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اسحاق جهانگیری :
کسانی که درباره اشتغال شعار می دهند، معنایش 
این است که از اقتصاد کشور اطالع دقیقی ندارند 

محمد باقر قالیباف،:
وعده 100 روزه می دهند

و بعد مجبور به بی صداقتی می شوند 

سیدعباس صالحی:
احمدی نژاد از تراژدی به کمدی تبدیل شد. 

پایان این نمایشنامه، چگونه رقم خواهد خورد؟

محمد هاشمی رفسنجانی :
حضورم در انتخابات حاصل تصمیم جمعی بود و درباره 

کنار کشیدن به نفع روحانی زود است، حرفی بزنم

کشور را جناحی و سیاسی نمی شود اداره کرد/ پوپولیسم ؛ چالش مهم روحانی در انتخابات / محبیان: پایداری جمنا را رقیب می داند / بقایی: عیبی ندارد، فحش بدهید  من که می دانم چه خبر است! / علت نامزد نشدن جلیلی مشخص شد / نظر ذوالنور درباره نوزاد برجام   / صفحه۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

الزامات حمایت از 
تولید داخلی در استان

* سردبیر

اقتصاد   « سال  را   96 سال  انقالب  معظم  رهبر 
کردند  نامگذاری   » اشتغال  و  تولید  ؛  مقاومتی 
ولی  بود  مقاومتی  اقتصاد  سال  نیز  گذشته  سال 
آنچه مسلم است سیاست های اقتصادی مد نظر 
مقام معظم رهبری بطور کامل اجرایی نشده و تا 
از سوی  ایده آل تاکید شده،  رسیدن به موفقیت 
ایشان فاصله زیادی داریم و نامگذاری امسال موید 

این موضوع است . 
راهکارهای  به  نداریم  قصد  کوتاه  مجال  این  در 
اجرایی شعار سال بپردازیم و بنا داریم برای تحقق 
و  دولت  وظایف  اقتصادی  های  سیاست  مناسب 
کلیدی  نقاط   . کنیم  مرور  را  خودمان  شهروندان 
و  داخلی  تولید  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد 
در  که  چرا  است  جوانان  اشتغال  ویژه  به  اشتغال 
صورت توجه دولتمردان به این نکته با افزایش تولید 
محصوالت داخلی و توسعه کارخانه ها واحدهای 
. شود  می  ایجاد  جوانان  اشتغال  زمینه   تولیدی 
ابتدا  باید  حال مردم و مسئوالن خراسان جنوبی 
زمینه تحقق این شعار را در استان بوجود آورند و  
زمانی که این ظرفیت ها را ایجاد کردند بالطبع در 
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وزیر ارتباطات در بیرجند :
رئیس جمهور سفارش کرده است ؛

وزرای دولت ؛ 
خراسان جنوبی 
را تحویل بگیرند

واعظی : چندماه آینده با ربیعی وزیر کار و بخش خصوصی برای اجرا
و سرمایه گذاری در طرح تکاپو به استان می آییم ؛ تاپایان دولت همه شهرهای 
خراسان جنوبی اینترنت خواهند داشت /369 روستا در استان به دهکده جهانی 

متصل شدند / استاندار : تنها راه جذب اعتبارات سماجت و پیگیری است
مشروح در صفحه ۷

تکرار سناریوی زلزله های مخرب هر 1۲ سال در استان

خطر زلزله مورد توجه قرار گیرد
صفحه ۳

ترجیح حضور درجلسه شورای اداری
به خدمت در شورای شهر بیرجند

صفحه ۷

زیرساخت هست ؛ 
هواپیما نیست !

پیرو خبر احتمال اعزام حجاج استان به عربستان از طریق فرودگاه 
 بین المللی بیرجند به سراغ مهندس سالمی مدیرکل فرودگاه های 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  کرد:  عنوان  وی  که  رفتیم  استان 
کمبودی از نظر امکانات زیرساختی برای پرواز های بین المللی 

ندارد بلکه ظرفیت خوبی داریم ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ ( 

اولین کنفرانس ملی فرصت های سرمایه گذاری
در حوزۀ صنعت استان برگزار می شود

تحقق توسعه پایدار و متوازن 
با مشارکت دانشگاه و صنعت

 صفحه 2

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

3۲4۲4841  
09151639۲6۲ - فرجامی

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، از ایزد منان موفقیت روز افزون شما بزرگوار را خواستارم.

محمد حسن بشیری زاده  

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در مسئولیت جدید خواستاریم.

شرکت سیمان باقران 

همکار گرامی سرکار خانم سعیده قاسمی
صعود غرور آفرینتان به قله لوبوچه در کشور نپال

 را صمیمانه تبریک می گوییم. برای شما صعودهای بلند همراه با سالمتی آرزومندیم.

موسسه اعتباری نور) شعبه مدرس(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره فرخ خزاعی

  جلسه یادبودی امروز یکشنبه 96/1/۲7 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار خواهد شد.
  حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: اعتماد - خزاعی 

یک شرکت معتبر با زمینه فعالیت 
مکمل های خوراک دام و طیور نیاز 

به استخدام یک نفر بازاریاب 
با تجربه و با روابط عمومی باال دارد. 
۰۵۶۳۲۴۳۹۳۴۹ -۰۹۱۵۲۶۹۹۸۱۵

 بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی ، صنعتی ،معدنی وخدماتی تا ششم اردیبهشت ماه 
تمدید شد. برای کسب اطالعات بیشتر به شعب تأمین اجتماعی استان و یا سایت www.tamin.ir مراجعه نمایید.

روابط عمومی
 اداره کل تأمین اجتماعی 

خراسان جنوبی
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حداقل حقوق کارمندان یک میلیون و ۳۵ هزار تومان شد 
جام جم-هیئت وزیران با تعیین حداقل حقوق یک میلیون و ۳۵ هزار تومانی، ضریب حقوق جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 
۹۶ تعیین کرد. هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای 
سال ۹۶، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1۶۹۵ریال تعیین شد.

فرصت ها  ملی  کنفرانس  اولین  قاسمی-  سمیرا 
و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزۀ صنعت 
خراسان جنوبی در روزهای ۳0 و ۳1 فروردین در 
تاالر شهید چمران دانشگاه صنعتی برگزار خواهد 
شد. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند روز گذشته در 
جمع خبرنگاران، مشارکت مؤثر در توسعه علمی، 
صنعتی و معدنی استان، منطقه و کشور را وظیفۀ 
بیان  و  دانست  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  ذاتی 
کنفرانس  برگزاری  رسالت،  همین  دلیل  به  کرد: 
دانستیم.ناصر  الزم  را  سرمایه گذاری  فرصت های 
این  کرد:  اضافه  کنفرانس  این  مورد  در  مهرشاد 
در  متوازن،  و  پایدار  توسعه  برای  مؤثر  مشارکت 
صاحبان  و  مدیران  با  ارتباط  به  نیاز  اول  قدم 
را  سازنده ای  تعامل  بعدی  گام  در  و  دارد  صنایع 
زیر چتر گفتمان علمی باید با آنان داشته باشیم.

هدف مهم دانشگاه صنعتی
 تولید چرخۀ اقتصادی

را  صنعتی  دانشگاه  مهم  و  کلی  هدف  وی 
استان عنوان کرد و  اقتصادی  به چرخۀ  کمک 
گفت: باید به سمت یک چرخۀ اقتصادی مولد 
عنوان  صنعتی  دانشگاه  کنیم.رئیس  حرکت 
اقتصادی  چرخۀ  این  به  رسیدن  برای  که  کرد 
ابتدا به تولید محصوالت بومی توجه کنیم  در 
مزیت های  مدت  کوتاه  در  ظرفیت ها،  این  که 
مختلفی  حوزه های  در  و  دارند  را  خود  نسبی 

همچون صنعت، معدن و کشاورزی هستند.
مهرشاد افزود: در این راستا در وضعیت خوبی 
این  از  کدام  هر  در  خام فروشی  در  و  نیستیم 
برای  شاید  که  دارد  وجود  مشکالتی  حوزه ها 
یک  است  نیاز  که  ابزاری  مشکالت  این  رفع 
توان  این  که  می باشد  منسجم  علمی  توان 
عضو   ۶۵ نزدیک  و  دارد  وجود  دانشگاه  در 

مهندسی  و  فنی  رشته های  در  علمی  هیئت 
نشان دهندۀ آن است.

به گفتۀ وی در جهت ایجاد این چرخۀ اقتصادی 
حرکت  محصوالتی  تولید  سمت  به  باید  مولد 
از  برخی  و  دارند  باالیی  تکنولوژی  که  کنیم 
به  نیاز  باال  تکنولوژی  با  محصوالت  تولیدات 

تخصص و نیروی انسانی در دانشگاه دارد.

رونق پژوهش های کاربردی= 
افزایش اشتغال

تولید  دانشگاه  هدف  اگر  که  کرد  اظهار  وی 
کنفرانس،  این  کنار  در  ما  است،  محصول 
دریچه ای  که  کردیم  برنامه ریزی  همایش هایی 

برقرار  ارتباط  با  آن  طریق  از  و  شود  ایجاد 
و متخصصان  مدیران  با صاحبان صنایع،  کردن 
موضوعات پژوهشی های کاربردی و بومی را پیدا 
اینکه  به  اشاره  با  صنعتی  دانشگاه  کنیم.رئیس 
رونق  کاربردی  پژوهش های  این  که  هنگامی 
و  اشتغال  میزان  که  بود  امیدوار  می توان  بگیرد 
بگذارد، گفت:  افزایش  به  رو  اشتغالی  حتی خود 

است  علمی  کار  یک  که  کنفرانس  سایه  در 
هستیم. توسعه  ایجاد  برای  بستری  دنبال  به 
هیئت  اعضای  که  کرد  نشان  خاطر  مهرشاد 
به  که  می شوند  ترغیب  برنامه ها  این  با  علمی 
سمت تحقیقات و پژوهش های کاربردی بروند.

الزامًا  ما  تولید  چرخه های  که  کرد  اظهار  وی 

خود صاحبان  حاضر،  حال  در  و  نیستند  روزآمد 
تولید  چرخه های  کردن  روزآمد  لزوم  به  صنایع 

خود پی بردند.
در  نیاز  که  است  دلیل  همین  به  وی  گفتۀ  به 
با  صنعت  ارتباطی  یک  تا  آمده  وجود  به  آنجا 
بیشتری  پویایی  باعث  تا  کند  ایجاد  دانشگاه 
جامعه  در  را  ملموس تری  خروجی های  و  شود 

ارائه بدهد.
ارتباط و  رئیس دانشگاه صنعتی عنوان کرد که 
تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه، زمانی سرعت 
از  بهره مند  و  همدیگر  کنار  در  ما  که  می گیرد 
افکار یکدیگر باشیم و این ارتباط مؤثر تداوم پیدا 

کند و این کنفرانس را ادامه دهیم.

ساماندهی دفاتر تحقیق و توسعه 
صنایع از اهداف کنفرانس

دانشگاه  سوگیری های  از  یکی  گفت:  مهرشاد 
صنایع  توسعه  و  تحقیق  دفاتر  ساماندهی 
می باشد تا در یک مقیاسی از تحقیق و توسعه 
در دل خود صنعت انجام شود و اگر در مقیاس 
آنان خارج شد همین دفاتر  از توان  باالتری کار 
کانال ارتباطی صنایع و دانشگاه باشد و در قالب 
را  همدیگر  مشکالت  و  مسائل  علمی  گفتمان 
نهادینه  باید  ارتباط  این  وی  گفتۀ  کنند.به  حل 
شود تا دانشگاه فقط به مباحث علمی و توسعه 
فکر کند و صنایع تنها به کار اجرایی و تعریف 
مسئله برای دانشگاه و یا دفاتر تحقیق و توسعه 
بپردازند.وی همچنین خاطر نشان کرد که  خود 
دانشجوهای  به  که  آموزشی  نوع  با  دانشگاه ها 
اشتغال  در  را  اول  قدم  می توانند  می دهند،  خود 
بردارند و آموزش ها فقط با جزوه و کتاب و کالس 
همراه نباشد بلکه دانشجو با صنایع ارتباط بگیرد 
و کار انجام دهد.رئیس دانشگاه صنعتی با اشاره 
و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  که  امسال  نام  به 
اشتغال است، گفت: رسالت دانشگاه را در جهت 
بتوانند  تا  دانشجوها  برای  مؤثر  آموزش های 
بیشتر  شوند،  خوداشتغال  یا  و  باشند  کارآفرین 
نهادها  و  سازمان ها  راستا  همین  در  و  می کند 

مانند استانداری با ما همکاری خوبی داشتند.

