستان،  فرماندهی محترم 04، مدیر کل محترم راه و شهرسازی، رئیس 
و اعضای محترم شورای اسالمی شهر بیرجند و اصحاب رسانه در راستای اجرای طرح تعریض 
خیابان ارتش قدردانی می گردد؛ امید است در سایه تعامل ایجاد شده شاهد ساماندهی امالک 

شهرداری بیرجندپادگان در جهت خدمت به شهروندان باشیم.

زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می ماند فقط نقش نکوست 
نقش ها می ماند و ما نیستیم

در سومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 کربالیی حاج حسین مهران
 به روح آسمانی اش سالم و صلوات می فرستیم.

خانواده مرحوم

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر

  هفتـه قوه قضائیـه
 را حضور ریاست محترم قوه، رئیس کل محترم دادگستری 

استان و همه همکاران قضایی ایشان
 تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدمات شایسته همه کسانی که در برقراری عدل و قسط 

تالش می کنند، تقدیر و تشکر می نماییم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان

 مرحومـه مغفوره حاجیه لیـال تقچرآبـادی
همسر  مرحوم حاج محمدعلی کریم پور

شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز  سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۴ 
از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده کریم پور
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با زبان بسته های بی آزار  
مهربان باشیم!
* کاری

منطقه  در  ای  ساله  دو  خرس  توله  خرداد  اواخر 
سوادکوه استان مازندران؛ هنگامی که همراه مادر 
خود در حرکت بود از یک تپه به پایین سقوط کرد 
طرز  به  روستا  اهالی  گرفت.  فاصله  مادرش  از  و 
بی رحمانه ای با ضربات متعدد سنگ و چوب توله 
خرس را زخمی کردند. فیلم و تصاویر دلخراشی از 
حمله چند نفر با چوب و سنگ به این توله خرس 
و گرفتن عکس یادگاری بعد از آن افکار عمومی را 
به شدت جریحه دار کرد، و واکنش های زیادی را 

در پی داشت!
این اولین بار نیست که حیوانی مورد آزار انسان ها قرار 
می گیرد،  شکنجه و کشته شدن مادر توله خرس ها 
در مقابل دیدگاه فرزندانش در یکی از شهرستان های 
کشور، اعدام بزمجه ای بیابانی در یکی از روستاهای 
شاهین شهر و سگ کشی با تزریق اسید در شیراز، 
از دیگر نمونه های چنین رفتارهای شنیعی بود که 
حامیان محیط زیست را به واکنش واداشت. حتی 
در خراسان جنوبی هم بارها شاهد این عمل غیر 
انسانی بوده ایم همین سال گذشته بود که در پی 
حیوان آزاری یک فرد ناشناس در زیرکوه دادستان 
این شهرستان ورود پیدا کرد. در پی انتشار عکسی 
غیر انسانی مبنی بر حیوان آزاری فردی ناشناس 
در زیرکوه، محیط زیست این شهرستان به موضوع 
سریعا بیانیه ای برای  پیگیری و شناسایی عامل یا 
عامالن این حادثه دلخراش صادر کرد. اما شاید یکي 
از تلخ ترین تصاویري که سال ۹۳ روي سایت هاي 
خبري قرار گرفت و اوج قساوت قلب را به نمایش 
گذاشت، صحنه کشیده شدن سگي روي خاك با یک 
خودروي پراید بود. در این تصویر که بار ها و بار ها 
در فضاي مجازي دست به دست شد، سگ بي جاني 
به خودروي پرایدي بسته شده بود و راننده خودرو در 

مأل عام به حرکتش ادامه مي داد.
 ما متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که  روش 
های درست دوست داشتن و زندگی مسالمت آمیز  با 
دیگر موجودات در آن تبلیغ نمی شود، در حالی که 
بنا به گفته روانشناسان کسانی که ارتباط خوبی با 
حیوانات دارند؛ معموال افرادی هستند که احساسات 
نوع دوستانه در آنها بیش از دیگران است. الزم و مهم 
است که سیستم آموزش و پرورش ما در کنار دیگر 
اصول اخالقی،  حمایت و آشنایی به حقوق حیوانات 
را به دانش آموزان آموزش دهند. همانطور که در 
بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته همچون هند 
و ژاپن شاهدیم که حیواناتی مانند میمون یا طاووس 
در چند متری انسان ها حضور دارند و کسی به دنبال 
شکار، آزار یا گرفتن آنها نیست. در واقع همزیستی 
مسالمت آمیزی بین حیوانات و انسان ها وجود دارد، 
اما در ایران شاهدیم که حتی اگر یک پرنده مانند 
فنچ در خیابان پرواز کند؛ ممکن است 10 نفر برای 

گرفتن به دنبالش باشند.
باز هم متاسفانه باید یادآور شوم که به دلیل وجود 
برخی باورهای نادرست، بعضی افراد به خود اجازه آزار  
و اذیت حیوانات را می دهند، باید به جامعه آموزش 
داد که تهدید و آزار حیوانات می تواند در تشدید 
آسیب های اجتماعی موثر باشد از این رو مقابله باید 

با آن مقابله کرد.
آن  با  زیستی  محیط  جامعه  که  غلط  باورهای  از 
روبرو است این است که مردم تصور می کنند دست 
زدن به حیوانات حتما منجر به انتقال بیماری است! 
و دائما به بچه هایشان می گویند به حیوان دست 
نزن آلوده است و این موضوع ملکه ذهن او مي شود 
و در بزرگسالي به خاطر آنچه آموخته، رابطه خوبي 
آلودگي حیوانات،  ندارد، درحالي که حتي  با حیوان 

مجوزي براي آزار و اذیت آنها نیست.
است .  زیربنایي  کارهاي  از  یکي  آموزش،  قطعا 
ما آموزش را باید از مهدکودك ها آغاز کنیم و در 
برنامه هاي آموزشي همراه با حیوانات زنده به بچه ها 
درباره رابطه با حیوانات توضیح  دهیم.  از فعالیت های 
زیبا و قشنگ این است که به کودکان مان آموزش 
دهیم پسماندهای غذا خود را به جای ریختن در 
ظرف زباله در کوچه و خیابان برای حیوانات بگذارند 
است  گرم  هوا  که  تابستان  فصل  در  مخصوصا 
گذاشتن آب برای آنها خیلی الزم است قبال خانه 
ها حوض داشتند و پرندگان و گربه ها از آن استفاده 
می کردند ولی اکنون که خانه ها آپارتمان شده به 
این مهربانی نیاز است. یادمان نرود این ما بوده ایم 
که با ساخت  و ساز بی جا و گرفتن محیط زیست 
آنها به حریم دیگر موجودات تجاوز کرده ایم، پس یاد 

بگیریم با موجودات بی زبان مهربان باشیم.

ماه  دو  در  خودرو  هزار   ۶۰ عرضه 
آینده توسط ایران خودرو

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در بازاریابی، فروش 
و امور مشتریان از برنامه تجاری سازی و عرضه حدود 
۶0 هزار دستگاه خودرو ظرف کم تر از دوماه آینده 
خبر داد و گفت: با افزایش عرضه، قیمت در بازار به 
شرایط واقعی نزدیک خواهد شد.مصطفی خان کرمی 
با بیان این که تمهیدات مختلفی توسط ایران خودرو 
 برای تنظیم و تعدیل بازار انجام شده است، گفت:

 به رغم تمام مشکالت، برای اجرای تعهدات معوق با 
کم ترین تاخیر، برنامه ریزی های گسترده ای انجام 
داده ایم و تمام تالش مان را در جهت دست یابی به 

این هدف به کار می بندیم. 

دولت نرخ معاینه های فنی خودروهای سبک را افزایش داد
 
مشرق - نرخ معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین از ابتدای تیر ماه بر اساس مصوبه هیئت وزیران ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است.این در حالی که 
پیش از این نرح معاینه فنی خودروهای سبک ۲۲ هزار تومان بوده است که بر اساس این مصوبه از ابتدای تابستان نرخ معاینه فنی خودروهای سبک به ۳۷ 

هزار تومان افزایش یافته است، همچنین نرخ معاینه فنی خودروهای سنگین بر اساس مصوبه جدید ۵۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

تصویب  سی اف تی  و  پالرمو  صدر: 
 نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم

محمد صدر با بیان اینکه تاخیر در تصویب لوایح 
پالرمو و سی اف تی منجر به تشدید نظارت ها شده و 
به ضرر ایران خواهد بود، افزود: اگر لوایح را تصویب 

نکنیم هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم.

ظریف: با تمام قدرت در برابر
 تحریم ها  ایستاده ایم

سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اشاره به گزارش 
وزیر امور خارجه از مسائل منطقه در جلسه فراکسیون 
امید گفت: آقای ظریف در این جلسه تاکید کرد که با 
تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدیدهای دشمن 

ایستاده ایم و این مقاومت ادامه دارد.

انتقاد یک نماینده از بی توجهی
  مجلس به وضع معیشتی مردم

حجت االسالم احمد سالک نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وضع معیشتی 
مردم مناسب نیست، گفت: نمی توان از معیشت مردم 
غافل بود و هیئت رئیسه مجلس باید به این موضوع 

توجه جدی داشته باشد.

بروجردی: اروپایی ها جرات
  الزم برای حفظ برجام را ندارند

عالءالدین بروجردی گفت: به هر میزانی که کشور های 
باقی مانده در برجام به ویژه اروپایی ها به تعهدات شان 
به برجام عمل نکنند، ما هم از تعهدات خودمان در این 
زمینه فاصله می گیریم چرا که اروپایی ها جرات الزم را 

برای حفظ برجام ندارند.

رئیسی: لیست اموالم را عالوه 
 بر رهبری به مردم هم اعالم می کنم

حجت االسالم رئیسی گفت: قطعاً بنده اولین کسی 
خواهم بود که عالوه بر اعالم لیست اموال خود به 
رهبری،آن را به مردم هم اعالم می کنم تا در جریان باشند.

پمپئو: همچنان منتظر 
 تماس ایران هستیم

 وزیر امور خارجه آمریکا گفت : دولت کشورش منتظر 
دریافت تماس از سوی مقام های ایرانی است.

 اصولگرایان از قبل تمام شده اند
“قاسم میرزایی نیکو” عضو فراکسیون امید با اشاره 
به شعار “اصالح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا”، 
خاطرنشان کرد: اصولگرایان از قبل تمام شده اند و شرایط 
جامعه به شکلی است که اگر کسی از قطار اصالح طلبی 

پیاده شود سوار قطار آن یکی )اصولگرایان( نمی شود.

افرادی که کارت سوخت شان
  را گم کردند چه کنند؟

باشگاه خبرنگاران- مدیر عامل شرکت ملی پخش 
سوخت  کارت  از  استفاده  الزام  از  نفتی  فرآورده های 
شخصی از تاریخ ۲0 مرداد ماه خبر داد و گفت: این طرح 
را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق 

سوخت اجرایی خواهیم کرد.

نوبخت : بانک ها 
 موسسات خیریه  نیستند

مهر- محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیالت تکلیفی را 
عامل ایجاد مطالبات معوق معرفی کرد و گفت: بانک 

ها موسسات خیریه نیستند.

بذل و بخشش سکه ای
  دانشگاه آزاد از جیب دانشجویان!

روسای  اجالس  در  آزاد  دانشگاه  رئیس  فارس- 
واحدهای این دانشگاه ۳۳0 سکه اعطا کرد و این بذل 
و بخشش ۲ میلیارد تومانی در حالی است که حقوق 
بسیاری از کارکنان و اساتید دانشگاه با تاخیر ماهانه 

پرداخت می شود.