عالوه بر مقاله، طرح های صنعتی 
هم درد این کنفرانس ارئه می شود

سرمایه گذاری  فرصت های  کنفرانس  دبیر 
کنفرانس  این  اجرای  نحوۀ  مورد  در  استان 
گفت: کنفرانس طرح توسعه ای در استان است 
دیگر  با  آن  برگزاری  نوع  دلیل  همین  به  و 

بر  عالوه  و  دارد  تفاوت  مقداری  کنفرانس ها 
داریم  هم  طرح های صنعتی  ارائه  مقاالت،  ارائه 
اینگونه  که  است  کنفرانس های  معدود  جزو  و 
در  که  کرد  عنوان  فورگی  نژاد  است.ابوالفضل 
این همایش ۶ نشست تخصصی برگزار خواهد 
تا  دارد  متفاوتی  رویکرد  و  هدف  هرکدام  و  شد 
خروجی خوبی داشته باشد که ۵ مورد آن در روز 
اول کنفرانس است و شامل: نشست تخصصی 
معدنی،  صنایع  فرآوری  استان،  صنعتی  توسعۀ 
نشست  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پنل 
طرح های  آن  در  که  سرمایه گذاری  تخصصی 
پذیرفته شده ارائه خواهد شد، می باشد.به گفتۀ 
ویژه  منطقۀ  که  پایانی  تخصصی  نشست  وی 
در  فروردین   ۳1 روز  در  دارد،  نام  هم  اقتصادی 
و  می شود  برگزار  اقتصادی  ویژه  منطقۀ  خود 

اختتامیه هم در همان جا خواهد بود.

توجه این کنفرانس 
بر فرصت های موجود استان است

وی تأکید کرد که در این کنفرانس ما قصد داریم 
بیشتر به فرصت های استان بپردازیم و محدودیت ها 
را برجسته نکنیم چون با توجه به منابع زیاد استان 
ولی بهره برداری درست و کاملی انجام نمی شود.
 1۳ کنفرانس  این  اینکه  بیان  با  کنفرانس  دبیر 
محور اصلی داشت، عنوان کرد که تعداد مقاالت 
ارائه شده حدود ۵0 مورد است و حدود ۳1 مورد 
حدود  هم  طرح ها  و  شدند  پذیرفته  تاکنون   آن 
7 تا می باشد و با نوع کنفرانس که سرمایه گذاری 
در خراسان جنوبی بود، مقاله ای خارج از استان به 
مدعو  افزود حدود ۵0  نرسید.فورگی نژاد  ما  دست 
کشوری داریم و اگر حتی نصف این افراد هم بیایند 
وزن کنفرانس به حد الزم رسیده و می توان از توان 

این افراد بعدها استفاده کرد.  

اولینکنفرانسملیفرصتهایسرمایهگذاریدرحوزۀصنعتاستانبرگزارمیشود

تحققتوسعهپایدارومتوازنبامشارکتدانشگاهوصنعت

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

شرکتخدماتحمایتیکشاورزیاستانخراسانجنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 
مقدار 8000 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در بیرجند به کلیه نقاط داخل و خارج 
استان را از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می گرددبرای دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه تاریخ 96/1/26 لغایت روز شنبه 
تاریخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 
ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، خیابان غفاری، انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون 
معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 
96/02/14 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز 
روز شنبه تاریخ 96/2/16 راس ساعت 13 در آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه مبلغ 214000000 )دویست و چهارده میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت 
نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد. ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با 
شماره تلفن 2-05632220091 ، به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع 

رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشارنوبت اول: 96/1/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/1/27

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

تاریخ: 96/1/27   شماره ۵۵/20/96/179

شرکتخدماتحمایتیکشاورزیاستانخراسانجنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امورحفاظتی و نگهبانی خود را به صورت دستورالعمل 

حجمی از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه 
از روز شنبه تاریخ 96/1/26 لغایت روز شنبه تاریخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال 
در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، خیابان 
غفاری انتهای غفاری 6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 96/02/14 به دبیرخانه 
 شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز روز شنبه تاریخ 96/2/16 راس ساعت 10 در آدرس فوق الذکر خواهد بود. یادآوری

 می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 213000000 )دویست و سیزده میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه 
می باشد. ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 2-05632220091 ، به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه 

تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/12/21     تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/12/22ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت دوم
تاریخ: 96/1/27   شماره ۵۵/20/96/177

شرکتخدماتحمایتیکشاورزیاستانخراسانجنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد امورخدماتی و پشتیبانی خود را 
به صورت دستورالعمل حجمی از طریق تجدید برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه 
تاریخ 96/1/26 لغایت روز شنبه تاریخ 96/2/2 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی 
و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 
4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، 
خیابان غفاری، انتهای غفاری6 دفترکمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 
تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 96/02/14 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می 
باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی  نیز روز شنبه تاریخ 96/2/16 راس ساعت 11:30 در آدرس فوق 
الذکر خواهد بود. یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 145000000 )یکصد و چهل و 

پنج میلیون( ریال است که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 2-05632220091 ، به آدرس 
اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.irنیز 

مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشارنوبت اول: 9۵/12/21   تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/12/22

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

تاریخ: 96/1/27    شماره ۵۵/20/96/178 دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات : 1- واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري نقلیه مرکزي دانشگاه
                          2- واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري مرکز بهداشت بیرجند

شرایط شرکت در مناقصات : کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از سازمان کار، رفاه و امور اجتماعی
مدت و محل انجام کار : یکسال شمسي-نقلیه مرکزی دانشگاه و مرکز بهداشت بیرجند.

مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه: 
الف( واریز مبلغ 000 150 ریال برای شرکت در هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به 

 http://iets.mporg.ir  : انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

نوع ضمانتنامهمبلغ ضمانتنامه)ریال(موضوع مناقصهشماره  مناقصهردیف

196-01
واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي 

18/400/000ایاب و ذهاب اداري نقلیه مرکزي دانشگاه
ضمانتنامه معتبر بانكي یا چک تضمین 

شده بانكي یا واریز نقدي وجه به 
حساب شماره 264۳8۵6 بانک رفاه 

شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري 
دانشگاه )شرکت در مناقصه( 296-02

واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي 
17/200/000ایاب و ذهاب اداري مرکز بهداشت بیرجند

مهلت خرید اسناد : ازتاریخ 96/01/27  لغایت 96/01/30    مهلت تحویل اسناد : 96/02/10
محل تحویل اسناد:خراسان جنوبي- بیرجند- خیابان غفاري- دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ فرآیند بازگشایي پاکت ها : ساعت 9 تاریخ 96/02/11- سالن معاونت توسعه دانشگاه
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي 

معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات حمل ونقل وخدمات عمومی

روابطعموميدانشگاهعلومپزشكيبیرجند دانشگاه می توانید عدد 2۳ را به شماره ۳000484877 ارسال فرمایید.

آگهيمناقصاتعمومي)یكمرحلهاي(شمارههاي)01-96و96-02(

دانشگاه علوم پزشكی 

و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

لولـه
بازکنـی
زی
رو
انه
شب

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

09158626228
09158346779

 اسحاقی

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاهقالببتن

تـوکــل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
یکشنبه * 27 فرودین  1396* شماره 3759

شهرداری جوابیه میدهد که به علت عدم اجرای 
نمیشه...آیا  آسفالت  دی   9 خیابان  تاسیسات 
پر  ها  کوچه  تمام  ؟  نمیخواد  هم  تیغ  و  جدول 
از فضای سبز که گذشتیم  ما  است.  چاله چوله 

کوچه ها رو درست کنید.
915...184

انتخابات      دمه  دم  که  کنند  می  فکر  بعضی  چرا 
سرمایه  به  مسئوالن  نگاه  بفرمایند  توانند  می 
گذاری در استان تغییرکرده است . نگاه مسئوالن 

تا قبل انتخابات  چرا اینجور نبود...؟
910...085

از  محترم  شهردار  از  تشکر  ضمن  آوا  سالم 
شهرداری منطقه دو بپرسید چرا نامه های که در 
خصوص مدرس 48 به دستشان می رسه بدون 
جواب می ماند تا چند سال دیگر باید درخواست 
گاز کنیم و یک جواب از شهرداری به شرکت گاز 

نرسد این همه به فکر مردم بودن.
 915....495
روی  پیاده  و  استقبال  به  توجه  با  سالم 
سفیر  میدان  بین  سالمتی  جاده  از  همشهریان 
امید تا میدان انتهای غفاری، درشب های فصل 
بهار و تابستان و حضور گسترده تر در رمضان، 
این  روشنایی  درخصوص  مسئوالن  نیست  بد 
پیاده روها اقدامی بکنند. )ما خیلی منتظر موندیم 
دم انتخابات بشه این تقاضا رو بکنیم خداییش!(
915....778
طرح  اجرای  برای  تأسفه  جای  واقعأ  سالم  آوا 
و  اسراف  از  حداقل  جمهوری  خیابان  ناهنجار 

ولخرجی دست بکشید شهروند بیرجندی. 
915...707

سالم خبرنگار، بنده در انتخابات شرکت می کنم 
یک  بخاطر  نه  رهبرمان  و  امام   ، اسالم  بخاطر 
باقران حقوق حق مان  سال و بیشتر که سیمان 

  را نداده و نه بخاطر تبعیض و رفتار بی تفاوت بانک ها 
در تسهیالت و نامردی در حق صنعت و اشتغال 
.شاید بچه خودشان صنعتگر نیست با  بی حالی 

رفتار نمودن و ...شرکت می کنیم با همه ...
915...703
با سالم نمی دانیم که چرا شهرداری زمین حاشیه 
تعیین تکلیف  را  انتهای دولت 35  پارک دولت  
نمیکند؟مدت هاست که به زباله دانی تبدیل شده.

چندین بار هم به شهرداری نامه زدیم ولی جوابی 
نشنیدیم.لطفا پیگیری کنید و جوابگو باشید.

915....133
سالم پس کی شهرداری قراره خیابان اردیبهشت 
شدیم  خوردیم  خاک  بس  از  کنه  آسفالت  رو 

موجود فضایی!
915...099

ریاست  انتخابات  داوطلبین  کار  و  ساز  باسالم 
جمهوری باید بازنگری  گردد تا هر بی هویتی 
این باالترین مقام اجرایی کشور را به سخره و 
تمسخر نگیرد درست است که همه می خندند 
ولی این خنده ازصد گریه دردناکتر است و در 
چه  بیگانگان  نیست  ایران  بزرگ  ملت  شان 

کرد. خواهند  قضاوتی 
915...211
ایام  محترم:  شهرداری  توجه  قابل  سالم 
سالمت  بلوار  به  که  موقع  هر  عید  تعطیالت 
میزد  ترمز  جلویم  که  ماشینی  هر  میرسیدم 
محترم  شهرداری  بود.از  دره  بند  مسیر  جویای 
تابلوی  یک   نصب  به  نسبت  خواهشمندیم 
پاسداران  خیابان  تقاطع  درمحل  دره  بند  مسیر 

.با تشکر اقدام نمایند  پیامبر اعظم  بلوار  و 
915...907
شهر  شورای  محترم  اعضای  از  لطفا  آوا  سالم 
درخواست شود گزارش عملکرد خود رابه مردم 
برای  زحماتی  چه  بدانیم  هم  ما  تا  دهند  ارئه 
انتخابات  در  و  اند  کشیده  دیارشان  و  شهر 

بعدی آگاهانه تر رای دهیم.
930...775
ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری و قانون 
ازدواجم  زمان  یاد  را  من  آن  ناقص  متاسفانه 
باید  ازدواج  مراسم  برگزاری  برای  که  انداخت 
مجوز می گرفتیم و یکی از مدارک الزم برای 
صدور مجوز کارت عروسی بود ، یادم می آید 
کردم  اعتراض  قانونشان  به  وقتی  زمان  همان 
از  قوانین  بینیم  می  امروز  اما  برآشفتند  آنقدر 

آن ضعیف تر هم در مملکت وجود دارد  
936 ... 039

از آقای نوفرستی مدیرکل محترم حج که پیگیر 
بیرجند هستند ممنونم  از فرودگاه  اعزام حجاج 
این  بدانند  مسئوالن  سایر  و  استاندار  آقای  اما 
های  شرکت  از  باید  و  است  استان  مردم  حق 
وقت  هیچ  آنها  که  چرا  شود  گرفته  هواپیمایی 

پیش قدم در این امر نخواهند بود
915 ... 898

گشایش نمایشگاه گل و گیاه در بیرجند
صدا و سیما-نهمین نمایشگاه گل، گیاه، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای دیشب در بیرجند گشایش یافت. مدیر عامل شرکت نمایشگاههای استان گفت: در این 
نمایشگاه 15 شرکت از خراسان رضوی و جنوبی با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، تولیدات خود را سالنی به مساحت 700 متر مربع به نمایش گذاشتند.
لشکری افزود: نهمین نمایشگاه گل، گیاه،ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای تا 30 فروردین عصرها از 16 تا 21 در محل نمایشگاههای بین المللی بیرجند دایر است.

تکرار سناریوی زلزله های مخرب هر ۱۲ سال در خراسان جنوبی

از  یکی  جنوبی  خراسان   - کاری  نسرین   
استان های حادثه خیز کشور است که قرار 
گرفتن آن بر روی گسل حدود 100 درصد 
آن را در معرض خطر زلزله داده است اگرچه 
احساس  را  ها  زلزله  این  از  بسیاری  مردم 
کارشناسان  گفته  به  بنا  اما  کنند  نمی 
سال   12 هر  مخرب  های  زلزله  سناریوی 
در استان تکرار می شود که خاطرات تلخی 
را در ذهن بسیاری از مردمان این سرزمین 

مخرب  زلزله  اولین  است.از  گذاشته  برجای 
ثبت شده در استان حدود 50 سال می گذرد. 
بیاض  دشت  در   47 سال  در  که  زلزله  این 
و فردوس رخ داد باالی هفت ریشتر قدرت 
پیاپی  های  زلزله  با  که  ای  گونه  به  داشت 
بیاض،  دشت  منطقه  دو  روز،  دو  مدت  در 
کاخک و فردوس ویران شد و 12 هزار خانه 
هزار   70 به  قریب  و  ریخت  فرو  مسکونی 
نفر نیز بی خانمان شدند.دومین زلزله مخرب 
داد  رخ  طبس  در    57 سال  در  که  استان 
نام  ایران  معاصر  عصر  زلزله  ماندگارترین 
گرفت. این زلزله با شدت 7.8 ریشتر سبب 
را  خود  جان  شهر  مردم  درصد   70 که  شد 
از دست بدهند و در ثانیه ای شهر تاریخی 
طبس به تلی از خاک تبدیل شود و اثری از 
آن شهر زیبای تاریخی حاشیه کویر مرکزی 
ایران باقی نماند.اما داستان ادامه دار زلزله 
نشد  ختم  جا  همین  به  جنوبی  خراسان  در 
و زلزله 7.3 ریشتری اردکول در سال 76، 
آذرماه   15 در  زیرکوه  ریشتری  پنج  زلزله 
حوادث  دیگر  از  قاین  زمین لرزه  و   91
ناگواری هستند که خاطراتی ناخوش را در 
یادها به ماندگار گذاشته و هنوز هم یادآور 

روزهای ناله و شیون است.

بطور متوسط هر 12 سال
یک زمین لرزه باالی 6 ریشتر

 در استان رخ می دهد

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
خراسان جنوبی  عنوان می کند: در خراسان 
جنوبی گسل های زیادی که شناسنامه دار 
و قدیمی هستند وجود دارد. بنابراین وقوع 
میرجلیلی  ابوالحسن  است.  طبیعی  زلزله 
 95 و   94 های  سال  در   : شود  می  یادآور 
زمین لرزه باالی 4 ریشتر در استان نداشته 

ایم و این زمین لرزه ها نیز خسارات مالی و 
جانی در پی نداشته اند.وی به پیشینه وقوع 
ریشتر   6 باالی  قدرت  با  های  لرزه  زمین 
در  افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  استان  در 
طول سالیان گذشته شاهد وقوع زمین لرزه 
طبس  فردوس،  زیرکوه،  بیرجند،  در  هایی 
 7.2 با  بیاض  دشت  ریشتر،خضری   7.1 با 
زمانی  فاصله  وقتی  که  ایم  بوده  ریشتر 
را بررسی می کنیم می  لرزه ها  این زمین 

جنوبی  خراسان  در  که  کرد  عنوان  توان 
رخ  زلزله  یک  سال   12 هر  متوسط  بطور 
مانند  ها  زلزله  این  از  برخی  که  دهد  می 
به  توجه  با  نیز  کشور  در  خضری  و  طبس 
تاکید   قدرت زیاد آن صدا کرده است. وی 
می کند: ایستگاه های لرزه نگاری به طور 
و  کنند  می  رصد  را  ها  لرزه  زمین  دقیق 
اگر پیش لرزه ای در استان رخ دهد حتما 
شود  می  داده  مردم  به  الزم  هشدارهای 
چند  ایالم  استان  در  که  هشداری  مانند 
و خوشبختانه  داده شد  مردم  به  قبل  مدت 
تاکید  با  میر جلیلی  نداشت.  خسارات جانی 
اینکه ما در استان زلزله خیزی هستیم،  بر 
باشند و  باید حساس  اظهار می کند: مردم 
را مقاوم سازی کنند چرا که در  ابنیه خود 

تمامی نقاط استان گسل وجود دارد.

وقوع زمین لرزه حتی با قدرت پایین 
نیز هشدار دهنده است

بیان  با  نیز  دانشگاه  شناسی  زمین  استاد 
وقوع  که  عبارت  این  بردن  بکار  با  اینکه 
کمتر  قدرت  با  حتی  استان  در  لرزه  زمین 
می  است،  دهنده  هشدار  نیز  ریشتر   3 از 
را  دقیقی  زمان  توان  نمی  چند  هر  گوید: 
باال  قدرت  با  هایی  لرزه  زمین  وقوع  برای 
های  لرزه  زمین  همین  اما  کرد  مشخص 
هستند.رضایی  دهنده  هشدار  نیز  کوچک 
در  میانگین  گذشته  ادوار  در  اینکه  بیان  با 
های  زلزله  سال   12 تا   10 زمانی  فاصله 
بزرگی با قدرت حدود 7 ریشتر یا بیشتر به 
وقوع پیوسته است، می افزاید: وقوع زمین 
لرزه در استان ما که زلزله خیزاست بدیهی 
وقوع  که  کرد  عنوان  توان  نمی  اما  است 
نشان  پایین  قدرت  با  ها  لرزه  زمین  این 
های  زلزله  وقوع  برای  هایی  لرزه  پیش  از 

پیش  این  علمی  لحاظ  به  و  است  بزرگتر 
نیستند. دقیق  ها  بینی 

شناسایی 38 گسل فعال در استان

وی با بیان اینکه وقوع زمین لرزه با قدرت 
ماست،  استان  خاصیت  ریشتر   3 از  کمتر 
گفت: سرچشمه زمین لرزه ها فعالیت گسل 
هاست و در خراسان جنوبی 38 گسل فعال 

استان  نقاط  تمامی  در  که  شده  شناسایی 
در  آنها  عمده  بخش  ولی  اند  شده  توزیع 

شرق و غرب استان متمرکز شده اند.

پیش بینی وقوع زمین لرزه 
به لحاظ علمی امکان پذیر نیست

استاد زمین شناسی دانشگاه اظهار می کند: 
های  پیچیدگی  به  توجه  با  علمی  لحاظ  به 
موجود نمی توان زمان دقیقی را برای وقوع 
زمین لرزه پیش بینی کرد نه تنها در ایران 
بلکه در تمام دنیا بیشتر تالش بر این است 
مقاوم  با  بتوانند  تا  باشند  داشته  مکانی  که 
اگر  تردید  بکاهند.بی  خسارات  از  سازی 
در  سازی  مقاوم  مردم  و  اندرکاران  دست 
ساخت و سازها و استحکام بنا را مورد توجه 
جدی قرار دهند، خسارت های جانی ومالی 

ناشی از زلزله بسیار محدود خواهد بود.

دوسوم استان در منطقه
زلزله خیزی قرار دارد

می  بیرجند  لرزه نگاری  شبکه  مسؤول 
منطقه  در  استان  مساحت  سوم  دو  گوید: 
داشته  قرار  زیاد،  خیلی  زلزله خیزی  خطر  با 
به طوری که در 50 سال اخیر، 6 زمین لرزه 
رخ  ریشتر،   3/7 تا   5/6 بزرگی  با  ویرانگر 
 43 از  اینکه  بیان  با  هاشمی  است    داده 
جهان،  در  شده  شناخته  طبیعی  بالیای 
می افتد  اتفاق  ایران  در  آن  مورد   34 حدود 
جنوبی  خراسان  استان  در  آن  مورد   26 که 
است می افزاید: متأسفانه اکثر جانباختگان، 
به  توجهی  بی  و  بی احتیاطی  اثر  بر  در 
داده اند. دست  از  را  خود  جان  هشدار ها، 

خاطر  بیرجند  لرزه نگاری  شبکه  مسؤول 
سنجی  زلزله  ایستگاه   12 کند:   می  نشان 

در استان داریم و بیرجند از شهرهای زلزله 
پیشگیری  درباره  وی  است.  استان  خیز 
کند:  می  عنوان  زلزله  زمان  در  حادثه  از 
و  هاست  ایستگاه  کامل  پوشش  کار  اولین 
فعال  گسل  روی  و  خطرساز  مکانهای  باید 
هستند مشخص شوند  و مناطق خطر ساز 
و  هشدار  مردم  به  و  شود  سازی  مقاومت 
عمل  دومین  هاشمی  شود.  داده  اطالعات 
را آموزش همگانی همه دستگاهها از جمله 

صدا و سیما و مدارس  می داند و می افزاید: 
همه ارگانها آموزش را در برنامه روزانه خود 
یکساعت  ماهانه  مدارس  مثال  و  دهند  قرار 
برای آموزش دانش آموزان را داشته باشند 
نگاری  زلزله  مرکز  کرد  نشان  خاطر  وی 
استان بصورت خودجوش و بدون اخذ هیچ 
آموزشی  کارگاه   1500 سالیانه  ای  هزینه 

برای دانش آموزان برگزار کرده است. 

توجه به زلزله از اهداف
 متخصصین ساخت و ساز است

خراسان  ساختمان  مهندسی  سازمان  رئیس 
جنوبی هم بیان می کند: از آنجا که ایران یکی 
از مناطق زلزله خیز در جهان می باشد ودراین 
رابطه نیز تجربه های بسیار دردناکی را تجربه 
کرده است، توجه به زلزله می بایست یکی از 
و  ساخت  امر  در  متخصصین  اصلی  اهداف 
کند:  می  اضافه  توکلی  غالمرضا  باشد.  ساز 
علومی  همگامی  نتیجه  در  ایران  کشور  در 
مهندسی  سازه،  مهندسی  زلزله شناسی،  مانند 
ژئوتکنیک با هدف بهبود عملکرد سازه ها در 
برابر زلزله و در نتیجه افزایش دوام و ایمنی 
آنها، در آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر 
زلزله ) استاندارد 2800 ( که در تمامی مراحل 
ساخت و ساز در استان مد نظر قرار می گیرد، 
اینکه  به  اشاره  با  .وی  است  پذیرفته  صورت 
همچنین مراکز تحقیقاتی کشور، با چند دهه  
مهندسی  جدید  اطالعات  و  پژوهشی  سابقه 
در زمینه های مختلف، مهندسی سازه وزلزله، 
زلزله شناسی و در اختیار داشتن شبکه شتاب 
مجهز  آزمایشگاههای  و  لرزه نگاری  نگاری، 
ژئوتکنیک،  و  بتن  ساختمانی،  مصالح  سازه، 
تا کنون توانسته است داده های الزم را برای 
طراحی ساختمانها در برابر زلزله و مقاوم سازی 
اختیار جامعه مهندسی  ایجاد کرده و در  آنها 

و  ضوابط  تدوین  با  افزاید:   می  دهد   قرار 
طراحی  نامة  آیین  چون   مهمی  مقررات 
ساختمانها در برابر زلزله  و  آیین نامه حداقل 
بار وارده بر ساختمانها و ابنیة فنی  گامهای با 
و  بهبود وضع ساخت  برای  ارزشی در کشور 

ساز تا به امروز برداشته شده است.