مشترکین چطور قبوض کاغذی 
خود را حذف کنند؟ 

میزان - براساس اعالم معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر شماره تلفن های همراه مشترکان به منظور ارسال 
اطالعات قبوض برق در حال جمع آوری است و پس 
از آن اطالعات اولیه همچون صورت حساب، نحوه و 
زمان پرداخت به تلفن همراه مشترکان ارسال می شود.

جذب 2۵ هزار دانشجو معلم از طریق 
 کنکور برای سال تحصیلی آینده 

»با  فرهنگیان گفت:  دانشگاه  رئیس  خنیفر  حسین 
تالش و رایزنی ها، ردیف های استخدام و جذب ۲۵ هزار 
دانشجومعلم پیوسته از طریق کنکور را قطعی کردیم.« 
وی به ظرفیت خالی ۲۵000 دانشجومعلم  اشاره کرد و 
گفت: »در تالشیم تا 1۲ هزار ردیف استخدام ماده ۲۸ 

برای سال 1۳۹۹-1۳۹۸ را به ۲۵ هزار برسانیم.«

 هزینه وام مسکن  ارزان  شد
 از آنجاکه بازار مسکن به دلیل رشد فزاینده قیمت ها و 
توان مالی کم طبقه متوسط و متوسط رو به پایین جامعه 
در رکود به سر می برد، اوراق تسهیالت مسکن با کمبود 
تقاضا روبرو شده و قیمتش کاهش یافته است؛ به طوری 
که هزینه وام مسکن برای زوجین یک و نیم میلیون 

تومان طی چند روز اخیر کاهش یافته است.

امور  معاون  تندگویان  مهدی  محمد  ایسنا- 
به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان 
اقدامات دولت در حوزه تسهیل ازدواج جوانان نیز 
اظهار کرد: دولت با وجود مشکالت اقتصادی، 
موانع پیش آمده به دنبال خروج آمریکا از برجام 
و ایجاد جنگ اقتصادی، به تمام تعهدات خود در 
حوزه ازدواج عمل کرده است.به گفته تندگویان 
سال گذشته تمام متقاضیان دریافت وام 1۵ 
میلیونی ازدواج موفق به دریافت این وام شدند 
و دولت معادل 1۵ هزار میلیارد تومان بودجه 

صرف این حوزه کرد.
ریزش متقاضیان اخذ وام ازدواج

جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
مبلغ  افزایش  وجود  با  امسال  اینکه  بیان  با 
تسهیالت ازدواج شاهد ریزش متقاضیان این 
وام بودیم، تصریح کرد: به دنبال افزایش مبلغ 

این وام، مبلغ اقساط ماهیانه آن نیز افزوده شد 
که به گفته برخی از جوانان، آنها در پرداخت 
اقساط دچار مشکل شده اند.تندگویان افزود: این 
مسئله نشان می دهد که افزایش مبلغ وام، دیگر 
به حل مشکل ازدواج در کشور کمک نمی کند، 
است.  اشتغال  جوانان  مشکل  عمده  که  چرا 
ایجاد اشتغال ایمن، به جوانان فارغ التحصیل 
و متخصص کمک می کند تا هر چه راحت 
تر وارد حوزه ازدواج شوند. در عین حال فراهم 
در کشور  سالهاست  نیز  ارزان  کردن مسکن 
مطرح شده اما به سرانجامی نرسیده است.وی 
با اشاره به نقش مشاوره های قبل، حین و بعد 
از ازدواج در شکل گیری یک زندگی سالم نیز 
توضیح داد: درخواست ما از دولت این است که 
آموزش های پیش از ازدواج را به شکل سراسری 
در کشور اجباری کند به طوری که جوانان قبل 

از آنکه دوره کوتاهی را بگذرانند، اجازه ازدواج 
پیدا نکنند.معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با تاکید بر اینکه مشاوره های قبل ازدواج 
کمک می کند تا جوانان در امر ازدواج از ظرفیت 
خانواده ها نیز استفاده کنند اظهار کرد: االن در 
امر ازدواج بحث حضور خانواده ها کمرنگ شده 
است و مشاوره ها کمک می کنند تا خانواده ها به 
شکل مادی و معنوی به جوانان کمک کنند. در 
حال حاضر با فعالیت بیش از ۴00 مرکز مشاوره 
پوشش سراسری در کشور ایجاد شده است و 
باید کم کم به سمت ایجاد مراکز در شهرستان ها 
از  با بیان اینکه یکی  حرکت کنیم.تندگویان 
درخواست های مراجعه کنندگان پوشش بیمه ای 
خدمات مشاوره ای است گفت: در تالش هستیم 
تا مجمع خیرین ازدواج را در کشور ایجاد کنیم 
به طوری که با ساماندهی قوانین در این حوزه 

این افراد بتوانند از تسهیالت دولتی و قانونی 
برای اقدامات خود استفاده کنند.وی با تاکید 
ازدواج  در موضوع  فرهنگ سازی  اهمیت  بر 
نیز تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صدا و سیما 
و بهره مندی از برنامه های پویا با حضور خود 
جوانان می تواند به مطالبات آنها پاسخ دهد. در 
حال حاضر حدود ۷0 درصد از طالق ها به دنبال 
عدم شناخت زوجین است چرا که در ۵ سال اول 

زندگی اتفاق می افتند.  

ریزش متقاضیان اخذ وام ازدواج

در  )مقتول(  استاد  میترا  برادر  استاد،  مسعود 
گفتگو با همشهری از آخرین جزئیات پرونده 

می گوید.
درخواست تان همچنان

 قصاص است؟
تغییر  نظرمان  و  داریم  بر قصاص  اصرار  ما 
فقط دست  و مرگ  تولد  نخواهد کرد. حق 
از  را  زندگی  حق  نجفی  آقای  اما  خداست، 
خواهرم گرفت. اگر مرگ او یک حادثه بود 
کنار می آمدیم، اما این اتفاق به هیچ عنوان 
قابل بخشش نیست. درخواست پدر و مادرم 

و خواهرزاده ام )پسر میترا( قصاص است.
چه  نجفی  خانواده  طرف  از  مدت  این  در 

تالش هایی برای گرفتن رضایت شده است؟
روزی که برای خواهرم مراسم ختم گرفتیم، 
اکثر دوستانش به مسجد آمدند برای عرض 
تسلیت. البته خانواده آقای نجفی مانند برادر، 
تسلیت گویی  برای  هم  دامادش  و  برادرزاده 
آمدند. پس از آن هم با من و خانواده ام تماس 
را  او  خواستند  و  کنند  مان  آرام  که  گرفتند 

ببخشیم، چند بار هم پیامک دادند.
پاسخ تان چه بود؟

و  نجفی  آقای  داماد  قصاص.  که  گفتم 
برادرزاده اش به من زنگ زدند و اصرار داشتند 
که در دادگاه از خونخواهی گذشت کنیم. اما 

ما کوتاه نخواهیم آمد.

خود آقای نجفی چطور از 
زندان تماسی با شما نگرفته است؟

من  از  کرد  تالش  دادسرا  در  فقط  خیر. 
ابراز  آنجا  در  بگیرد.  رضایت  خانواده ام  و 
پشیمانی کرد و حتی خطاب به مادرم گفت: 
»حاج خانم دختر شما امانت بود دست من 
و شما هم بارها تأکید کرده بودید روی این 
جمله که دختر من امانت است دست شما. اما 
من امانتدار خوبی نبودم و قصدم قتل نبود.« 
او با گفتن این جمله ابراز شرمندگی کرد و 

معذرت خواست.
ممکن است

 نظر خانواده تان تغییر کند؟
است.  افسرده  و  ناراحت  به شدت  مادرم  نه، 
آقای نجفی در دادسرا به من گفت که پس از 
قتل خواهرم تصمیم به خودکشی گرفته و به 
بالکن رفته که خودش را پرت کند اما به این 
فکر کرده که خودکشی گناه بزرگی است و 
خواهرم  کشتن  مگر  است.  شده  پشیمان 
بی مادر شده  اینکه پسر خواهرم  نبود؟  گناه 
گناه بزرگی نیست؟ این چیزها ما را عذاب 
می دهد و حرف های دیگری که علیه خواهرم 
می زنند یا در فضای مجازی از جانب ما نظر 

می دهند. یکی از همین نظرها این بود که 
جور  را  دیه  نصف  نمی تواند  استاد  خانواده 
نمی شود.  قصاص  نجفی  همین  برای  کند 
نمی دانم چطور راضی می شوند که درباره ما 

اینطور نظر بدهند.
پیش از این حادثه رابطه

 شما با آقای نجفی چطوربود؟
خواهرم  با  حتی  من  دوست.  تا  دو  مثل 
و  خواهر  بحث  اصال  بودم.  رفیق  هم 
دوی  هر  با  من  رابطه  نبود.  شوهرخواهری 
آنها خیلی خوب و دوستانه بود و رفت وآمد 
آنجا  من  حادثه  از  قبل  شب  حتی  داشتیم. 
بودم. ظاهرا با هم بحث داشتند اما به احترام 
من سعی کرده بودند با هم خوب رفتار کنند 

در واقع آن شب ظاهرسازی کردند.
رابطه آقای نجفی با 

خانواده تان چطور بود؟
بود.  خوب  خیلی  مادرم  با  پدرم  خالف  بر 
مادرم خیلی به خانه خواهرم رفت وآمد داشت. 
حتی برای اسباب کشی به کمک شان رفته 
بودیم. اکثر کارهای اسباب کشی را من انجام 
دادم اما چه کسی فکر می کرد که این حادثه 

تلخ و شوك آور رخ بدهد.

تالش خانواده نجفی برای رضایت/ خانواده مقتول: کوتاه نخواهیم آمد
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دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
             کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند      تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۴  

با توجه به تشکیل مجمع عمومی )نوبت اول( و عدم حد نصاب اعضا بدینوسیله از کلیه اعضای کانون دعوت می شود در جلسه روز چهارشنبه 
۹۸/۴/۱۹ ساعت ۵ بعدازظهر در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )واقع در خیابان معلم( برای تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل حضور بهم رسانند. ضمنا با توجه به آیین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل - انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( برای مدت سه سال  و بازرس )اصلی و 

علی البدل( برای مدت یک سال - افزایش اعضا و حق عضویت و تعیین خط مشی آینده کانون
هیئت مدیره کانونضمنا اعضای متقاضی هیئت مدیره و بازرس برای تکمیل فرم آمادگی به کانون مراجعه نمایند.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
ساالنه )نوبت دوم(

شرکت تعاونی روستایی دامداران
 کرک آوران سربیشه    تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی 
روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت ۸ 
صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ در محل 
مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه جنب کافه 
 قدیم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت ۸ الی 
۱۲تا تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر 
 عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد .
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 
یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی،  
مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل 

نمایند.
دستور جلسه: 

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- تصویب 
صورت های مالی سال ۹۷ و تقسیم سود ۳- تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۹۸ ۴- انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره تعاونی

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک ۵۲ ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۲۳۹۱۰۵ سجادی فر

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   324۱۵۰۸۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷۸4۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس شعبه ۱: بلوار صیاد شیرازی - واحد ۴2- جنب فروش مشهد

شعبه 2: خیابان معلم - بین معلم ۱۰ و ۱2 - جنب بانک ملت
۰۹۱۵۵۶۰۰۸۵۰

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ نونهاالن شهرستان بیرجند 
را به بازیکنان و خانواده باشگاه بهمن تبریک عرض می نماییم 

* آغاز ثبت نام مدرسه فوتبال باشگاه بهمن بیرجند
* آموزش گام به گام فوتبال

* دارای مربیان با دانش و متخصص در استعدادیابی فوتبال پایه با مدرک معتبر مربیگری
* مربی اختصاصی دروازه بانی

* معرفی نونهاالن مستعد رده های سنی به باشگاه
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آدرس: معلم، خیابان فردوسی ، 50 متر جلوتر دست چپ، طبقه دوم ساختمان رویاپردازان
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 4تیر 1398 * شماره 4380

صدور گواهی پیشینه کیفری  کاماًل الکترونیک  در بیرجندبرای اولین باردر کشور 

صداوسیما- صدور گواهی پیشینه کیفری به شکل کاماًل الکترونیک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای اولین بار در کشور، در خراسان جنوبی 
راه اندازی شد.معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان گفت: پس از مراجعه متقاضی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست ثبت، بالفاصله 
برای دادسرا ارسال و پس از بررسی سوابق احتمالی اشخاص در کشور، نسبت به صدور گواهی و قرار گرفتن آن در سامانه ثنا مخاطب اقدام می شود.

حسینی- کسب رتبه اول کشوری در نخستین دوره المپیاد 
”لیال  توسط  ها  هنرستان  هنرجویان  محور  شایستگی 
قیاسی“ بهانه ای شد تا با این دانش آموز پرتالش بیرجندی 
گفتگویی داشته باشیم. او دانش آموخته رشته صنایع غذایی 
در هنرستان رسالت می باشد و اکنون تا کنکور به عنوان 
سرنوشت ساز ترین ماراتن کشور تنها مدتی کوتاه فاصله دارد. 
از او درباره رشته تحصیلی اش سوال پرسیدیم که توضیح 
داد: برخالف باور همگان که تصور می کنند این رشته صرفا 
آشپزی است، ما آزمایش های مربوط به کنترل کیفیت غذایی 
را در آزمایشگاه انجام داده و سالمت یک ماده غذایی را تایید 

یا رد می کنیم.
وی درباره انتخاب این رشته نیز عنوان کرد: من با معدل باالی 
19.5 پایه نهم را پشت سر گذاشتم و عالقه خودم تحصیل در 
رشته کامپیوتر هنرستان بود، اما خانواده مخالف این موضوع 
بوده و اصرار به تحصیل من در رشته تجربی داشتند. با این 
حال هنگام هدایت تحصیلی ، هنرستان به عنوان اولویت من 
مشخص شد. در مشورت با یکی از آشناهایمان که از مدیران 
هنرستان می باشند، رشته صنایع غذایی را علیرغم این که هیچ 
شناختی نسبت به آن نداشتم انتخاب کردم. می توان گفت 

ورود من به این رشته اجباری بود اما اگر به عقب برگردم این 
 بار آن را با شوق و عالقه انتخاب می کنم. گفتنی است قیاسی 
 در المپیاد استانی بهمن ماه ، رتبه اول را کسب کرده بود و در اسفند 
 به عنوان رتبه برتر استانی معرفی شد. در اردیبهشت نیز جز منتخبین 
 کشوری بوده و سرانجام در خرداد با شرکت در مسابقات المپیاد 
 شایستگی محور رتبه اول کشور را کسب کرد. آنچه در ادامه 
 می خوانید ماحصل نشست ما با این جوان با انگیزه بیرجندی است:

روزانه چند ساعت مطالعه می کردید؟
روزانه 8 ساعت مطالعه می کردم. من معلم خصوصی نداشتم 
اما خانم جعفری ، یکی از هنرآموزان ما، بدون پرداخت بها و 
وجهی، در 4 ماه اخیر به من و سایر منتخبین المپیاد کشوری 

هنرستان کمک کرده و با ما به طور مداوم کار می کردند.
فکر می کردید این رتبه را کسب کنید؟

تا قبل از اینکه منتخب استان شوم امید چندانی برای کسب 
رتبه اول کشوری نداشتم اما پس از راه یافتن به جمع منتخبین 
به این که جزو نفرات برتر شوم امیدوار شدم. در نهایت پس از 
داشتن یک ماه پر از استرس و تنش، دیدم تالش هایم به ثمر 

رسیده و احساس خیلی خوبی داشتم. 
رمز موفقیت خود را چه می دانید؟

معلم هایم به خصوص خانم جعفری عامل موفقیت امروز من 
هستند. زیرا از همان ابتدای سال با ما کار می کردند و برای 

شرکت در این المپیاد انگیزه می دادند. 
به نظر شما هوش و امکانات چقدر موثر هستند؟

در زمینه نیروی انسانی، معلم ما ارشد صنایع غذایی بود و 
تخصصی با ما کار می کرد اما به لحاظ  تجهیزات، قطعا 
مدارس خراسان رضوی و تهران مجهزتر هستند.  با این حال 
سعی می کردیم تمام آنچه نیاز داشتیم را با هزینه اندکی که 
 از فعالیت های کارگاهی به دست می آمد، تامین و تهیه کنیم.
این  بیرجند چقدر در  و پرورش شهرستان  آموزش 

موفقیت موثر بود؟
قطعا تاثیر بسیار زیادی داشتند. من از کیفیت برگزاری مسابقات 

 که با همت آموزش و پرورش انجام شد، رضایت کامل دارم.
با کسب این رتبه ، عالقه دارید در چه رشته ای تحصیل 

کنید؟ 
این موضوع بسته به دانشگاهی که در آن قبول می شوم، دارد. 
هنوز رشته خاصی مد نظرم نیست اما فکر می کنم گرایش 
کنترل کیفیت را انتخاب کنم. از طرفی زمانی که برای مشهد 
رتبه کسب کردم، دانشگاه عالیس مرا بورسیه کرد اما هنوز 

بین شرکت در کنکور و رفتن به این دانشگاه انتخابی نکردم.
به رفتن از بیرجند فکر کرده اید؟

بله، زیرا رشته ما به گونه ای است که به دلیل کم بودن 
کارخانه ها و صنایع مرتبط با این رشته، بازار کار کمتری دارد. 
البته امیدوارم مسئوالن پیگیری کرده و بستر را برای کار در 

همین استان برای ما جوانان فراهم کنند.
چه کسانی الگوی شما بودند؟

در وهله اول پدر و مادرم الگوی من هستند. پس از آنها برادر 
بزرگترم به عنوان فردی موفق الگوی من قرار گرفت. در دوران 
تحصیل نیز خانم جعفری خصوصیاتی داشتند که برای آن ها 
ارزش قائل بودم و سعی می کردم آنها را در خودم تقویت کنم.

از بهترین خاطرات تان بگویید
هفته پیش در اختتامیه المپیاد، زمانی که نامم به عنوان برتر 
رشته صنایع غذایی خوانده شد، بهترین خاطره ام رقم خورد. 

نهایت آرزوی لیال قیاسی کجاست؟
یک سری آرزوها دارم که هنوز نتوانستم بین آن ها انتخاب 
کنم. یکی از آن ها که شاید بزرگترین  آرزوی هر فردی که در 
این رشته تحصیل می کند احداث کارخانه و ایجاد اشتغال 
برای افراد زیادی در این زمینه است. آرزوی دیگر من تجاری 

سازی و تولید انبوه اختراعم می باشد.
درباره اختراع خود و سایر موفقیت هایی که کسب 

کردید هم توضیح دهید
من با کمک هنرآموز خود ، پاستیلی رژیمی فراسودمند بر پایه 
میوه های عناب و زرشک را ثبت اختراع کردم که به جای 

ساکاروز ، از قند احیا کننده استویا در آن استفاده شده است. 
این پاستیل مناسب افراد دیابتی و تمام کسانی که نمی توانند 
از پاستیل های موجود در بازار استفاده کنند، می باشد. برای 
تایید خواص آن نیز، نمونه ای از پاستیل داخلی را به همراه 
پاستیل خودم برای آزمایش به پژوهشکده صنایع خراسان 
رضوی فرستادم که مشخص شد ساکاروز آن بسیار کم و 
ناچیز بوده و از سوی دیگر ویتامین C و  آنتی اکسیدان هم 

بسیار باالتر از نمونه خارجی و داخلی می باشد.
من با همین طرح در جشنواره خوارزمی شرکت کردم، 
 با این که رتبه ای کسب نکردم اما شایسته تقدیر شدم.
 در آبان 97 ، در جشنواره گیاهان دارویی مصلی تهران، رتبه دوم 
 کشوری را کسب کردم. پس از آن در رویداد استارتآپی عناب، طرح 
 ما موفق به کسب رتبه سوم شد. در جشنواره ابن سینا نیز جزو 
 گروه طالیی قرار گرفتم و به مسابقات بین المللی دعوت شدم البته
  به دلیل کنکور و المپیاد نتوانستم در این مسابقات ثبت نام کنم.

سخن آخر لیال قیاسی چیست؟
از اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان بیرجند 
و صندوق ذخیره فرهنگیان به خاطر حمایت هایی که 
داشتند، تشکر می کنم. همچنین از تمام مسئوالن مربوطه 
خواهشمندم نسبت به تجهیز کارگاه های هنرستان های 
استان اقدام کنند. این گونه نگاه ها به هنرستان نیز تغییر 
می کند و دانش آموزان با رغبت بیشتری وارد این رشته 
ها شده و موفقیت کسب می کنند. همچنین همانطور 
که تاکنون معلمان متخصص و دست اندرکار در موفقیت 
همراه  و  حامی  بیشتر  بودند،  موثر  آموزان  دانش  های 
باشند، حتی اگر می شود از این معلمان به عنوان گنجینه 
های آموزشی استان برای آموزش به سایر معلمان کمک 
بگیرند. گفتنی است در خراسان جنوبی تنها یک کالس 
رشته صنایع غذایی وجود دارد و لیال قیاسی در همین 
یک کالس و با پشتکار فراوان خود و حمایت های آموزش 

و پرورش توانست خوش بدرخشد.