حضور مسئوالن ایمنی
 در پروژه های استانی

سازمان  توجه  قابل  موارد  درباره  توکلی 
مباحث  در  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
ایمنی  مسئوالن  حضور  گوید:  می  ایمنی  
 35 ماده  ناظرین  و  استانی  های  پروژه  در 
نظام  سازمان  توجه  قابل  موارد  از  سازمان 
ادامه  باشد.وی  می  ساختمان  مهندسی 
ملي  مقررات  گانه   22 مباحث  دهد:  می 
ساخت  کلیه  در  آنها  اعمال   که  ساختمان 
موارد  این  سازمان  و  است  الزامي  سازها  و 
اینکه  با اشاره به  را کنترل مي نمایدتوکلی 
توجه به ضلع سوم ساخت و ساز که مقوله 
اجرا بوده نیز در دستور کارسازمان می باشد، 
می افزاید: بر این مبنا الزام ساختمانهاي با 
مترمربع   800 از  بیش  زیربناي  مشخصات 
ویا 5 سقف به باال مي باست توسط سازنده 
مسکن و ساختمان) مجري ذیصالح( انجام 
بنابراین  کند:  می  نشان  خاطر  شود.وی 
توجه به سه ضلع اصلي ساخت و ساز شامل 
محصول  تواند  مي  نظارت   اجرا،  طراحي، 
ایمني  از لحاظ  بوده  را که ساختمان  نهایي 
نماید.رئیس  تضمین  ساختمان  مفید  عمر  و 
سازمان مهندسی ساختمان خراسان جنوبی  
در بخش طراحی می توان  کند  تصریح می 
نقش  پروژه،  اولیه سازه یک  ایده  که  گفت 
بسیار اساسی در مقاومت آینده سازه در برابر 
است  ممکن  اولیه  طراحی  ایده  دارد.  زلزله 
سیستم ساختمانی ای را دیکته نماید که در 
برابر  در  مقاومت  به  دستیابی  سیستم،  آن 
نیروهای جانبی به سختی حاصل گردد. در 
نتیجه می توان به اهمیت همکاری مشترک 
دیگر  و  سازه  مهندسان  معماران،  میان 
از  طراحی،  فرآیند  در  برد.  پی  متخصصان 
ایده اولیه تا طراحی جزئیات اجرایی حضور 
ساخت  و  طراحی  برای  سازه ای  مالحظات 

مقاوم در برابر زلزله ضروری می باشد .
)Ava.news12@gmail.com(

خطر زلزله در استان مورد توجه قرار گیرد
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این چند روزه شاهد بودم در رسانه ها چه فضای 
نرده کشی  نشریات، مردم در مورد  مجازی وچه 
خود  نظرات  اسالمی  جمهوری  خیابان  وسط 
رامنعکس کرده بودند. اصال از مسئولین باید پرسید 
؟  بشوید  متوجه  که  کنن  چکار  باید  مردم  مگر 
مصوبه شورای ترافیک حرکتی  مدبرانه نبوده است 
حتما نظر مسئول کمیسیون عمران شهرداری را 
هم خواندید اقای شهردار هم درجایی اعالم کرده 
بودند مصوبه دوسال قبل شورای ترافیک بوده که 
شهرداری در اخرین روزهای سال گذشته آن را اجرا 
کرده است . سوالم از اعضای محترم شورا این است 
با توجه به تراکم زیاد بازار و اینکه احتمال حریق 
 هر ان متصور است و بارها در حوادث خوانده ایم
و  بازارها  در  بزرگ  های  سوزی  اتش  بیشترین 
انبارها صورت می گیرد و از انجا که نزدیکترین 
بازار  وسط  در  اگر  است  امام  میدان  نشانی  اتش 
 حریقی صورت بگیرد چقدر زمان از دست می دهند
جمهوری  خیابان  طرف  دو  که  باتوجه  برسند  تا 
آیا  تنگاتنگ دارد   ارتباط  بازار وکسبه  به واسطه 
نباید این مسایل را در نظر گرفت ؟ آیا این تنها 
مدت  این  در  ایا  است  ترافیک  از  پیشگیری  راه 
حرکت  این  عوارض  که  نرسیدین  نتیجه  این  به 
اصل هدف را زیر سوال برده چرا شجاعانه حاضر 
نیستید به خاطر مردم این نرده ها رو جمع کنید 
به  میکنم  خواهش  ؟  بیندیشید  بهتری  وتدبیر 
بکنید  نظری  تجدید  حداقل  مردم  اراء  حرمت 
بودم خانواده  چندروزقبل شاهد صحنه دلخراشی 
بودند  ومنتظر  بودن  رفته  بازار  خرید  برای  ای 
رو  خریدشون  کند  توقف  اونطرف  ماشینشان 
منتقل کنند اینکه وسیله ای که گرفته بودند نمی 
نونستند از نرده ها عبور بدن جای خود دارد که 
 چادر خانم زیر پایش گویا روی پیچ های نرده ها
صحنه  العاده  فوق  خورد  زمین  و  بود  کرده  گیر 
افتاده  چادرش  که  خانم  اون  و  بود  باری  رقت 
بود بچه اش هم گریه می کرد ومردم ناظر این 
بودم خجالت  بودن من که داخل ماشین  صحنه 
کشیدم هرچند این مسایل براتون بی تفاوت شده 
رو می شنیدید من حتی  مردم  ولی کاش حرف 
در  ام فقط صدای یکی  بیانش شرمنده  از تصور 
از  یکی  خانواده  از  زن  این  کاش  مانده  گوشم 
اعضای شورا بود. درسته مصوبه شورای ترافیک 
هست ممکن است این مصوبه از نظر راهنمایی 
رانندگی درست باشه ولی ایا از جوانب دیگه هم 
نبود  درست است ؟ مگر مصوبه شورای ترافیک 
که چند سال پیش پول بیت المال رو هدر دادن 
پله برقی زدند ؟ اینهمه به مردم ونظرات انان بی 
توجه نباشید کاش حداقل یه پاسخ قانع کننده ای 
خاطر  به  انتخابات  آستانه  در  امیدوارم  دادید  می 
نشان دادن توجه خود به مردم در این مورد اقدامی 
اینکه  از  بذارید  احترام  مردم  به  و  بکنید  شایسته 
خوام می  عذر  نوشتم  درد  سر  از  رو  مطالب   این 
 وامیدوارم روزنامه مطلبم رو چاپ کند شاید کمی 
به خود آیند به هر حال این دنیا جوابی برای اون 

خانواده وسایرین ندهید آخرتی در کار است
ارسالی به تلگرام آوا
چقدر جالبه که یک بچه می تونه برای ثبت نام 
اکاندیداتوری رایست جمهوری شرکت کنه و شما 
روزنامه ها و صدا و سیما هم با خوشحالی تمام 
این خبر را چاپ کنید باید به حال قانون انتختابات 
بردن جایگاه ها در  زیر سوال  اجازه  گریست که 
نظام اسالمی را اینگونه به همگان عرضه می دارد 
و کشور اسالمی ما را مایه تمسخر همه قرار می 
را اصالح  قانون  این  نمایندگان کجایند که  دهد 
کنند ؟ کاش کمی از سیاست بازی ها دوری می 
کردند و به امور مردم واقعی جامعه می پرداختند 
که به این شکل مورد تمسخر جهان قرار نگیریم 
ارسالی به تلگرام آوا
یکبار  شهرداری  در   ... آقای  مسئولیت  زمان  در 
گفتند که خیابان پاسداران آسفالت می شود و دیگر 
فاصله  با  اما  دهند  نمی  حفاری  اجازه  سال   3 تا 
به  شد  شکافته  آسفالت  و  لغو  قرار  این  ماه  یک 
نظرم تمام اینها به دلیل نبود مدیریت واحد شهری 
هست طرحی که می تواند از بیرجند شروع و به 
عنوان یک طرح آزمایشی تجربه گردد و به تمام 
این  و  شود  ارائه  آن  نتیجه  نیز  هم  کشور  نقاط 
ایده  ، صاحب  پویا  است که شورایی  ان  مستلزم 
و مبتکر داشته باشیم . از همشهریانم می خواهم 
در انتخابات خرداد به این مولفه ها هم حتما توجه 

کنند بلکه شهر از بن بست توسعه خارج شود
936 ... 770

لوله بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزونانو / شبانه روزی
 09365237014-32435686

09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی

آدرس: خیابان طالقانی16  تلفن: 32236080

آموزشـاه کامپیوتـر کیـاست
با ارائه مدرک بین المللی از سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای ثبت نام می کند. 
کلیه رشته های کامپیوتر، حسابداری، 

عمران و گرافیکی

آگهی تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 135 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیئت وزیران و مدارک ارسالی، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان کانون 
هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خراسان جنوبی که در مجمع عمومی عادی تاریخ 95/10/19 به ترتیب برای 2 و 1 سال از تاریخ مذکور انتخاب و 

سمت اعضای هیئت مدیره آن در جلسه هیئت مدیره تاریخ95/11/21 تعیین شده اند، به شرح زیر می باشد: 
* آقای محسن کدخدا   رئیس هیئت مدیره          * آقای حسین بذری   نایب رئیس و خزانه دار       * آقای محمود نظرجانی   دبیر و عضو علی البدل      

* آقای علی ساالری    عضو اصلی هیئت مدیره  * آقای ولی اله قادری   عضو علی البدل هیئت مدیره       * آقای محمد بذرکاران    بازرس اصلی  
* آقای غالمرضا نادی بهلولی    بازرس علی البدل

به استناد ماده 21 کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و 
قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

دالور نظری - مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی 
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دوشنبه، زمان اعالم نتیجه اولیه آزمون دکتری سال 96 
 
میزان- بنا بر اعالم سازمان سنجش کشور، نتیجه اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 96 به صورت کارنامه تنظیم و این کارنامه روز دوشنبه 28 فروردین منتشر خواهد شد. دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته نیز روز چهارشنبه 30 فروردین بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. با توجه به ضوابط، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند می توانند برای 

پذیرش در کد رشته محل های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بجز دانشگاه آزاد از شنبه 9 اردیبهشت ماه تا چهارشنبه 13 اردیبهشت به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند. یکشنبه *27 فروردین 1396 * شماره 3759

خبرها از گوشه و کنار

عارف لرستانی
 بازیگر طنز تلویزیون درگذشت 

ایسنا- عارف لرستانی )بازیگر تلویزیون( صبح روز 
گذشته در سن ۴۶ سالگی به دلیل سکته قلبی در 
منزل خود درگذشت. این خبر از سوی برخی همکاران 
این بازیگر در تیم فوتبال هنرمندان تایید شده است.  
عارف لرستانی متولد ۱۵ بهمن ۱۳۵۰ در کرمانشاه، 
بازیگر تئاتر و تلویزیون بود که با مجموعه جنگ 
عرصه  به  پا  مدیری  مهران  کارگردانی  به   ۷۷
بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه 

دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد. 
از جمله آثار تلویزیونی این بازیگر فقید می توان به 
»در حاشیه«، »کوچه مروارید«، »شوخی کردم«، 
»ویالی من« و »مرد دو هزار چهره« اشاره کرد.