درخشش جوان نخبه بیرجندی در المپیاد کشوری شایستگی محور
عکس:  حسینی

قیاسی : مسئوالن برای تجهیز کارگاه های هنرستان های استان اقدام کنند

با تشکر از سرمقاله شما در خصوص فضای مجازی 
خواستم بگویم هیچ کس بر این فضا نظارت ندارد و 
به  آنهایی که مدعی هستند اشراف و نظارت دارند 
نظر شوخی می کنند کانال هایی هستند که  با یک 
سری اخبار دروغ مشغول تشویش اذهان مردمند همه 
می دانند که هستند و برای چه هدفی کار می کنند و  
مردم هم آنها را می شناسند که از کجا آب می خورند  
ولی تا شکایتی می شود هیچ کس نمی تواند آنها را 
پیدا کند !  و به لطف حامیانشان از حاشیه امن برای 
هر کاری برخوردارند امیدوارم آیت ا... رئیسی رئیس 
واقعا  حضورشان  مدت  در  که  قضائیه  قوه  محترم 
خوش درخشیده اند و اقدامات انقالبی بزرگ کرده اند 
بساط اینگونه برخوردهای دوگانه را با برخی جریانات 
برچینند و از مسوولین ناظر بر این فضا هم خواهشی 
دارم  لطفا یا نگوئید ما آنقدر قدرتمندیم که حمالت 
سایبری آمریکا و اسرائیل را هم دفع می کنیم یا هم 
اعالم کنید می توانیم متولیان این کانال های مخرب 
را شناسایی کنیم  ولی قرار نیست بکنیم که مردم در 

یک بام و دو هوای شما گیج نشوند 
ارسالی به تلگرام آوا
مربع  ستاره  و  تلویزیونی  مسابقات  حذف  به  باتوجه 
ها،جای سوال است که مسابقه ی نما به نما ی شبکه 
ی آی فیلم،با چه پشتوانه ای هنوز به کار خود دارد ادامه 

می دهد؟؟؟لطفا پاسخگو باشند.
915...537
از جناب شهردار دیگه خبری نیست. پروژه ها  سالم. 
خوابید؟ کمی به سجاد شهر و خیابان امامت هم برسید. 
پیست سالمت حومه سجاد شهر درختکاری شود.با تشکر
915...920
روستای  شرب   آب  دلها  .  حامی  درد   آوا .  سالم 
پنجشنبه   شب گذشته  قطع    هندواالن  از ساعت 10 
 و تا ساعت  10 جمعه  شب  ادامه  داشت  صبح  جمعه 
 تماس گرفتم  با  سامانه 1523  متاسفانه  فردی گوشی  
نمی شد  صحبت کرد   بال فاصله  آن   با   برداشت  که   را 
زمانه   این   آیا درست  است  در  را  قطع  نمود   گوشی  
پیشرفت  علم  وفن آوری  بدون  اطالع  قبلی  آ ب را  بر  

روی مردم  بستند   و جواب  درستی  ندادن ؟
915...361
با عرض سالم و خداقوت خدمت فرماندار و مدیرراه 
و شهرسازی عزیز. مردم مهرشهر چندین سال است 
به  کارگران  انتهای  از  پلی  زدن  بابت  پیگیرهستند 
بلوار  در  شدید  ترافیک  به  توجه  با  دی.  خیابان9 
شعبانیه و مشکل کمبود امکانات و رفت و آمد در 
منطقه مسکن مهر که ده ها هزار نفر از اقشارضعیف 
شهر زندگی می کنند و دارای خودرو شخصی نمی 
هرچه  تا  بفرمایید،  پیگیری  خواهشمندیم  باشند، 
وناتوان  اقشارضعیف  از  بزرگ  مشکل  این  زودتر 
شمابرای  خدمات  امید  به  شود.  رفع  منطقه  این 

محرومان.اجرکم عندا...
915...368
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موفقیت و انرژی

زبان چهره

از افراد خشمگین
 و بدبین اجتناب کنید 

اگرچه این حقیقت از نظر علمی اثبات نشده، اما گفته 
می شود ما از ۵ فرد نزدیک زندگی مان که بیشتر وقت 
مان را با آنها می گذرانیم تاثیر می گیریم که این یعنی اگر 
با افراد منفی نگر بگردید احتمال ایجاد احساسات منفی 
را در خود افزایش می دهید. برای اینکه فرد مثبت تری 
باشید بهتر است که افراد بدبین و خشمگین را از خودتان 
جداکنید. اگر می بینید کسی هیچ فایده  و خوبی  برای 
شما ندارد و همیشه یک چیز منفی در رابطه با همه 
چیز پیدا می کند بهتر است که خودتان را زودتر از او 
جداکنید. احساسات منفی اغلب پیامد تجربه های منفی 
و ناخوشایند در زندگی ما هستند. مثال در جوانی مورد آزار 
و اذیت دیگران قرارگرفتیم یا یک شخصی که بسیار به 

ما نزدیک بوده است را از دست داده ایم.

زبان چهره را بیشتر بشناسید

حاالت گوناگون چهره همه ما، ناشی از حرکت یا 
موقعیت عضالت حالت دهنده زیر پوست صورت 
از زبان بدن ما را  است. حاالت چهره ما، بخشی 
شامل می شوند. شما ممکن است با طرف مقابل 
تان حتی یک کلمه هم صحبت نکنید ولی بدون 
شک می توانید با حاالت چهره خود، آنچه را که 
در ذهن تان دارید به او بفهمانید. در حقیقت، حاالت 
چهره یک راه ارتباطی غیرکالمی بین ما و دیگران 
است. اگر توجه کرده باشید شما در روابط اجتماعی 
خود، در محیط کار، در منزل و در مدرسه، از این 

زبان بی صدا بسیار استفاده می کنید. 
مطالعات دانشمندان نشان می دهد به جز انسان، 
چهره  حاالت  با  نیز  حیوانات  های  گونه  از  برخی 
خود با افراد هم گونه خود ارتباط برقرار می کنند. 
بسیاری از انسان ها این توانایی را دارند که حاالت 
به شکل  یعنی  ریزی کنند،  برنامه  را  صورت خود 
ویژه ای، دقیقا مشابه خودشان بخندند، اخم کنند 
و یا فریاد بکشند. خیلی جالب است اگر فکر کنیم 
خاکی  کره  این  روی  های  انسان  تمام  اندازه  به 
شرایط  در  افراد  چهره  در  اختصاصی  های  ژست 
احساسی متفاوت شکل می گیرد. بسیاری از انسان 
 ها حتی اگر تالش کنند افکار خود را پنهان کنند 
نمی توانند حاالت چهره خود را از دید دیگران پنهان 
بوفالوی  دانشگاه  دانشمندان  پیش  چندی  کنند. 
نیویورك روشی ابداع کردند که می تواند دروغگویان 

را از روی حاالت صورت شان تشخیص دهد.
دانشمندان معتقدند آموزش این روش به کارکنان 
ایست بازرسی امنیتی کمک می کند تا عالئم آگاهانه 
و ناآگاهانه رفتاری در ارتباط با دروغ را شناسایی کرده و 
تغییرات حاالت چهره افراد دروغگو مانند برافروختگی 

صورت را تشخیص دهند.

اگر نرخ تنفس تان کند شده 
به پزشک مراجعه کنید

اگر نرخ تنفس شما کندتر از شرایط عادی به نظر می رسد،  
به پزشک مراجعه کنید. پزشک یک معاینه جسمانی و 
بررسی عالئم حیاتی و همچنین دمای بدن و فشار خون 

را انجام خواهد داد. به همراه عالئم دیگر، معاینه جسمانی 
و سابقه پزشکی به این که آیا به آزمایش تشخیصی بیشتر 
نیاز است یا خیر کمک خواهد کرد. در شرایط اضطراری، 
ممکن است به استفاده از اکسیژن و دیگر کارها حامی 
زندگی فرد نیاز باشد. درمان هرگونه شرایط زمینه ای 

ممکن است به بهبود منتج شود.

تا حد ممکن از غذاهای
 آماده پرهیز کنید

مواد غذایی صنعتی و فرآورده  های غذایی فاقد مواد 
مغذی و حاوی افزودنی  های مضر مانند مواد نگه  
دارنده، مواد شیمیایی، نمک و چربی  هستند. از مصرف 

آردهای تصفیه شده، قند زیاد، نوشیدنی  های گازدار و 
نوشیدنی های شیرین بپرهیزید. مصرف میوه، سبزیجات 
تازه، دانه های کامل و گوشت های تازه را در اولویت 
برنامه  غذایی خود قرار دهید. سیر، لیمو، جوانه کلم 
بروکلی، لوبیا، ماش، سبزیجات خام همگی به سم زدایی 

از بدن کمک می کنند. 

قلیان با بدن شما
 چکار می کند!!

کشت مواد داخل لوله قلیان حاوی صدها نوع قارچ و 
میکروب بوده و به راحتی با دود، وارد دستگاه تنفس 
شده و ایجاد عفونت های مزمن می کند. ابتدا شخص 

متوجه بیماری خود نمی  شود، ولی سال های بعد به 
دلیل نفوذ این قارچ و میکروب در الیه های مختلف 
ریه، بیماری هایی مثل برونشیت و آسم ایجاد می شود، 
 این در حالی است که شخص هنگامی به بیماری خود
 پی می  برد که متاسفانه چاره ای جز تحمل بیماری تا آخر 

عمر نخواهد داشت.

نمک و فلفل سیاه 
برای درمان درد دندان

به کار بردن مخلوط نمک و فلفل زمانی که یک 
شود  می  دردناك  و  حساس  نهایت  بی   دندان 
می تواند بسیار عالی و موثر باشد، زیرا هر دو مواد 

آنتی  خواص  دارای  مخلوط  این  دهنده  تشکیل 
باکتریال، ضد التهابی و کاهش دهنده درد می باشند.
مقادیر مساوی نمک و فلفل سیاه را با چند قطره آب 
مخلوط کنید تا خمیری حاصل شود. این خمیر را 
مستقیم روی دندان عفونی یا دردناك قرار داده و 

اجازه دهید برای چند دقیقه بماند.

برای کاهش درد و عفونت
 سوختگی زبان چه کنیم؟

برای کاهش درد و پیشگیری از عفونت در سوختگی 
درجه یک زبان باید زبان را با آب خنک به مدت چند 
دقیقه شستشو دهید و در صورتی که ذرات غذا یا آلودگی 

روی ناحیه سوخته است به آرامی آن را پاك کنید و یک 
تکه پارچه تمیز را با آب خنک خیس کرده و در دهان 
روی ناحیه سوختگی قرار دهید، همچنین برای کاهش 
درد تکه های کوچک یخ را در دهان بمکید. به محض 
خوردن یک چیز خیلی داغ، آن را بیرون بریزید و زبان 

خود را بیرون بیاورید و از دهان نفس بکشید.

سردردهای پایدار یا همیشگی می تواند از عالئم ابتال به تومور مغزی باشد، در همین زمینه باید به سایر عالئم 
مانند تشنج، استفراغ و تغییرات رفتاری نیز توجه داشته باشید، در صورت مشاهده هر کدام از این عوامل حتما به 
پزشک متخصص مراجعه کنید، گرچه مشاهده این عوامل لزوما به معنای وجود تومور مغزی نیست اما با این 
حال بهتر است که این موضوع بررسی شود.برخی از سردردها بیش از چندین ساعت ادامه دارند. در این مورد نیز 
سایر عالئم همراه سردرد خود را زیرنظر داشته باشید. اگر سردرد ناگهانی و بدون هشدار قبلی رخ دهد، باید آن را 
جدی تر بگیرید، همچنین در صورت عدم بهبود ممکن است به سردرد وحشتناك تبدیل شود،  سردردهای ناشی 
از ضربه نیز به شدت دردناك و آزاردهنده هستند.اگر هر یک از عالئم هشدار دهنده این مطلب را در خود مشاهده 

کردید و نسبت به علت اصلی سردرد خود شک داشتید، با پزشک متخصص تماس بگیرید و با او مشورت کنید.