او همچنین در فیلم های سینمایی »شام عروسی« 
)۱۳۸۴(، »انتخاب«، )۱۳۸۳(، »معادله« )۱۳۸۲( و 

»مانی و ندا« )۱۳۷۹( بازی کرده است.

نسرین کاری- وحید آهنی همشهری بیرجندی 
و  را شروع کرد  نقاشی  پیش  پنج سال   ۱۳۷۵ متولد 
از سه سال پیش نقاشی دیجیتال و تصویر سازی به 

صورت حرفه ای دنبال می کند.  
هنر  به  راهنمایی  سوم  از  اینکه  بیان  با  او 
نزدیک  از  که  زمانی  افزاید:   می  شدم  مند  عالقه 
کارهای هنرمندان عزیز را دیدم و ساعت ها به این 
دوران  راستا  در همین  فکر می کردم  زیبا  کار های 
به  و  کردم  انتخاب  رو  گرافیک  رشته  دبیرستان 

کردم. پیدا  گرایش  هنر  سوی 
بود و در دوران  نقاشی عالقند  به  از بچگی  آهنی 
او  کند  می  دنبال  را  آن  ای  حرفه  بصورت  نوجوانی 
می گوید:  از همان ابتدا به نقاشی خیلی زیاد عالقه 
استاد  و  باک  بی  غالمرضا  استاد  نظر  زیر  و  داشتم 
از  خارج  و  گرفتم  یاد  را  نقاشی  تابعی  رضا  محمد 
استاد  آموزشگاه  به  مدرسه  و  درس  های  ساعت 

بی باک رفته و طراحی کار می کردم.

هنر یعنی استفاده از توانایی هایی که
 در ذهن وجود دارد

استفاده  یعنی  هنر  گوید:  می  هنر  تعریف  در  او 
ذهن همه   در  که  تخیالتی  و  ها  توانایی  از  درست 
به  ها  توانایی  این  کردن  خلق  و  دارد  وجود  ما 
ذهنمان  در  ها  انسان  ما  همه  درست.  و  زیبا  شیوه 
به  و  آید   می  پیش  هایی  اتفاق  اطرافمان  در  یا 
نظر من  پرداختن به این موضوعات و نگاه کردن 
دیگر  جهتی  از  یا  دیگر  نگاهی  از  مسائل  این  به 

است.  هنر  گفت  شود  می  نیز 

در  اینکه  دلیل  به  متاسفانه  اینکه   بیان  با  آهنی 
برای  گرافیک  رشته  دانشگاه  مقطع  در  ما  استان 
من  طرفی  از  دهد:   می  ادامه  نداشت  وجود  پسر 
به  بنابراین  نداشتم  را  دیگر  شهر  به  رفتن  شرایط 
دیپلم گرافیک بسنده کردم و برای ادامه تحصیل در 

انتخاب کردم.  دانشگاه، رشته دیگری را 

تاکنون نزدیک  30  اثر از نوع 
نقاشی دیجیتال تولید کرده ام

 ۳۰ نزدیک  زمان  این  تا  شود:   می  آور  یاد  او 
شامل  که  ام  کرده  تولید  را  دیجیتال  نقاشی  اثر 
)ره(،  خمینی  امام  رهبری،  معظم  مقام  چهره 

شهید  سردار  همدانی،  شهید  سردار  سلیمانی،  سردار 
چهره  و  حرم  مدافعان  سازی  تصویر  شوشتری، 
بازیگران و هنرمندان مطرح کشور است. که اکثر این 
و همکاری  دادم  این شخصیت ها هدیه  به  را  کارها 

هایی با برخی هنرمندان بزرگ کشوری نیز داشتم. 

ما فقر فرهنگ هنر داریم

او ابراز تاسف می کند:  من معتقدم  در استان ما 
بی  داریم  فقر هنر  گوید  نداریم هر که می  فقر هنر 
فرهنگ  فقر  ما  من  عقیده  به  کند  می  اشتباه  شک 
هنر داریم. من معتقد هستم زمانی این فقر فرهنگ 
در  بیرجند  از  هنرمندی  که  شود  می  دیده  هنر 

از  و  شود  دیده  کارهایش  بزرگ  شهرهای  و  تهران 
وقتی  ما  استان  و  بیرجند  در  اما  کنند  می  تقدیر  او  
چون  گویند  می  دهد  انجام  را  کاری  هنرمند  همان 
بیرجندی است  حتمًا کار او ضعیف است و به درجه 

هنرمندان مرکز کشوری نمی رسد!

چندین دعوت به همکاری از مجالت 
کشوری داشته ام

بزرگ  های  استان  از  اینکه   به  اشاره  با  وی 
می  دارم،  کار  درخواست  تهران  جمله  از  کشور 
هنری  نوژا،  هنری  ژوان،  هنری  مجالت  افزاید:  
سازی  تصویر  برای  دیگر  های  خیلی  و  آل  ایده 
امیدوارم  اند.   کرده  همکاری  به  دعوت  من  از 
بدهند  بها  ها  هنرمندان  به  این   از  بیش  مسئوالن 
برای  را  کارهایش  هنرمند  یک  دارد  اشکال  چه 

تا دیده شود ؟  نمایش عموم بگذارد  
تنها حامی جدی خود را خانواده اش  وحید آهنی 
نمی  قطعًا  آنها  حمایت  بدون  گوید  می  و  داند  می 

برسم. اینجا  به  به  توانستم 
اند همچون   را حمایت کرده  او  از کسانی که  وی 
استاد بی باک که همیشه همراه او  بوده است تشکر 
می کند و می گوید: همچنین عبدا... مولوی حقیقی 
و  بزرگ  هنرمندان  از  که  بنده  داشتنی  دوست  برادر 
مطرح کشوری است، کریمیان ریاست محترم حوزه 
سراج  سازمان  رئیس  کسرایی  آقای  جناب  و  هنری 
در  فقیه  ولی   محترم  نماینده  از  ویژه  به  و  استان 
که  عبادی  علیرضا  سید  حاج  االسالم  حجت  استان 

بنده لطف داشتن سپاسگذارم.  به  واقعا 

گفتگویی اختصاصی آوا با وحید آهنی، هنرمند  نقاشی دیجیتال؛ 

چندین مقام اول در حوزه نقاشی دیجیتال در کارنامه ام دارم

یادداشت

عاقبت گز نکرده 
بریدن!

* حکیمه سلحشوری بهزادی

تب توهم )انتخاب مورد نادرست برای ازدواج 
از رسانه،  طبق معیارهای ذهنی و اشتباه( ناشی 
بین جوانان  دانشگاه، موسیقی و فضای مجازی 
زمان  مدت  که  بیماری  این  است،  شده  شایع 
مدیدی است در فضای فکری و فرهنگی کشور 
داشته  زیادی  قربانیان  مسیرش  در  شده،  آغاز 
است. می توان گفت طالق روز افزون و کاهش 
ازدواج، آخرین ایستگاه این مسیر نابخردانه است. 
تشخیص  قوه  گاه  اما  نباشد  پذیر  باور  شاید 
متغییرهای  معرض  در  گرفتن  قرار  با  منطق  و 
محیطی کاهش می یابد و این در صورتی است 
هر  مورد  در  درست  گیری  تصمیم  برای  که 
همراه  به  کافی  و  درست  اطالعات  باید  کاری 
قوه تحلیل کارآمد با هم تلفیق شوند تا بتوان به 
ماحاصل آن تصمیم اعتماد کرد و آنگاه می توان 

توکل بر خدا را در انتهای معادله قرار داد. 
ازدواج تصمیمی مهم و اساسی است و شکست 
در این امر مهم بخش بزرگی از زندگی را تحت 
امروزی،  روابط  جریان  در  می دهد.  قرار  تأثیر 
جوانان برای گرفتن این تصمیم مهم دچار یک 
آسیب جدی شده اند. دور شدن جوانان از فضای 
که  فضاهایی  در  گرفتن  قرار  و  زندگی  واقعی 
آن ها  بهره می برد  واقعیت  از  بسیار کمی  بخش 

را در در معرض آسیب قرار داده است.
از میان چندین عامل، دانشگاه به عنوان یک 
دانشجویان  برای  را  شرایطی  آموزشی  فضای 
فراهم می آورد تا بتوانند تخصص در یک رشته 
خاص را بیاموزند، اما شواهد و خروجی ها نشان 
با  فاحشی  بسیار  تفاوت  فضا  این  که  می دهد 

واقعیت بیرون از دانشگاه دارد.
همچنین روابط موجود میان استاد و دانشجویان 
دارای چارچوب و خط قرمز است و دانشجویان در 
دانشگاه تنها علمی را می آموزند که روح زندگی 
ندارد. تولیدات فرهنگی موجود در کشور، از دیگر 
عوامل دور کننده جوانان از فضای واقعی زندگی 
از  خارجی،  و  داخلی  رسانه های  تولیدات  است، 
این  ایجاد  بر  همگی  موسیقی  تا  گرفته  فیلم ها 
تولیدات،  این  از  ناشی  توهم  موثرند.  فاصله 
که  می کند  ایجاد  فرد  در  را  گذرایی  احساسات 

موجب رفتارهای جدی در فرد می شود.
رشد  بر  اخیر  های  سال  در  که  دیگری  عامل 
توهم در جوانان موثر بوده است، گسترش استفاده 
از فضای مجازی بوده است، چیزی که جایگزین 
آشنایی های رو در رو شده است، گاه شناخت ها و 
رابطه ها در فضای مجازی مبنای ازدواج می شود، 
جایی که انسانها ماسک هایشان بر صورت است.

شواهد حاکی از آن است که آنانی هم که در 
برای  اشاره،  مورد  فضاهای  نه  واقعی تر  فضای 
فکری،  های  تفاوت  نیز  می کنند  اقدام  ازدواج 
حساب  به  را  موجود  فرهنگی  و  جغرافیایی 
این  نیز  عده ای  و  می گذاردند  ناچیز  تفاوتهای 
تفاوتها را به زمان واگذار می کنند که انسانها را 
واقع  شناخت  سختی  و  زحمت  و  می دهد  تغییر 

بینانه را در دوره آشنایی به خود نمی دهند.
حکایت  ما  کنونی  ازدواج های  گفت  باید 
قبا  کوتاهی  و  ببرد  نکرده  گز  که  است  خیاطی 

را به شومی بخت حواله کند نه کوتاهی عقل!
ابزارهای  این  قدرت  و  توان  متاسفانه 
فضای  و  موسیقی  دانشگاه،  رسانه،  قوی- 
مجازی- بسیار باالتر از توان ابزارهای قدیمی 
ارشادی مورد استفاده مسئوالن ذی ربط است 
رفتار  )ایجاد  کند  خنثی  را  آنها  اثر  بخواهد  که 
مسئوالن  این  پیشکش  جوانان  در  درست 
نه  اما  دراز؛  قصه  این  سر  دید  باید  و  باشد( 

بلکه واقعی به کجا ختم می شود. افسانه، 

چگونه تماس صوتی تلگرام را 

فعال کنیم؟

 

روز پالس- چندی پیش شرکت تلگرام اعالم 
برای  صوتی  تماس  برقراری  امکان  که  کرد 
اروپایی  کشورهای  در  پیام رسان  این  کاربران 
روز  چند  در  قابلیت  این  اما  است.  شده  فعال 
امکان پذیر شد.  نیز  ایرانی  اخیر  برای کاربران 
از  تلگرام می توانند  ایرانی  این پس کاربران  از 

این امکان برخوردار شوند.
را  تلگرام  اپلیکیشن  است  الزم  کار  این  برای 
این  از  پس  کنید.  به روزرسانی  نسخه  آخرین  به 
 )PV( کار در گوشه سمت راست صفحه شخصی
تلگرام خود عالمت تماس صوتی را خواهید دید 
مورد  شخص  با  می توانید  آن  روی  کلیک  با  و 
نظرتان تماس صوتی برقرار کنید. البته به شرطی 
تلگرام  و  باشد  آنالین  نیز  شما  مقابل  که طرف 

خود را به آخرین نسخه آپدیت کرده باشد.