در حالی که داشتن یک فشار خون طبیعی برای برقراری تغذیه بافتی در سطح مویرگ ها برای زنده ماندن حیاتی است، 
فشار خون باال در صورت عدم کنترل باعث بروز عوارض مرگباری خواهد شد. فشار خون باال عالمتی ندارد و تنها راه 

تشخیص، اندازه گیری فشار خون با استفاده از دستگاه فشارسنج است.
در هر فرد فشار خون را در دو سطح سیستول و دیاستول اندازه می گیرند اعداد این دو سطح به صورت کسر و بر حسب 
میلی متر جیوه نشان داده می شود.  تشخیص فشار خون باال تنها با پزشک است. و بعد از اندازه گیری های مداوم در 

صورت تایید فشار خون باال، دارو درمانی و یا تصحیح تغذیه بیمار تنها تحت نظر پزشک آغاز می شود.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اندازه گیری فشار خونسردرد را جدی بگیرید

اگر می خواهید بدانید اولین قدم برای ترك عادت های بد چیست، 
توصیه می کنیم با آگاهی و هوشیاری روندتان را شروع کنید. سعی 
کنید در تله ی احساسی که نسبت به عادت بد خود دارید گرفتار 
نشوید. شاید احساس گناه کنید یا زمان های زیادی را به رویاپردازی 
مشغول باشید و با ای کاش  گفتن ها، زمان را از دست بدهید، اما این 
افکار شما را از چیزی که در حال روی دادن است دور خواهند کرد. 
در عوض هوشیاری و آگاهی می تواند به شما نشان بدهد چطور 

واقعا می توانید تغییر ایجاد کنید.
عادت بد شما، دقیقا چه زمان هایی اتفاق می افتد؟ 

 در طول روز چند بار سراغ عادت بد خود می روید؟ 

 در چه مکان یا شرایطی عادت بدتان را انجام می دهید؟
خیلی راحت با پیگیری این سوال های هوشمندانه می توانید نسبت 
به رفتار بدتان آگاهی بیشتری پیدا کرده و ایده های بسیار زیادی 
برای توقف شان به ذهن تان خطور کند. یک کاغذ و قلم همیشه 
همراه تان باشد، هر وقت عادت بدتان روی داد، روی کاغذ، زمان 
و جزئیات آن را یادداشت کنید. در پایان روز، تمام گزارش کارتان 
را بررسی کنید و ببینید چه نتیجه ای می گیرید. هدف تان این 
نیست که خودتان را قضاوت یا مالمت کنید و احساس یک آدم 
گناهکار را داشته باشید.تنها هدف شما باید این باشد که نسبت 

به زمان وقوع عادت بد و شرایط آن، آگاهی کامل پیدا کنید. 

با این روش، شما چندین قدم تر جلوتر از عادت بدتان خواهید بود 
و تسلط خوبی روی آن پیدا خواهید کرد. سپس می توانید شروع 
کنید به اجرا کردن ایده های تان که مطمئنا کاربردی ترین ایده ها 
را خودتان خواهید داد چون شما تنها کسی هستید که خودتان را 
خوب می شناسید!ترك عدت های بد، به زمان و تالش نیاز دارد، اما 
مهمتر از همه، پشتکار و اراده  راسخ می خواهد. بیشتر آنهایی که در 
نهایت موفق می شوند رفتار یا عادت ناپسندی را ترك کنند، چندین 
بار شکست خورده و باز هم تالش کرده اند. شاید چند راهی که در 
پیش می گیرید، جواب ندهد و مفید نباشد اما دلیل نمی شود سایر 

شیوه ها نیز همین طور باشند.

هوشمندانه هدف تعیین کنید 

آیه روز

همان کسی که زمین را برایتان گهواره  ای ساخت و برای شما در آن راه ها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد 
پس به وسیله آن رستني های گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم. سوره طه / آیه  )۵۳(

سخن روز

نترسید روزی خورشید متالشی شود و همگی ما از سرما بمیریم ، بترسید روزی برسد که زنان بخواهند محبت 
شان را از مردان دریغ کنند. آن وقت همگی از سرما خواهیم ُمرد. )چارلی چاپلین(
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ایران  سینمای  بازیگر  زن  باشد- 

بیزار  آور،  مالل   - شب  آغاز   -8
کننده - شکاف و چاك - حیوان 
برادر  نام  مریض 9- ساز شاکی- 
دفعه 10-   - هخامنشی  داریوش 
در  ای  عارضه  مزاجی،  خشک 
ها،  دفعه  اسم-  گوارش-  دستگاه 
مرتبه ها 11- گذشته - روستایی از 
توابع کاشان 12- پنهان- ناپدید - 
ولیعهد - آرایش ناخن انگشت 1۳- 
جنگ - کشور آمریکای جنوبی که 
قهوه و فوتبالش شهرت دارد- کارد 
و  خو  عادت،  روش،  بزرگ14- 
طبیعت - سد - زغال 1۵- روستای 
از بخش تنکابن -  ماهیانه ، اجرت 

ماهانه -  واژگون.
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ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

نقد و اقساط

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
16:1521:45شروع سانس

تگزاس 2
14:3018:20شروع سانس

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمایید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

برگ سبز خودروی نیسان به شماره پالک 
492 ب 11 ایران 52 به نام نورمحمد 

نورپور به شماره ملی 0652574432مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دفترچه تخصیص حق انتفاع از قطعات بلوک 
خدماتی به شماره 49 و 50 به مساحت 

1925 به شماره قرارداد 91021 مورخ 
91/9/28 از اراضی شهرک صنعتی بیرجند 

متعلق به آقای دادخدا حسینائی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فقط دفترچه المثنی دارای اعتبار می باشد.
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خبرویژه

*کتابخانه دانشگاه بیرجند با بیش از 140 هزار منبع چاپی 
و 72 پایگاه اطالعاتی به دانشجویان خدمات ارائه می دهد.

* به گفته رئیس شبکه دامپزشکی درمیان 2 هزار و 
200 قطعه مرغ گوشتی غیرمجاز فاقد مجوز بهداشتی 

در  این شهرستان توقیف شد.
*4 خانه تاریخی از آغاز امسال در استان مرمت شد.

*نام نویسی از دانش آموزان پایه هفتم و دهم متوسطه 
در مدارس خراسان جنوبی از 24 تیر آغاز می شود.

*برداشت محصوالت گوجه سبز و آلو از باغ های 
خراسان جنوبی آغاز شد.

*280 تعاونی و اتحادیه خراسان جنوبی در 23 گرایش 
در سامانه چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر 

ثبت نام  کردند .
*سبحان سابقی اسکواش باز خراسان جنوبی به فینال 

مسابقات بین المللی یزد جونیور صعود کرد.
* به گفته کارشناس هواشناسی وزش باد شدید لحظه 
ای و گرد و خاک به ویژه برای نیمه شرقی استان برای 

امروز پیش بینی می شود.
*عملیات اجرایی فاز دوم بیمارستان 32 تختخوابی 

خوسف پس از یکسال وقفه روز  گذشته آغاز شد.
*مدیرکل امور مالیاتی از افزایش هشت درصدی تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان استان در امسال خبر داد.
بیرجند،  فرماندار  ناصری  حضور  با  مراسمی  *طی 
معاونان اداره کل ورزش و جوانان، رئیس اداره ورزش 
و جوانان بیرجند وجمعی از پیشکسوتان برترین های 

فوتبال شهرستان بیرجند تجلیل شدند.

قلیان ، قاتل خاموش
کاری - 26  ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه 
با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس  است.  مخدر  مواد  با 
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در موضوع  مبارزه با پدیده 
خانمان سوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و با تصویب 
این سند به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعالم 
شد تا دولتها درباره مصرف مواد مخدر در بین خانواده ها 
و جوانان برنامه ریزی جدی داشته باشند. قلیان  یکی 
از این موارد است که متاسفانه در بین جوانان مصرف 
آن رونق زیادی پیدا کرده است. بر اساس آمار حدود 
12 درصد جمعیت باالی 15 سال کشور محصوالت 
دخانی را مصرف می  کنند و 15 درصد نوجوانان بین 
13 تا 15 سال نیز کشیدن قلیان را تجربه کرده  اند، 
البته میزان مصرف سیگار در این گروه سنی حدود سه 
درصد است اما با توجه به اینکه مضرات قلیان بسیار 
بیشتر از سیگار بوده و نیز با توجه به اینکه قلیان دروازه 
ورود نوجوان به مصرف سایر مواد دخانی است این آمار 
هشدار دهنده است.بسیاري از مراکز پذیرایي مجاز و 
غیر مجاز، از قلیان به عنوان ابزار تفریح و وسیله اي 
براي جذب و افزایش مشتري بویژه جوانان و زنان 
استفاده مي کنند تا قلیان به یك رفتار اجتماعي تبدیل 
شود.به گفته کارشناسان زیان مصرف قلیان 20 برابر 
سیگار است ضمن اینکه توتون هایي با اسانس به 
اصطالح میوه اي در قلیان ها سبب ایجاد بیماري 
هاي ریوي و مشکالت تنفسي مي شود. کارشناسان 
معتقدند هر وعده قلیان برابر مصرف یك پاکت سیگار 
است و در هر بار مصرف آن دود بسیار زیادي وارد 
ریه مي شود و عوارض زیادي براي مصرف کننده 
در دراز مدت به همراه دارد. مسئول مشارکت های 
عمومی معاونت اجتماعی انتظامی خراسان جنوبی 
با تاکید بر اینکه آموزش همگانی در جامعه یکی از 
فعالیت های معاونت اجتماعی ناجا برای پیشگیری از 
اعتیاد است، گفت: باید همه در این حوزه ورود پیدا 
کنند و بیشتر به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های 
آنان بها داده شود چرا که فعالیت در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد و مبارزه با این پدیده شوم نیازمند مشارکت 
اجتماعی است. ملك آبادی با اشاره به اینکه بیش از 
100 نوع مواد مخدر با اسامی  گوناگون وجود دارد، 
ادامه داد: این مواد مخدر به گروه سنتی، محرک زا و 
توهم زا تقسیم می شوند.ملك آبادی با ابراز نگرانی 
از مصرف قلیان در بین جوانان و سنین پایین، بیان 
کرد: اما هنوز بسیاری از خانواده ها از آسیب ها و مضرات 
قلیان که حاال جزء وسایل تفریحی و گذران اوقات 
فراغت بسیاری شده با خبر نیستند و گمان می کنند 
و  خود  سالمتی  برای  قلیان  کشیدن  که  تهدیدی 
جوانان آنها دارد کمتر از سیگار کشیدن است. وی با 
تاکید بر اینکه هر فرد با مصرف قلیان بیش از 600 
ماده سمی و مهلك را وارد ریه خود و اطرافیان می کند، 
هشدار داد متاسفانه امروز قلیان تفریح خطرناک بعضی 
خانواده ها شده است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نمایشگاه طراحی پوستر طوفان شن در بیرجند گشایش یافت

ایسنا-مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه طراحی پوستر طوفان شن در نگار خانه سینما بهمن 
بیرجند گشایش یافت و تا 17 تیر پذیرای عالقمندان است. ملك کیانی  در حاشیه افتتاح نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه، همزمان با 

هفته حقوق بشر آمریکایی و با هدف نشان دادن توطئه ها و دشمنی های آمریکا و شکست مفتضحانه آن در صحرای طبس افتتاح شد.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: باید برای 
توسعه ژئوتوریسم طبس و فردوس اقدام شود و از 
ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی و دانشگاهی 
در خصوص مطالعات و تکمیل اکتشافات استفاده 
کنیم. معتمدیان شامگاه یکشنبه در شورای معادن 
خراسان جنوبی در بیرجند اظهار کرد: باید برای 
توسعه ژئوتوریسم طبس و فردوس اقدام شود و از 
ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی و دانشگاهی  
برای مطالعات و تکمیل اکتشافات استفاده کنیم.

زمینه  در  نیز  تاکنون  همچنین  افزود:  استاندار 
ژئوفیزیك هوایی کار بزرگی در استان انجام شده 
به  طوری که 300 میلیارد ریال اعتبار بر روی این 

پروژه هزینه شده است.

سندجامعآباستانتدوینمیشود
استاندارهمچنین گفت: سند جامع آب از اولویت های 
استان است که با همکاری شورای عالی آب این سند 
تدوین می شود. گفت: با توجه به مشکل کم آبی در 

استان تهیه و تدوین این سند ضروری است.
در  هوایی  ژئوفیزیك  عملیات  اینکه  بیان  با  وی 
2 مرحله در 21 هزار متر مربع از وسعت استان با 
اعتبار 30 میلیارد تومان انجام شده که قابل ستایش 
است، اضافه کرد: باید زمینه فراهم شود که بخش 
خصوص در زمینه معادن فعال شود.معتمدیان بیان 
کرد: از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
می خواهیم برای تکمیل اکتشافات معدنی در 37 
محدوده معدنی استان به وسعت 6 هزار کیلومتر ورود 
جدی تری داشته باشد و در این زمینه زمان بندی 

مشخص با اعتبارات الزم را اعالم کند.

خراسانجنوبیظرفیتثبت
ژئوپارکرادارد

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
گفت: خراسان جنوبی به دلیل داشتن مولفه های 
گوناگون طبیعی و زمین شناسی در شهرستان طبس 

ظرفیت ثبت ژئوپارک را دارد.
شهرستان  در  سالهاست  افزود:  شهیدی  علیرضا 
اولیه  شناسایی های  ژئوپارک  خصوص  در  طبس 
برای  فعالیت هایی  نیز  فردوس  در  و  شده  انجام 
این  امیدواریم  که  شده  انجام  ژئوپارک  راه اندازی 

کارها منجر به تأسیس ژئوپارک در خراسان جنوبی 
شود.وی اظهار کرد: ثبت ژئوپارک ها حرکتی برای 
گردشگری پایدار، توسعه اقتصادی جوامع محلی با 
محوریت حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال پایدار 
برای جوانان و بانوان ارزیابی می شود و نمونه های 
بارز کسب این دستاوردها در جزیره قشم مشهود 
است. شهیدی با اشاره به اقدامات ژئو فیزیك هوایی 
در خراسان جنوبی هم گفت: اقدامات ژئوفیزیك 
هوایی در حدود 110 هزار کیلومتر خطی و 21 هزار 

کیلومتر مربع طی دو مرحله در سال های 1383 و در 
سال های 13۹4 و 13۹5 در خراسان جنوبی انجام 
شده که در این عملیات ها 116 آنومالی ژئوفیزیك 
هوایی را به دست آورده ایم که به معادن مناسبی 

دسترسی پیدا خواهیم کرد.

مطالعاتتکمیلیآب»کارست«در
خراسانجنوبیدردستانجاماست

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست 
محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور گفت: مطالعات تکمیلی آب »کارست« 
در شهرستان های بشرویه و طبس خراسان جنوبی در 
دست انجام است. وی افزود: مطالعات اولیه آب های 
کارست در خراسان جنوبی از سه سال گذشته آغاز 
شده و مکان یابی اجرای این طرح انجام شده است.

وی بیان کرد: برای انجام مطالعات تکمیلی آب های 
کارست در خراسان جنوبی امسال به 2 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم طی یك سال آینده به نتیجه 

قابل قبولی در این استان برسیم. 

 شهبازی با بیان اینکه با توجه به اقلیم خراسان 
استان  این  در  اساسی  دغدغه  آب  تأمین  جنوبی 
است، اضافه کرد: با توجه به شرایطی که تاکنون 
در کشور رخ داد تغییرات اقلیمی محتمل است که 
در این وضع توجه به منابع آبی پایدار ضروری است. 
وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی ما برای انجام 
مطالعات آب های کارست در خراسان جنوبی به دلیل 
ظرفیت های این استان بود، افزود: آب های کارستی 
یك ظرفیت است و اگر بخواهیم یك استان داخلی 
در زمینه انجام مطالعات آب های کارستی انتخاب 

کنیم حتماً اولویت ما خراسان جنوبی خواهد بود. وی 
ادامه داد: این احتمال وجود دارد که خراسان جنوبی 
نه فقط در زمینه آب کارستی بلکه در زمینه آب های 

ژرف یك  ظرفیت خوبی باشد.

دستیابیبهآبهایژرف
نیازمنداقدامعملیاتیاست

بشرویه  و  سرایان  فردوس،  طبس،  مردم  نماینده 
در مجلس نیز گفت: از چند سال گذشته مسئوالن 

اطالعاتی مبنی بر مطالعات آب های ژرف و کارست، 
در نشست های  گوناگون ارائه می کنند که دستیابی 
به این آب ها از مرحله مطالعه خارج و نیازمند اقدام 
عملیاتی است.وی افزود: در تمام نشست ها مسئوالن 
و  ژرف  آب های  مطالعات  که  می گویند  کشوری 
کارست در خراسان جنوبی در حال انجام است و به 
نتایج امید بخشی رسیده ایم و این استان ظرفیت خوبی 
در این زمینه دارد اما با گذشت سه سال ما که آبی 
در استان ندیدیم. وی بیان کرد: در چند سال گذشته 
استان 2 میلیارد تومان در زمینه دستیابی به آب های 
ژرف اختصاص داده شده که تاکنون در این خصوص 

چیزی دست ما را نگرفته است. 

خراسانجنوبیرتبهچهارمکشور
رادرمعادنفعالکسبکرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در این 
نشست گفت: خراسان جنوبی با 150 کلیومتر مربع 
از جمله استان های پهناور کشور است که دارای 760 
هزار نفر جمعیت است. داود شهرکی با بیان اینکه 
در مجموع نرخ بیکاری در خراسان جنوبی باالی 
20 درصد است، اضافه کرد: سهم بخش صنعت و 
معدن استان از صنعت و معدن کشور چهار دهم است 
که اگر تالش کنیم به 6 دهم برسد به سهم جمعیتی 
خود در کشور خواهیم رسید.وی افزود: بر اساس آمارها 
جایگاه معدنی استان از صنعت پیشی گرفته است و در 
حوزه سرمایه گذاری بخش زیادی از صنعت ما صنایع 
وابسته به معدن است.وی با بیان اینکه جایگاه معدن از 
صنعت پیشی گرفته است گفت: خراسان جنوبی رتبه 

چهارم کشور در معادن فعال است.

استاندار: ژئوتوریسم طبس و فردوس توسعه یابد

اخبار کوتاه

۵۷ درصد معاینات فوتی مربوط به 
حوادث ترافیکی است

ایرنا-مدیرکل پزشکی قانونی گفت: این استان از لحاظ 
رشد آمار معاینات مصدومان حوادث ترافیکی سال ۹7 
در رتبه اول کشور قرار دارد به طوری که 57 درصد 
معاینات فوتی مربوط به این حوزه است.مصطفی جعفر 
زاده افزود: در حوزه حوادث ترافیکی سال ۹7 با چهار 
هزار و 16۹ مورد معاینه رشد 34.1 دهم درصدی را 
شاهد هستیم که به نسبت جمعیت بیست و پنجمین 
استان کشور هستیم.وی ادامه داد: در حوزه متوفیان 
حوادث رانندگی در سال ۹7، 246 مورد فوتی به ثبت 
رسید اما رشد 50 درصدی تلفات رانندگی در 2 ماهه 
نخست ۹8 خراسان جنوبی نگران کننده است.جعفر 
زاده اظهارکرد: در حوزه متوفیان حوادث ترافیکی سال 
۹7، 16۹ نفر از فوت شدگان مرد و بقیه زن هستند 
که بیشترین میزان محل ثبت تصادفات مربوط به 
شهرستان طبس با 52 مورد و پس از آن بیرجند و 
نهبندان به ترتیب با 4۹ و 48 مورد بوده است. وی 
با بیان اینکه 176 مورد از فوتی ها در جاده های برون 
شهری دچار حادثه شده اند، گفت: 36 فوتی مربوط به 
حوادث درون شهری و34 مورد مربوط به جاده ها خاکی 
است. وی با بیان اینکه 13۹ فوتی در محل حادثه به 
ثبت رسیده، افزود: ۹2 مورد در بیمارستان و 12 نفر در 
حین انتقال جان خود را از دست دادند.وی با بیان اینکه 
واژگونی بیشترین آمار فوتی را به خود اختصاص داده 
تصریح کرد: بیشترین آمار فوتی ها با 45 مورد مربوط به 
خودرو پراید بوده است.جعفر زاده بیشترین عامل فوتی ها 
را ضربه به سر عنوان کرد و اظهار کرد: 38 مورد از 
فوتی ها مربوط به راکبان موتورسیکلت است. وی با بیان 
اینکه 244 مورد مصدوم حادثه کار در سال گذشته به 
پزشکی قانونی معرفی شدند گفت: تعداد مصدومان با 
توجه به رشد 44 درصدی رتبه اول کشور را در رشد آمار 
به ثبت رسانده است. وی  گفت: 10 نفر از مصدومان 
حوادث ناشی از کار سال ۹7 فوت شدند که ۹ مورد 

مربوط به بیرجند و یك مورد از طبس است.

توسعه مناطق مرزی محروم نهبندان و 
سربیشه مورد توجه ویژه قرار گیرد

خواستار  استان  نمایندگان   مجمع  تسنیم-رئیس 
افزایش شعاع مرز نشینی این استان از 20 کیلومتر به 
50کیلو متر مشابه استان سیستان و بلوچستان شد. 
افضلی در نشست نمایندگان والیی مجلس شورای 
محل  در  وی  معاونان  و  کشور  وزیر  با  اسالمی 
کمیسیون تلفیق اظهار کرد: تراکم پایین جمعیت در 
منطقه سبب شده عمال افراد بسیار کمی از مواهب 
مرزنشینی مندرج در قانون استفاده کنند.وی گفت: 
بنابراین باید با افزایش شعاع مرزنشینی در حاشیه مرز 
افغانستان به نوعی مشوق زندگی در این نقطه مرزی 
و محروم باشیم در غیر این صورت شاهد مهاجرت 
و  مرزها  از سکنه شدن  خالی  نتیجه  در  و  مرز  از 
مشکالت عدیده امنیتی به دنبال آن خواهیم بود. وی 
گفت: در هر استان از سوی وزارت کشور یك شهر 
به عنوان نمونه  برای توسعه انتخاب شده است که 
درخراسان جنوبی نهبندان  برای این امر مصوب شده 
است. نظر افضلی در سئوالی از وزیرکشور مبنی بر 
اینکه”برنامه هایتان برای توسعه شهرستان نهبندان 
چیست؟ “خواستار توجه ویژه به توسعه مناطق مرزی 

و محروم نهبندان و سربیشه شد.

 انجام ۲۷ ماموریت امدادی و 
بهره مندی ۱۵۷ نفر در زیرکوه

غالمی-رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان زیرکوه 
با بیان اینکه نیروهای هالل احمر زیرکوه از ابتدای 
اعزام  حادثه  ماموریت   27 به  تاکنون  جاری  سال 
شده اند، گفت: نیروهای هالل احمر در این شهرستان 
در سال جاری به 157 نفر آسیب دیده امدادرسانی 
کرده است. عابدینی، با اشاره به فعالیت های امدادی 
نیروهای  بیان کرد:  این شهرستان در سال جاری 
هالل احمر زیرکوه از ابتدای سال جاری تاکنون به 
27  ماموریت حادثه اعزام شده اند.وی با بیان اینکه 
این حوادث 327 حادثه دیده را به دنبال داشته است، 
اظهار کرد: 104 نفر نیروی امدادی در قالب 34 تیم 
امدادی به محل حوادث اعزام شده اند.عابدینی با بیان 
اینکه در این حوادث 34 خودروی امدادی به کارگیری 
شده است، افزود: همچنین طی این ماموریت ها به 
157 نفر امدادرسانی شده است.عابدینی  اظهار کرد: 
برگزاری مانور آوار و اردوی توان افزایی در راستای 
اجرای برنامه های آموزشی و عملیاتی حوزه امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر از دیگر برنامه ها بوده است.