خواندنی ها

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

با 1 دالر، در کشورهای مختلف 

چه چیزی می توان خرید؟

 

اگر شما در جیب خود یک دالر   نیوز-  جام 
تنها  آن  با  توانید  می  یا  باشید،  داشته  خارجی 
با آن  توانید  یا می  و  آدامس بخرید  یک عدد 
موضوع  این  بخورید.  خوب  غذای  پرس  یک 
کشوری  چه  در  شما  اینکه  به  دارد  بستگی 
کشور  با  کشور  هر  در  دالر   ۱ ارزش  باشید. 
شما  برای  شاید  این  بنابر  دارد.  فرق  دیگر 
اگر  بدانید  باشد  جالب  هستید  ایرانی  یک  که 
دیگر  کشوری  در  و  داشتید  را  دالر  یک  این 
خریداری  توانستید  می  چیزهایی  چه  بودید، 
در  توانید  می  با یک دالر شما  واقع  در  کنید. 
بخرید،  را  زیر  غذایی  مواد  مختلف  کشورهای 

باشید: همراه  ما  با 
بسته سوسیس فنالند: یک 

مالزی: ۱۰ تخم مرغ
سوئیس: ۳ عدد آدامس

هند: چند فنجان چای ماساال
ویتنام: یک بشقاب سوپ محلی

چک: یک بطری نوشابه
مصر: یک پرس فالفل و یا  یک تن ماهی

هوندوراس: ۱۱ عدد موز
باگت فرانسوی نان  فرانسه: یک 

سریع ترین خودروهای پلیس 

در این شهر تردد می کنند 

 

دیگری  جای  هیچ  در  بیگی-  خان  محمد 
شما  با  بخواهید  پلیس  از  توانید  نمی  دنیا  از 
پلیس  دنیا،  جای  هیچ  در  بگیرد.  سلفی  عکس 
را سوار بر خودروهایی همچون بوگاتی، فراری 
بله، این شهر، جایی  بینید.  یا المبورگینی نمی 
توانسته  تازگی  به  دوبی  دوبی.  جز  به  نیست 
حاال  و  کند  ثبت  خود  نام  به  را  گینس  رکورد 
خودروهای  ترین  سریع  دارای  شهر  عنوان  به 

پلیس شناخته می شود. 
لوکس  خودروی  دستگاه  چهارده  داشتن 
نظر  به  هم  الزم  اصال  شاید  پلیس  ناوگان  در 
همه  کنیم،  دوبی صحبت  درباره  اگر  اما  نرسد، 
پلیس  ناوگان  در  البته  است.  توجیه  قابل  چیز 
پانامرا  پورشه  و   i۸ و  ام  بی  دوبی چند دستگاه 
هیبرید نیز به چشم می خورد. اما در راس همه 
با حداکثر سرعت  بوگاتی ویرون  این خودروها، 
۴۰۷ کیلومتر بر ساعت قرار دارد. موتور شانزده 
سیلندر این خودرو توان تولید هزار اسب بخار را 
دارد و طی دو و نیم ثانیه، از سرعت صفر به صد 
می رسد. البته هدف از بکارگیری این خودروها 
اعمال  تا  است  گردشگران  توجه  جلب  بیشتر 
دوبی  خرید  مرکز  اطراف  در  آنکه  چه  قانون. 
این  حضور  متوجه  کنید،  تردد  جمیرا  منطقه  یا 
خودروها و عکس گرفتن ماموران با مردم می شوید.

کاریکاتور شهرستان طبس - حمید حقییار دبستانی دانش آموزان امروزی قاب عکس داده نما: آوای خراسان جنوبی 

چگونه از لخته شدن خود جلوگیری کنیم؟

نجبیل ز
زردچوبه

سیب یا سرکه آن ورزش روزانه فلفل قرمز

E مواد غذایی دارای ویتامین

آووکادو، بروکلی، روغن زیتون، بادام و گردو سعید جعفری

شنیده ایم که می گویند هر کس روزی یک سیب بخورد، 
دیگر نیازی به دکتر پیدا نمیکند. اما ۸ لیوان آب در روز چه 
نفعی برای ما دارد؟ صرفنظر از نفخ شکم، آب مزایای زیادی 
برای سالمتی ما دارد. هر سلول از بدن ما برای درست عمل 
کردن به آب نیاز دارد و هر عمل متابولیک در بدن نیز تشنه 
آن است. تقریباً ۵۵% تا ۷۵% از حجم بدن از آب تشکیل 
شده است، و اگر آبی که در روز از طریق نفس کشیدن، عرق 
کردن و ادرار از دست می دهیم را حدود ۸ لیوان فرض کنیم، 
ضروری است که بخواهیم این میزان را با خوردن آب دوباره 
جبران کنیم. در ادامه با ۵ نکته درمورد آب آشنا شوید تا شاید 

مشوقی باشد برای مصرف ۸ لیوان آب در روز.

کارایی مغز را باال می برد

اگر یادتان نمی آید که در مقدمه این متن چه نوشته بود، 
احتمااًل مغزتان خشک شده است. از آنجا که تقریباً ۸۰% از 
بافت مغزی از آب تشکیل شده است، ضروری است که 
آب کافی به آن برسانید. آزمایشات بالینی نشان داده است 
که کمبود آب کارایی حافظه کوتاه مدت را پایین می آورد 
و به قدرت تمرکز آسیب می رساند. منطق پشت این مسئله 
کاماًل واضح است: اگر آن ماده را از مغزتان کم کنید، گرفتار 
مشکالت عملکردی می شوید. این مثل راندن ماشین بدون 
بنزین است. در مغز، آب مایعاتی را که پروتئین و آنزیم ها را 
حمل می کنند را رقیق می کند و به رساندن این مواد به مقصد 
کمک می کند. وقتی آب بدن کم می شود، این مایعات برای 
رساندن بار خود کندتر می شوند و عملکرد مغز نیز آسیب می 
بیند. همچنین آب باعث از بین بردن رادیکال های آزاد که 

باعث خرابی سلول ها در مغز می شود را از بین می برد.

از بیماری های خطرناک جلوگیری می کند

ورم مفاصل، سرطان و بیماری های قلبی، بیماری هایی 
گرفتار  را  نفر  ها  میلیون  که  هستند  جدی  و  خطرناک 

می کنند، اما شما می توانید با خوردن آب از ابتال به این 
بیماری ها پیشگیری کنید. آب یکی از مهمترین عناصر در 
غضروف و نرمه استخوان و مایع زاللی، مایعی که در اطراف 
مفاصل وجود دارد که باعث چرب کردن محیط می شود، 
است. وقتی میزان کافی از آب در این ناحیه وجود داشته 
باشد، اصطکاک کمتری دراطراف مفاصل به وجود می آید 
و احتمال ابتال به ورم مفاصل نیز کمتر می شود. همچنین 
وقتی میزان کافی آب در سیستم ما باشد، گرچه باعث می 
شود مجبور شویم تند تند به دستشویی برویم، اما بدن از 
سموم پاک می شود. اگر این سموم کمتر در بدن ما باقی 
بمانند، احتمال ابتال به سرطان نیز کاهش می یابد. آب نه 
تنها کمک می کند تا سموم از بدن دفع شوند، نمک اضافی 
بدن را نیز دفع میکند. تحقیقات نشان داده است که وجود 
نمک زیاد در بدن باعث باال رفتن فشار خون شده که این 

هم منجر به بروز بیماری های قلبی می شود.

به کاهش وزن کمک می کند

اگر گرسنه هستید، سعی کنید شکمتان را با آب پر کنید. 
آب حاوی هیچ میزان کالری یا چربی نیست و ثابت شده 

است که گرسنگی را نیز برطرف می کند.
نیز  را  شما  بدن  متابولیسم  آب  لیوان  یک  همچنین 
افزایش می دهد. از آنجا که همه عملیات های بدن به آب 
نیاز دارند، بدیهی است که وقتی کم آب بخورید همه چیز 

در بدنتان کندتر پیش می رود. 
آب بیشتر باعث باال بردن متابولیسم می شود که این هم 
به نوبه ی خود کالری سوزی می کند. تحقیقات نشان داده 
است که پس از خوردن دو لیوان آب، ۱۰ تا ۴۰ دقیقه طول 
می کشد تا متابولیسم بدنتان شروع شود و وقتی متابولیسم 

آغاز شد، شما ۳۰% سریعتر کالری می سوزانید. 
تحقیقات نشان داده است که اگر آب مصرفی خود تا ۶ 

لیوان در روز باال ببرید، ۵.۳ پوند در سال کم خواهید کرد.

کرم خوردگی دندان را برطرف می کند

می گویند که یک لبخند با آینه یک تومان هم خرج 
از  محافظت  ارزد. پس  می  تومان  ها  میلیون  اما  ندارد، 

دندان ها بسیار بسیار واجب می شود. 
می دانیم که تامین آب مورد نیاز بدن، به تولید مایعات 
مختلف در بدن کمک می کند، مثل بزاق دهان که باعث از 

بین بردن کرم خوردگی دندان ها می شود. 
پوسیدگی دندان از تولید اسید ایجاد می شود که مینای 
دندان را می خورد، اما بزاق دهان این اسید را خنثی می کند. 
همچنین حاوی مواد معدنی خاصی است که به بازسازی 
دندان ها کمک می کند. اگر میزان کافی آب به بدنتان 
برسانید، و کمتر شکالت و آبنبات بخورید، مطمئن باشید که 

دندان هایی سالم خواهید داشت.

نوشیدن آب زیاد ضرر دارد

نوشیدن میزان معین آب در روز ضروری است اما نیازی 
به زیاد کردن این میزان نیست. کاری که باید بکنید جبران 
میزان آبی است که از دست می دهید. یک فرد متوسط 
روزانه حدود ۲ تا ۳ لیوان آب از تنفس، و ۱ لیوان دیگر از 
طریق عرق کردن از دست می دهد. اگر ۳ تا ۴ لیوان نیز به 
طور تقریبی از طریق ادرار دفع کند، بدن حدوداً به ۸ لیوان 
در روز آب نیاز پیدا می کند. شما باید همان میزان آبی که 
در روز از دست داده اید، را برای بدن دوباره تامین کنید نه 
بیشتر. اگر بیشتر از میزان مورد نیاز آب به بدن برسانید، تعادل 
سدیم در بدن از بین می رود که منجر به مشکالت گوارشی، 

حمالت ناگهانی و حتی بیهوشی می شود.
آب برای بدن شما ضروری و بدون آن فعالیت های بدن 
شما دچار مشکل می شود، پس اطمینان یابید که میزان کافی 
آب به بدنتان می رسانید تا سالمتی بدنتان تامین شود./ بیتوته

دانستنی های جالب در مورد آب 
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نکاتی مهم برای زوج های جوان
    

مشاوران و روانشناسان خانواده به زوج ها تاکید می کنند 
که اگر به تازگی نامزد کرده اید و قرار است با نامزدتان 
به دیدار اقوام خودتان و همسرتان بروید باید نکاتی را 
رعایت کنید. آنها می گویند که در مالقات با اقوام در 
کنار نامزدتان این گونه باشید. حتما از قبل مشخص 
می روید  خود  اقوام  از  یک  کدام  دیدار  به  که  کنید 
رفتار  و  اخالق  می روید  او  دیدار  به  که  فردی  اگر  و 
خاصی مثل شوخ طبعی، زودرنجی، غرور، خودبینی، 
رفتار خودمانی، رفتار سرد  دارد حتما از قبل با نامزدتان 
در میان بگذارید. پس از ورود به منزل ضمن معرفی 
برای  ترجیحا  نامزدتان  به  اقوامتان  خانواده  اعضای 

نشستن دو صندلی کنار هم را انتخاب کنید.
هنگام پذیرایی چه رفتاری در کنار نامزدتان داشته باشید : 
اگر سینی نوشیدنی را در مقابل شما می گیرند، بهتر است 
اگر کنار هم نشسته اید ابتدا یک نوشیدنی برای نامزدتان 
بردارید و برای او قرار دهید، هنگام خوردن میوه بهتر 
است برای نامزدتان هم پوست پرتقال یا خیار را کنده 

و به وی تعارف کنید.
موقع صحبت کردن دیگران این گونه باشید: سعی کنید 
اجتماعی باشید و همانند یک مجسمه یا یک ربات فقط 
بزنید، سرتان را تکان  نباشید. لبخند  بیننده و شنونده 
دهید، سوال کنید و ساکت نباشید. در نظر بگیرید در 
عین رفتار اجتماعی نباید زیاد حرف بزنید.از این رو بر 
اساس گفته صاحبنظران باید جوانان به شناخت کافی 
از هم دست یابند و این امر برنامه راهبردی مسئوالنی 
را می طلبد که در حوزه جوانان و ازدواج پیش گامند، چرا 
که در غیر این صورت شاهد بروز پدیده طالق خواهیم 
بود که ناشی از ضعف ارتباطی بین زوج هاست، زوج هایی 
که می توانند با آموزش، زندگی بدون تنشی را با وجود 

تفاوت های فردی داشته باشند.