 غربالگری بیش از ۱9۵ هزار نفر 
در طرح ملی کنترل فشار خون

گروه خبر- تاکنون بیش از 1۹5 هزار نفر در طرح 
رئیس  شدند.  غربالگری  خون  فشار  کنترل  ملی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دیروز در نشست خبری  
گفت:جمعیت هدف استان در اجرای این طرح 381 
هزار و 806 نفر از افراد باالی 30 سال بودند که تا 
کنون از این تعداد بیش از 1۹5 هزار نفر غربالگری 
شدند.دهقانی با بیان اینکه حدود 50 درصد جمعیت 
واجد شرایط استان در این طرح باید غربالگری شوند، 
افزود: خوشبختانه با مشارکت مردم، خراسان جنوبی 
توانسته است به پوشش مورد نظر برسد. وی با بیان 
اینکه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مطب 
پزشکان، پایگاههای اورژانس و خانه های بهداشت 
کارگری آماده پذیرش مردم برای شرکت در این طرح 
هستند گفت: هدف ازاجرای طرح بسیج ملی کنترل 
بیشتر، شروع  افراد  در کشور شناسایی  فشار خون 
مراقبت و درمان در بیماران مبتال به فشار خون باال، 
افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها 
و اهمیت تشخیص زود رس و کنترل فشارخون باال 
است . معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
با کمبود فوق تخصص  هم گفت:خراسان جنوبی 
خون و کلیه مواجه است. احمدی در زمینه نیازهای 
تجهیزات  زمینه  در  خراسان جنوبی  بیمارستان های 
تجهیزات  و  امکانات  چند  هر  داد:  ادامه  پزشکی 
قرار  بروزرسانی  و  ارزیابی  مورد  همواره  پزشکی 
می گیرد اما می توان گفت از منظر تجهیزات کمبودی 
که برای مردم بحران و مشکل ایجاد کند، نداریم.
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خراسان جنوبی در حوزه شیالت و پرورش آبزیان ظرفیت خوبی دارد
کاوش-استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان گر 
چه از استان های خشك کشور محسوب می شود اما 
از ظرفیت خوبی در حوزه شیالت و پرورش آبزیان 
برخوردار است. معتمدیان در دیدار معاون وزیر و 
رئیس سازمان شیالت افزود: هم اکنون 11 هزار 
منبع آبی در استان وجود دارد همچنین استان دوم 
در تعداد قنوات هستیم که می توان از آن به عنوان 

ظرفیت هایی برای توسعه بخش شیالت نام برد.
وی به سرانه 28 کیلوگرمی مصرف جهانی ماهی 
اشاره کرد و گفت: گرچه استان با سرانه مصرف 
8.4 کیلوگرم ماهی در سال نسبت به گذشته رشد 
کرده است اما باید با فرهنگ سازی مصرف ماهی 
نسبت به ارتقای سرانه مصرف آبزیان استان تالش 
کرد.استاندار با اشاره به استقبال خوب مردم و بخش 

خصوصی در زمینه پرورش ماهی اظهار کرد: این 
استان جزو چهار استان پایلوت پرورش ماهی تیالپیا 
است و امیدواریم با همکاری شیالت با عنایت به 
تنوع آب و هوایی استان در پرورش دیگر گونه های 

آبزی در استان اقدام کنیم.
وی از رسانه های استان به ویژه صدا و سیما خواست 
خانوارها  مصرف  سبد  در  ماهی  دادن  قرار  برای 

فرهنگ سازی کنند.معتمدیان از تولید کنندگان بخش 
خصوصی که در حوزه پرورش آبزیان فعالیت می کنند 
نیز خواست، محصوالتی بر اساس ذائقه مردم پرورش 
و روانه بازار کننداستاندار یادآور شد: پرورش ماهی از 
درآمدزایی و اشتغال زایی خوبی برخوردار است لذا مقرر 
است تولید استان در افق پنج ساله از یکهزار و 200 تن 

ماهی به 10 هزار تن افزایش یابد.

 آغازتعریض خیابان ارتش 

 ۹۹ درصد شهرنشینان  آب آشامیدنی سالم دارند

کرد:  عنوان  گذشته  روز  بیرجند  شهردار  کاری- 
همزمان با هفته قوه قضائیه در راستای تعریض 
بیرجند   04 پادگان  قدیمی  دیوار  ارتش،  خیابان 
تخریب و دیوار جدید ساخته خواهد شد تا از بار 
ترافیکی خیابان ارتش کاسته شود.محمد علی جاوید 
با اشاره به جلسه ای که  با فرماندهی 04 و معاون 
دادستان برگزار شد  افزود :طبق توافقات انجام شده 
با فرماندهی 04 بیرجند عملیات تخریب دیوار قدیمی 
آغاز و دیوار جدید احداث می شود که با این کار  
حدود شش متر به معبر اضافه می گردد.وی ادامه 

داد:  این عملیات، امروز  از سمت میدان ابوذر به 
سمت تقاطع صیاد شیرازی آغاز شد.وی  اجرای طرح 
تعریض خیابان ارتش را در کاهش بار ترافیکی و 
امنیت تردد شهروندان و زیبایی بصری خیابان بسیار 

مهم ارزیابی کرد.
جاوید با بیان اینکه  امروز به شکل نمادین قسمتی 
از دیوار را تخریب کردیم، یادآور شد:  ولی بنا بر این 
احداث  نمای جدید  با یك  اول دیواری  است که 
خواهد  اقدام  دیوار  این  تخریب  برای  سپس   و 
شد.شهردار بیرجند اضافه کرد: ادامه این تخریب به 

صورت فاز به فاز انجام می شود تا به تقاطع آیت ا... 
غفاری برسیم.

جاوید ضمن تشکر ویژه از فرماندهی 04 و راه و 
شهرسازی ابراز امیدواری کرد: در سایه تعامل ایجاد 
شده شاهد این باشیم که انشاا... هرچه زودتر تمام 
شهروندان  به  خدمت  راستای  در  پادگان  امالک 
ساماندهی شوند.وی خاطر نشان کرد: توسعه شهری 
فقط در سایه همدلی شورای اسالمی شهر بیرجند و 
حمایت های بی دریغ ایشان از مجموعه مدیریت 

شهری امکان پذیر می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
گفت: اکنون ۹۹.75 درصد شهرنشینان معادل 470 
هزار مشترک در 25 شهر استان از آب آشامیدنی 
مند  بهره  این شرکت  واز خدمات  برخوردار  سالم 
هستند.به گزارش ایرنا، هاشمی مقدم یکشنبه شب 
در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان 
افزود: این رقم از میانگین کشوری )۹۹.5 درصد( 
این در حالیست که خراسان جنوبی  بیشتر است 
خشکسالی های 1۹ ساله را سپری کرده است.وی 
سرانه خط انتقال از خارج به داخل شهر به ازای هر 
مشترک را 4.2 متر اعالم کرد و گفت: همچنین 
ازای هر مشترک  شبکه توزیع آب در شهرها به 
است.  درصد  زیر هفت  متوسط کشوری  و   11.8
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اظهارکرد: برای 
تأمین آب شرب شهرهای استان از 150 حلقه چاه 

فعال استفاده می شود که ازعمق 160 متری تا 320 
متری آب را از زیرزمین استحصال و بعد از فرآیند 
گندزدایی و تصفیه در اختیار مشترکان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح فاضالب در چهار 
شهرستان برنامه ریزی یا اجرا شده است عنوان کرد: 
فقط در شهر بیرجند معادل 33 درصد جمعیت از 
این شبکه برخوردار هستند.هاشمی مقدم تاکید کرد: 
در زمینه اجرای فاضالب نسبت به متوسط کشوری 
که 47 درصد است عقب ماندگی داریم که استدعا 
داریم در این زمینه با توجه به وضع آبی در استان 
مسئوالن ما را یاری کنند.وی یادآور شد: برای بازدید 
میدانی مسئوالن از خدماتی مانند سامانه 122 اعالم 
این سامانه نقش مهمی  آمادگی می کنیم چراکه 
وی  دارد.  مردم  رضایت  جلب  و  خدمات  ارائه  در 
گفت: فعالیت های شرکت آب و فاضالب در قالب 

فعالیت های ایزو سازمان دهی و ساماندهی شده و 
همه فرایندی است، اوایل امسال موفق شدیم مجوز 
ایزو ۹001 در زمینه کیفیت و ایزو 5001 در زمینه 

مدیریت انرژی را دریافت کنیم.
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب هم 
آب  توزیع  و  تأمین  آبفا  شرکت  مأموریت  گفت: 
شبکه جمع  توسعه  بهداشتی،  و  سالم  آشامیدنی 
انتقال و احداث تصفیه خانه در شهرها و  آوری، 
و  فاضالب  و  آب  انشعاب  فروش  خدمات  ارائه 
خدمات پس از فروش به مشترکان است. محمود 
نادی افزود: این شرکت بر آن است تا با کمك 
نیروی انسانی کارآمد و خالق، توسعه تحقیقات 
پیشرفته،  فناوری های  از  استفاده  کاربردی، 
اثربخش،  اداری  و  مدیریتی  ساختار  بودن  دارا 
مشارکت مؤثر بخش خصوصی، گسترش آگاهی 

عمومی به گونه ای عمل کند تا شهروندان در حد 
استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب سالم 
و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی 
فاضالب دسترسی داشته باشند.وی با اشاره به ارائه 
خدمات به شهروندان از طریق میز خدمت بیان 
کرد: خدماتی از قبیل فروش انشعاب آب، فروش 
انشعاب فاضالب و خدمات پس از فروش از این 

طریق به شهروندان ارایه می شود.

میزانمراجعاتمردمیبه
شرکتبرقکاهشیافت

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق نیز 
گفت: با استقرار میز خدمت الکترونیکی در شرکت 
برق استان و ارائه 24 خدمت، میزان مراجعات مردمی 
به این شرکت به صفر رسید یا کاهش یافت. دادگر  

افزود: با استقرار میز خدمت الکترونیکی در شرکت برق 
استان در نحوه ارائه خدمات به مردم و شهروندان نیز 
تنوع ایجاد شده است.وی بیان کرد: عالوه بر استفاده 
مردم از درگاه اینترنتی، امکان استفاده از اپلیکیشن تلفن 
همراه نیز فراهم شده است که مشترکان می توانند از 
این طریق نیز از خدمات شرکت برق بهره مند شوند. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  هم گفت:  از 
مباحث مهمی که مورد توج جدی دولت های اخیر و 
کنونی قرار دارد موضوع حقوق شهروندی است که 
بایستی نقاط ضعف آن در برخی دستگاه های اجرایی 
رفع شود. پورعیسی به انعقاد تفاهم نامه مشترک با 
استانداری در خصوص صیانت از حقوق شهروندی 
میدانی  بازدیدهای  همچنین  گفت:  و  کرد  اشاره 
مشترک برای ارزیابی میدانی در سه نوبت برای استقرار 

میز خدمت در استان برگزار شده است. 

انهدام۱۹ باند حمل و توزیع مواد مخدر 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: طی سه 
ماهه سال جاری ۹ تن و 500 کیلو مواد مخدر در 
خراسان جنوبی کشف و 1۹ باند حمل و توزیع مواد 
مخدر منهدم شد.به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین 

محمدی، دیروز 3 تیر، در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: مواد مخدر یکی از بالهای خانمان 
سوزی است که جامعه بشری را به خود درگیر کرده 
است و باعث از بین رفتن بنیان خانواده ها می شود.
رسانه ها  و  مجازی  فضای  ظرفیت  از  افزود:  وی 
از  پیشگیری  و  آموزش های همگانی  در  می توان 
آسیب های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر بهره گیری 
کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه از سوی سازمان های 
جهانی هیچ کار عملی برای مبارزه با مواد مخدر  
پرچمدار  که  ایران  کرد:  تصریح  نمی گیرد،  انجام 
مبارزه با مواد مخدر در دنیا است، در زمینه تجهیزات 
و امکانات مبارزه با مواد مخدر تحریم شده است.