من رمز خوشبخی واقعی را یافته ام. باید حال را دریابی، 
نه اینکه همیشه افسوس گذشته را بخوری و فکر آینده 
باشی. باید قدر لحظاتی را که در اختیار داری بدانی. مثل 
کشاورزی: آدم، هم می تواند در یک زمین پهناور بذر 
بپاشد، هم می تواند کشاورزی خود را به یک قطعه زمین 
کوچک محدود کند و از همان نقطعه ی کوچک نهایت 
استفاده را ببرد. من هم می خواهم کشت و کارم را به 
یک قطعه ی زمین کوچک محدود کنم. می خواهم از 
لحظه لحظه ی عمرم لذت ببرم و بدانم که دارم لذت می 
برم. بیشتر مردم زندگی نمی کنند، فقط می دوند. آنها 
سعی می کنند به هدفی دور و دراز دست بیابند، اما در 
وسط راه چنان از نفس می افتند و خسته می شوند که 
اصال مناظر زیبای محیط آرام اطراف خود را نمی بینند. 
وقتی به خود می آیند که پیر و فرسوده شده اند و دیگر 

فرقی نمیکند به هدفشان برسند یا نه...!
آیا به آزادی اراده عقیده دارید؟ من که دارم بی چون و چرا. 
من با فیلسوفانی که فکر می کنند اعمال ما جبری است و 
از عواملی غیر ارادی ناشی می شود، مخالفم و و این عقیده 
را غیر اخالقی می دانم. اگر این را قبول داشته باشیم، نباید 
کسی را به خاطر کارهایش سرزنش کنیم. اگر آدم به قضا 
و قدر معتقد باشد، باید دست روی دست بگذارد و بگوید:» 

خواست خدا هرچه باشد، همان می شود.«
 بابا لنگ دراز / جین وبستر / مترجم: مهرداد مهدویان

هرگز با احساساتی که از اولین برخورد
 نسبت به کسی پیدا می کنید 

نسنجیده اعتماد نکنید.

یادگیری مداوم حداقل شرط الزم برای موفقیت
 در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ 

هر روز چیز جدیدی بیاموزید. برایان تریسی

دل می رود و دیده نمی شاید دوخت
چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت

پروانه مستمند را شمع نسوخت
آن سوخت که شمع را چنین می افروخت

کتاب محبت را به دقت مطالعه کردم، 
صفحات مسرت بخش آن را مختصر یافتم
 و تمام اوراق را با رنج و اندوه ماالمال دیدم.

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار 
داده است تا تنها سخنان و صحنه های

 باال و واال را جست و جو کنیم

زنان زیرک می دانند که گاهی باید چشم های خود را 
روی عادت بد همسرشان ببندند و اگر رفتاری که از او 
می بینند واقعا آزار دهنده است، با گفتگو آن را حل کنند. 
اما اگر واقعا شریک زندگی تان را دوست دارید، از نقد و 

سرزنش کردن او بپرهیزید.
 این راه به شما در برقراری رابطه ای مستحکم کمک 
خواهد کرد. اگر به دنبال رابطه خوب و با دوام هستید، 
از  تعدادی  اینجا  در  ما  بیافزایید.  دانایی خود  و  بر صبر 
تا  ایم،  آورده  برایتان  را  آقایان  بیشتر  در  مشابه  عادات 
با خواندن آنها بدانید که این رفتار مختص همسر شما 
نیست و در رفتار اکثر آقایان دیده می شود. یادتان باشد، 

هیچ انسانی کامل نیست.

اولین رفتار نادرست مردان در زندگی:
 اعتیاد به بازی های رایانه ای

رفتاری  مردان  از  بسیاری  امروزه  ولی  چرا  دانم  نمی 
مانیتور  آنها ساعت ها روبه روی  دارند.  نوجوانان   شبیه 
می نشینند و خودشان را با بازی های رایانه ای سرگرم 
می کنند طوری که رفتار آنها موجب آزار تمام اعضای 
خانوده می شود. به نظر من این افراد در دنیای مجازی 

خود زندگی می کنند.
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا افراد پس از 

یک روز سخت کاری، به بازی های رایانه ای پناه می 
برند؟ یکی از دوستانم در این باره به من گفت: »بازی 
اما متاسفانه آنها هنوز درک  استرس را دور می کند«. 
نکرده اند که برای این کار پیر شده اند.اگر می خواهید 
از این عادت همسرتان رها شوید، سعی کنید با بهترین 
از دنیای مجازی خود  تا  را پرت کنید  او  روش حواس 
بیرون بیاید. به عنوان مثال ورزشی گروهی انجام دهید 

یا روی فعالیت های مورد عالقه او تمرکز کنید.

 دومین رفتار نادرست مردان در زندگی:
 پنهان کردن احساسات درونی

مردان  برای  درونی  احساسات  بیان  زنان،  برخالف 
کردن  گریه  برای  ای  شانه  دنبال  به  آنها  است.   دشوار 
دیگران  پیش  را  شان  دل  راز  گاه  هیچ  و  گردند  نمی 
احساسات  بیان  آنها  نظر  از  متاسفانه  کنند.  نمی  فاش 
نشانه ضعف است و از طرف دیگر اعتقاد دارند که پنهان 
نمودن آنها بهترین راه برای محافظت از خود و اجتناب 
زنان  برای  رفتار  این  از مشکالت است در صورتی که 

بسیار آزار دهنده است زیرا هیچ درکی از آن ندارند.
بیشتری  عمر  طول  مردان  به  نسبت  زنان  شده  ثابت   
دارند زیرا احساسات مثبت و منفی خود را بروز می دهند. 
می  احساسات  کردن  پنهان  که  بگویید  خود  به همسر 

تواند برای سالمت ذهن و بدن مضر باشد در حالی که 
بیان شان بسیار لذت بخش است.

سومین رفتار اشتباه مردان در زندگی:
پوشیدن هر روز یک دست لباس مشابه

مردها پیچیده و عجیب هستند و باید اعتراف کنم که 
گنجد.  نمی  آنها  عالقه  مورد  عادات  در  کردن  خرید 
زیرا  ندارند  خود  کمد  های  لباس  تغییر  به  تمایلی  آنها 
معتقدند که یک جفت کفش، دو جفت شلوار و چند عدد 
تیشرت برای این که زیبا به نظر برسند، کافی است. اما 
زنان بر خالف آنها عمل می کنند. آنها دوست دارند به 
همسرشان بقبوالنند که خرید کردن بسیار لذت بخش 
است.تنها راه این است که شما خود برای خرید لباس 
همسرتان اقدام کنید. تنها در این صورت او از پوشیدن 

یک دست لباس مشابه دست بر می دارد.

 چهارمین رفتار نادرست مردان 
در زندگی مشترک : بی توجهی

بی توجهی یکی از آزار دهنده ترین رفتار مردان است. 
بیماری  به  زیادی  مردان  که  داده  نشان  تحقیقات 
که  رسد  می  نظر  به  طور  این  هستند.  مبتال  فراموشی 

نمی  که  طوری  کنند  می  سیر  دیگری  جهان  در  آنها 
روز  مانند  دارد  اهمیت  زنان  برای  که  چیزهایی  توانند 
البته  بسپارند.  خاطر  به  را  غیره  و  ازدواج  سالگرد  تولد، 
زنان باید بدانند که عوامل مختلفی از جمله افسردگی، 
استرس، فشار کار و عصبانیت بر حافظه آنها تاثیر منفی 
می گذارد. زنان عاقل در این مواقع، از قبل همسر خود 
را آگاه می کنند. آنها باید بدانند که این رفتار نشانه بی 

تفاوتی نیست بلکه جزوی از طبیعت مردان است.

 پنجمین رفتار نادرست مردان در زندگی: 
آنها معتقدند زنان بدترین رانندگان هستند

زنان  رانندگی  که  کنند  می  فکر  مردان  تمام  متاسفانه 
این طرز  دلیل  از همسرم  بار من  است. یک  خطرناک 
از  پیش  »حتی  گفت:  جواب  در  او  و  پرسیدم  را  فکر 
زمانی که مردها به این نتیجه برسند، دانشمندان کشف 
فرمان  پشت  که  زنانی  رانندگی  مراقب  باید  که   کردند 
نشسته اند، باشیم.« اما من واقعا با این جمله مخالفم. 
به نظر من یک زن به اندازه یک مرد می توانند راننده 
که  کنند  ثابت  دارند  سعی  مدام  مردها  اما  باشد  خوبی 

علت تمام تصادفات، زنان هستند. 
در واقع این زنان هستند که می توانند حتی در بدترین 

شرایط از تصادف جلوگیری کنند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

آن روز که عذاب از باالی ]سر[ آنها و از زیر پاهایشان آنها را فرو گیرد و ]خدا[ می  فرماید 
]نتیجه[ آنچه را می کردید بچشید. سوره العنکبوت، آیه 55

حدیث روز  

از جمله دوست داشتني ترین اعمال نزد خداي متعال شادي رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او از گرسنگي ، یا رفع گرفتاري او یا 
پرداخت بدهیش.امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

5 رفتار مردان که روی مخ زنان است

طراح: نسرین کاری                        

زاکاني  عبید  مثنوي  افقي:1- 
 -2 بیلیارد  خانواده  بازیهاي  از   -
ندادن  یا  دادن  انجام  براي  نظر 
چرخ  رویي  الستیک  کاري-  
حشره  کرم   -3 فالني   - خودرو 
از   - زمین   خوردگي  چین  از   -
زائوترسان  مشتري4-  سیاره  اقمار 
 - کوتاه  منقار  تاجریزي  -  -گیاه 
دلواپس 5- دختر کورش - جدید  
گردن  موي   -6 صریح  حرف   -
اسب - رطوبت  - جهان و دنیا 7 
- ظرف سفالي بزرگ -  پایتخت 
تنبل   - صفوي  عصر  در  ایران 
جالیزي 8- نوعی کفش  - جاهل 
آموز  دست  و  رام    - خرد  بی  و 
9- ثروتمند - قوه رشد و نمو  - 
نویسنده 10-  چوپان - نان پوک 
نمایش    -11 عقاید   - روستایي  
تلویزیوني - ساز ضربي ایراني  - 
محرم اسرار 12-  خباز -  افشره 
گوجه فرنگی -  رودي در روسیه  
بله -  کنایه  بدن 13-   - ستون 
و  ارزش  بی  و  مفت  چیز  هر  از 
زود - دست نیافتني  گوجه فرنگي 
سوره  دیگر  نام   - سرنیزه    -14
  -15 درخشیدن    - اسرائیل  بني 

متذکر  - فیلم مستند

عمودي:
زنده  آثار  از   - پاشیده  هم  از   -1
هم  به   -2 بهار  محمدتقي  یاد 
رسیدن - رب النوع یوناني - بندر 
ملعون   -3 بلغارستان  توریستي 
اي  مجموعه   - عاشورا   واقعه 
گرانبها در اثبات واقعه غدیر خم از 
عالمه امیني - ضمیر و باطن 4- 
گل بنفشه - خاندان - برگ برنده 
- رمق آخر 5- مفقود - باوقار  - 
فضایي  سازمان   -6 معطر  سبزي 
آمریکا - جانشین  - شهر خروس 
الفباي  حرف  دومین   -7 جنگي 