محمدی ادامه داد: با حضور نیروهای آمریکایی در 
کشور همسایه و اشغال افغانستان، تولید مواد مخدر 
در این کشور افزایش چشمگیری داشته است که 
اثر آن بر جامعه جهانی مشهود است.وی افزود: 38 
تن مواد مخدر طی سال گذشته در خراسان جنوبی 
کشف، 74 باند عمده حمل و توزیع مواد مخدر منهدم 
شده است. وی بیان کرد: طی سه ماهه سال جاری 
۹ تن و 500 کیلو مواد مخدر در خراسان جنوبی 
کشف و 1۹ باند حمل و توزیع مواد مخدر منهدم 

شده است.
محمدی ادامه داد: هر چه از سطح تقاضای مواد 
مخدر کاسته شود، میزان ورود و کشف مواد مخدر 

کاهش خواهد داشت که در همین راستا طی سال 
گذشته 75 کالس آموزشی برای جامعه هدف برگزار 
شده و بیش از شش هزار نفر آموزش های الزم را 
فرا گرفته اند.وی افزود: ۹7 نفر نیز با حضور در مرکز 
مشاوره تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر خدمات 
پلیس  کرده اند.رئیس  دریافت  رایگان  مشاوره ای 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی تصریح کرد: مواد 
مخدر صنعتی حجم ورود افزایشی دارد که در این  
باره باید اطالع رسانی بیشتری به شهروندان انجام 
شود.محمدی با اشاره به اینکه 84 درصد معتادان 
مرد و 14 درصد معتادان را زنان تشکیل می دهند، 
درصد   57 دیپلم،  زیر  معتادان  درصد   67 افزود: 

مواد مخدر سنتی و 43 درصد معتادان مواد مخدر 
معتادان  از  و 53 درصد  صنعتی مصرف می کنند 
شاغل هستند.وی خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی، 
شدن  کشیده  در  فرهنگی  و  محیطی  خانوادگی، 
افراد به اعتیاد نقش داشته است. وی تصریح کرد: 
معاشرت با افراد ناباب، وجود فرد معتاد در خانواده 
و در دسترس بودن مواد مخدر از عواملی است که 
تاثیر گذاری بیشتری در گرایش افراد به مواد مخدر 
داشته است.محمدی یادآور شد: شهروندان فریب 
تبلیغات کاذب افراد در شبکه های اجتماعی مبنی بر 
فواید مواد مخدر در الغری و زیبایی و یا قرص های 

انرژی زا را نخورند.

ری
 اکب

س:
عک

ری
صا

س: ان
عک

نت
نتر

س: ای
عک

نت
نتر

س: ای
عک

ری
خض

س: 
عک

نت
نتر

س: ای
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام رضا علیه  السالم فرمودند : 
َصدیُق ُکلِّ امِری ءٍ َعقلُُه و َعُدوُّهُ َجهلُُه 

دوست هرکس، ِخرد او و دشمن هرکس، نادانِی اوست. 
) گزیده تحف العقول، ح238( 

   

12:35
20 :05
23 :45
3 :46
5 :26

حمایت مدیران دولتی از بخش خصوصی استان موجب دلگرمی کارآفرینان

مهدی آبادی - مهندس مهدی باقری عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی رایانه ای استان و مدیر گروه 
تجاری مهدی باقری ابتدا با تشکر از فعاالن این 
حوزه برای حمایت های مستمر و چند ساله از 
این مجموعه، عنوان کرد: از سال 96 نمایندگی 
برند TCL را اخذ کردیم و فروشگاه مرکزی آن 
نبش معلم 6 افتتاح شد و اکنون نیز با همت و 
تالش، شعبه دوم این برند معروف نبش منتظری 
10 آغاز به کار کرد. وی با بیان اینکه تنها نماینده 
رسمی این شرکت در خراسان جنوبی هستیم، 
 افزود: TCL سومین برند تولید پنل ال ای دی
در دنیاست که در استان با دو شعبه فعالیت می 

کند.
 باقری با اشاره به تالش این مجموعه برای ایجاد 
شرایط مطلوب برای کارکنان، ادامه داد: اکنون 6 

مجموعه در این گروه تجاری فعالیت می کنند که 
با افتتاح این شعبه، میزان اشتغال برای بیش از 30 
نفر فراهم شد. مهندس باقری با بیان اینکه فعالیت 
خود را با مرکز کامپیوتر ایلیا در سال 82 آغاز کرده 
است، تصریح کرد: با توجه به شرایط و نیازهای 
احساس شده، مجموعه هایی را  تشکیل و توسعه 
دادیم که از جمله آنها اپلیکشن کامرو، زر سرخ و 
 سایت  Digisemsari 4soot می باشد.
در  رایانه  کار  سرویس  سامانه  اولین 

خراسان جنوبی
این مهندس جوان با بیان اینکه اپلیکیشن جدید 
این گروه با نام کامرو، به تازگی ایجاد شده، گفت: 
این نرم افزار، اولین سامانه سرویس کار رایانه 
در خراسان جنوبی است که با ایجاد آن امیدوار 
به  تامین نیازهای فعاالن حوزه IT در استان 

هستیم. مدیر گروه تجاری باقری با بیان اینکه 
حمایت بخش دولتی استان، دلگرمی کارآفرینان 
را به دنبال دارد، افزود: متاسفانه برخی ادارات به 
جای آنکه از مجموعه های داخل استان، نیازهای 
خود را فراهم کنند، تامین کاالهای مورد نیازشان 
را بر عهده شرکت های بزرگ خارج از استان می 
گذارند که شرایط را برای مجموعه های استانی 
سخت می کند. وی ادامه داد: خرید از شرکت 
کارآفرینان  دلسردی  باعث  استان  خارج  های 
استان می شود که همین امر منجر به مشکالتی 
شود؛  می  اشتغال  و  انسانی  نیروی  بحث  در 
بنابراین برای حمایت از محصوالت مجموعه 
های استانی، نیاز به حمایت سازمان های دولتی از 
کارآفرینان داخلی داریم. مهندس باقری افزود: از 
سال 97 تاکنون چهار سمینار با مشکالت فراوان 

با دوستان بخش دولتی برگزار کرده که امیدواریم 
از این به بعد سازمان های دست اندرکار این حوزه 
 برای کمک به این مجموعه پیش قدم شوند.
 اشتغال هدف مهم گروه تجاری باقری است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان 
داخلی،  از شرکت های  کرد: حمایت  تصریح 
باعث منفعت به استان می شود و با اینگونه 
عملکردها به کسب و کار بومی و رونق اشتغال 

کمک می کنیم. 
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از اهداف مهم 
سال  در  امیدواریم  است،افزود:  مجموعه  این 
دیگر حداقل  پروژه های  اندازی  راه  با  جاری 
10 فرصت جدید شغلی ایجاد و رسالت خود را 
به بهترین شکل برای توسعه استان و اشتغال 
اضافه کرد: گروه  باقری  انجام دهیم.  جوانان 

تجاری باقری در حال کسب مجوزهای الزم 
برای دریافت گواهینامه بین المللی رضایتمندی 
که  باشد  می   ISO100004 مشتریان 
امیدواریم به عنوان اولین شرکت کامپیوتری در 
حوزه نرم افزار و سخت افزار مفتخر به کسب 

این گواهینامه معتبر شویم.
کند:  می  عنوان  باقری  تجاری  گروه  مدیر 
و  استان  این  فرزندان  دغدغه  کسی  اگر 
کشور  از  خطه  این  در  تی  آی  حوزه  اشتغال 
حوزه  این  مشکالت  پیگیر  باشد  داشته  را 
با  کرده،اما  درک  را  ما  نگرانی  و  بود  خواهد 
باید  مشکالت  و  مسایل  این  به  توجهی  بی 
باشیم. پایتخت  به  آینده  نسل  فرار   منتظر 
تجاری  گروه  های  فعالیت  از  برخی 

مهدی باقری به شرح ذیل است:

* فروشگاه اینترنتی دیجی سمساری به آدرس:
جهت   www.digisemsari.com   

خرید و فروش تجهیزات دست دوم آی تی
چهار سوت اینترنتی  *فروشگاه 

  www.4soot.com  سامانه ای با بیش 
از 2500 قلم کاال در همه زمینه ها 

* مجموعه فروشگاه های خانه تی سی ال
)TCL( فروش لوازم خانگی ایرانی

* فروشگاه اینترنتی زر سرخ 
معرفی  جهت   www.zarsorkh.com
محصوالت و سوغات استراتژیک استان شامل 

زرشک، زعفران، عناب و...
* مرکز کامپیوتر ایلیا با بیش از 15 سال تجربه
رایانه   کار  سرویس  درخواست  اپلیکیشن   *

   www.comro.com

عکس: مهدی آبادی

در مراسم افتتاح دومین شعبه برند شاپ TCL در خراسان جنوبی عنوان شد:

عصر شنبه، دومین شعبه برند شاپ TCL  ، با همت گروه تجاری مهدی باقری در نبش منتظری 10 افتتاح شد 

محمودآبادی - اجباری شدن ، آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج در استان 
پیگیری می شود.

همراه  به  استان  دادگستری  رئیس  قضائیه  قوه  هفته  از  روز  دومین  مناسبت  به  یکشنبه  روز 
دادستان،معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی و تنی چند از پرسنل این نهاد از 

معلولین و سالمندان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند دلجویی کردند.
 مدیرعامل مرکز توانبخشی در این دیدار با اشاره به 450 مددجویی که از خدمات مرکز بهره مند می شوند، 
گفت: بخشی از پذیرش مددجویان در این مرکز به  واسطه احکامی است که در دستگاه قضا تعیین 

می شود. 
مهندس اکبری مطلق افزود: الزم است در بررسی دقیق تر پذیرش برخی از افراد تجدید نظرهایی 
صورت گیرد، چرا که گاهی در کمیسیون های پزشکی وابسته به سازمان بهزیستی باید آن افراد در 

مراکز دیگری تحت درمان قرار گیرند.
در دلجویی مسئوالن دادگستری از مددجویان این مرکز، از صبر و شکیبایی مددیارهای این مرکز 
قدردانی شد و قول هایی برای پیگیری و رفع برخی از مشکالت مرکز به مدیرعامل و هیئت امنا 

داده شد.
یکی از موارد مهمی که قول پیگیری آن توسط معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 

جنوبی داده شد اجباری شدن آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج در استان بود.
حجت االسالم وحدانی نیا تاکید کرد: به طور حتم جلوگیری از تولد فرزندانی که به هر دلیلی با 
مشکالت ژنتیکی متولد می شوند،مطلوب تر از اقدامات درمانی و نگهداری هایی است که هزینه 
های آن در توان خانواده ها و جامعه نیست. وی قول داد: با پیگیری از سایر استان ها در رابطه با نحوه 
اجرای آزمایش های ژنتیک قبل از ازدواج، برای انجام این آزمایش ها برای همه افراد اقداماتی در 
استان انجام شود. وحدانی نیا با اشاره به نرخ معلولیت در استان انجام این آزمایش ها را برای زوجین 

ضروری دانست.

 اجباری شدن آزمایش های ژنتیک پیگیری می شود
در بازدید پرسنل دادگستری استان از توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( مطرح شد:

عکس: محمود آبادی