از   - ها  شماره  و  اعداد  یوناني- 
آسیاب   -8 خورشتي  سبزیجات 
آشپزخانه - مقابل دور  - خردمند 
 - احتیاطي  و  اضافي  اسباب   -9
ترس - قوچ 10-  حرف تصدیق 
- خاتم انگشتر  - ورم 11-  وزین  
مظهر    -12 زمینه   - -گمراه 
الغري - دروازه دیجیتال  -دویار 
همقد  - دچار شدن 13-  از لوازم 
پخت و پز قدیمي - سوار بی همتا 
- اسباب خانه 14-  طرز و رفتار-  
معشوق  - تخته رنگ نقاش 15-  

پسیکانالیز -  غیرحرفه اي
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اهرجنزهویجرخ10

بلیربهررمیال11

یاتیهامینمخا12

المربهگنلالال13

یکوایلبجیبالگ14

داجیانیمالاحور15

کار خوب اتفاقی نیست

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

تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین 
قیمت  09۳80160۷۷9 - علی آبادی

واگذاری کلیه لوازم و اجناس سوپر مارکت 
در بهترین موقعیت با 12 سال سابقه کار 

 0915۷26562۳

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳۷50۷- حسینی

اجرای کاشی و سرامیک کاری و بازسازی 
حمام و دستشویی قدیمی به سبک جدید 

)زیر نظر اتحادیه( 09158668۴50 

واگذاري بخشي از سالن زیبایي 
زنانه واقع در خیابان معلم به خانم با 

سابقه کاري و مجرب جهت همکاري
                          09۳0۳618900

۳2۴508۷۳

ملک فروشی 
منزل کلنگی )تجاری - مسکونی(

 حاشیه خیابان 1۷ شهریور، بین شهریور
 16 و 18، پالک ۳1  فی توافقی 

همراه 09216292۳8۴ 

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
091516۳۳90۳

دهشیبی  

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

به یک آشپز مجرد با حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و 

یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در رستوران شاندیز 

نیازمندیم.
۳2۴۴6825 -09۳5928092۷ 

به چند خانم برای کار در فست فود 
نیازمندیم. ساعت تماس از 11 ظهر 

۳105۳  -09۳65618095

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان  همراه با کارگر ماهر 

09105۴510۷۷  - اقدامی

لوازم آرایشی با کلیه لوازم
 با موقعیت عالی و سابقه کار 

باال به فروش می رسد. 
با شرایط ویژه 

 090۳190982۷
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مهدی وداد قهرمان مسابقات پینگ پنگ استان

مهدی وداد قهرمان مسابقات جوانان پینگ پنگ استان شد.حمیدی 
رئیس هیئت پینگ پنگ خراسان جنوبی گفت:مسابقات پینگ 
نیشابوری در سالن شهید  بزرگداشت عطار  استان  پنگ جوانان 
سرحدی برگزار و نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.وی افزود:در 
این دوره از رقابت ها مهدی وداد، محمد امین حاجی پور ، سبحان 
سرمدی و عارف محمدی به ترتیب عناوین اول تا سوم مشترک 

این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

درخشش نونهاالن شمشیرباز استان 
در مسابقات قهرمانی کشور

کاری - امیرحسین اکبری نونهال شمشیرباز بیرجندی، در رده 
سکوی  بر  کرد  خود  آن  از  را  طال  مدال  سال   10 زیر  سنی 
قهرمانی این رقابتها ایستاد.همچنین ایلیا رحیمی در رده زیر 
را کسب کرد.این مسابقات پنجشنبه ۲۴  برنز  1۲ سال مدال 

فروردین  در سالن شهید کالهدوز تهران برگزار شد.

5 مدال، رهاورد بانوان خراسان جنوبی
 از مسابقات دو و میدانی کشور

بانوان خراسان جنوبی در دومین دوره مسابقات دو و میدانی 
قهرمانی بانوان کارگر کشور، 5 مدال نقره و برنز به ارمغان آوردند.

زهرا بازدیدی و فرزانه شاه بیکی در ماده دوی ۴00 متر با مانع 
به ترتیب مدال های نقره و برنز را کسب کردند.در ماده پرتاب 
وزنه هم ملیحه تذکاری و فرشته نظری ۲ مدال نقره و برنز را از 
امتیازات تیمی، خراسان جنوبی بر  آن خود کردند.در مجموع 
سکوی دوم ایستاد.دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی 
بانوان کارگر کشور انتخابی تیم ملی به مدت ۲ روز در ورزشگاه 
تختی مشهد برگزار شد.برترین های این مسابقات، به پنجمین 
دوره رقابت های جهانی ۲017 در کشور لتونی اعزام خواهند شد.

والیبال ساحلی قهرمانی آسیا؛
صعود تیم ملی الف ایران به مرحله یک چهارم نهایی

تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان )یک( 
آسیا صعود  قهرمانی  رقابت های  نهایی  مرحله یک چهارم  به 
زنان آسیا  و  والیبال ساحلی قهرمانی مردان  رقابت های  کرد. 
که از روز جمعه با حضور 3۲ تیم در تایلند آغاز شده است، با 
انجام هشت دیدار در مرحله یک شانزدهم پیگیری می شود.

ملی پوشان ایران در ست دوم ۲1 بر 16 مغلوب حریف شدند 
بر  بر 17 و 17  امتیازهای ۲1  با  اول و سوم  اما در ست های 
15 به پیروزی رسیدند تا در جمع هشت تیم برتر رقابت های 

ساحلی قهرمانی آسیا قرار گیرند.

سرفه را با این نوشیدنی ها درمان کنید

 محققان هندی تأثیر شربت تهیه شده 
فلفل  نمک،  آناناس،  آب  از  مخلوطی  با 
به  مبتال  بیماران  روی  را  عسل  و  سیاه 
سل آزمایش کردند.این نوشیدنی نسبت 
و  سرفه  کردن  آرام  در  سرفه  شربت  به 
بروملین  است.  مؤثرتر  گلو  ناراحتی  رفع 
اکسیدان  آنتی  خاصیت  با  آنزیم  نوعی 

این  حاوی  آناناس  است.  ضدالتهاب  و 
و   A های  ویتامین  و  اکسیدان  آنتی 
که  است  پتاسیم  و  منگنز  منیزیم،   ،C
با  با تقویت سیستم دفاعی بدن، مقابله 
کند. می  تر  آسان  بدن  برای  را  عفونت 

و  سرفه  کردن  آرام  در  آناناس  نوشیدنی 
رفع ناراحتی گلو مؤثرتر است.

آقایان، بیشتر تخمه کدو بخورند!

از  است  سرشار  خام  کدوی  تخمه 
غذایی  فیبرهای  غیراشباع،  چربی های 
اسیدهای  مانند  مهمی  مغذی  مواد  و 
کنار  در  همگی  که  منیزیم  و  آمینه 
در  را  تستوسترون  سطح  می توانند  هم 
این  وجود  با  البته  بدهند.  افزایش  بدن 
خام  کدوی  تخمه  از  نباید  مهم،  فواید 

کنید  استفاده  بیماری ها  درمان  برای 
بگذارید.  کنار  را  احتمالی  داروهای  و 
و  تک زنجیره ای  غیراشباع  چربی های 
کدوی  تخمه  در  موجود  چندزنجیره ای 
را  متابولیسم  وضعیت  می توانند  خام 
تعادل  و  کنند  حفظ  مطلوبی  در سطح 

هورمونی را در بدن نگه دارند.

9 خاصیت عمومی میوه های قرمز

میوه های قرمز، حجم بسیار باالیی از فیبر 
 ،A غذایی، انواع آنتی اکسیدان ها، ویتامین
پکتین، ویتامین C، پتاسیم، ویتامین های 
گروه B، منیزیم و منگنز را در خود جای 
سرطان  به  ابتال  خطر  1(کاهش  داده اند. 
مقابل  در  بدن  از  محافظت  پروستات۲( 
کاهش  رحم3(  دهانه  و  ریه  سرطان های 

بدن  از  محافظت  تومورها۴(  رشد  سرعت 
در برابر مضرات ناشی از رادیکال  های آزاد5( 
بیماری های  مقابل  در  بدن  از  محافظت 
قلبی6( نقش موثر در کنترل فشار خون7( 
 )8)LDL( خون  بد  کلسترول  کاهش 
تقویت بافت مفصلی برای جلوگیری از بروز 
آرتریت9( کمک به سالمت دستگاه گوارش.

ماش مناسب برای سرفه و ورم لوزه 

گروه  در  سنتی  طب  منظر  از  ماش 
نظر  از  و  می گیرد  قرار  غالت  و  حبوبات 
محسوب  خشک  و  سرد  نیز  مزاجی 
می شود. ُمصلح های ماش شامل این موارد 
ترش،  انار  آب  میخک،  زیره،  می شوند: 
سماق، روغن بادام، تخم کافشه، زنجبیل، 
و خردل.مصرف  فلفل، مصطکی  دارچین، 

در  تابستان،  و  بهار  فصل  در  ماش 
سرزمین های گرم و برای افراد گرم مزاج و 
تب های گرم، مفید است. درواقع، مصرف 
ماش در این شرایط باعث تسکین حرارت، 
پوست کنده  ماش  می شود.  و خون  صفرا 
برای رفع یبوست و نوع با پوست آن برای 

درمان اسهال مفید به حساب می آید.

 بهبود هضم غذا:این خوراکی خاصیت ضد التهابی دارد و به همین 
تهوع،  حالت  از جمله  گوارشی  های  ناراحتی  با  مقابله  برای  دلیل 
التهابات معده و تحریکات روده ای مفید خواهد بود. زنجبیل عملکرد 
پانکراس را تحریک می کند و ترشح آنزیم های جذب ریزمغذی ها را 
افزایش می دهد.ادویه ای سرشار از آنتی اکسیدان ها:آنتی اکسیدان 
ها ترکیباتی هستند که آسیب های سلولی ناشی از رادیکال های 
آزاد مقابله می کنند. رادیکال های آزاد مولول هایی هستند که در 

بدن جمع شده و زمینه ساز بیماری های جدی مانند سرطان می 
شوند.ریشه زنجبیل منبع غنی از آنتی اکسیدان هاست که می تواند 
از سالمتی محافظت کرده و از بروز پیری زود هنگام پیشگیری کند.
مقابله با سرما خوردگی و آنفوالنزا:زنجبیل خوراکی عالی برای بهبود 
عالئم سرماخوردگی و آنفوالنزا محسوب می شود. خواص ضد التهابی 
آن به باز شدن مجاری تنفسی کمک می کند.دمنوش زنجبیل تاثیر 
خلط آوری خوبی دارد و می تواند به بدن در دفع عوامل بیماری زا 

کمک کند.تسهیل جریان خون:مصرف زنجبیل به حذف کلسترول 
بد خون کمک می کند و مانع از مسدود شدن عروق می شود. این 
خواص باعث شده تا زنجبیل ماده عالی برای سالمت سیستم قلبی 
عروقی و جریان خون محسوب گردد.با این حال، نباید در مصرف آن 
زیاده روی کرد زیرا در صورت همزمانی با مصرف دارو ممکن است 
عوارض جانبی داشته باشد. از همین رو بهتر است ابتدا با پزشک 
مشورت شود.تسکین دردهای مفصلی:قدرت ضد التهاب و مسکن 

برای کاهش دردهای مفصلی  تا درمانی مؤثر  باعث شده  زنجبیل 
مانند آرتریت باشد.به عالوه، به رفع اسپاسم ها نیز کمک می کند و 
در بهبود عالئم دردهای قاعدگی و عضالنی بسیار عالی است.بهبود 
دردهای میگرنی: میگرن زمانی احساس می شود که چربی هایی به 
نام پروستاگالندین ها انبساط و انقباض هایی در عروق مغزی ایجاد 
کنند. این فعالیت غیر عادی التهاب ایجاد می کند و فشار خون را 

باال می برد که در نتیجه دردهای شدید بروز می کند.

فواید مصرف روزانه زنجبیل

خواص شفا بخش آبلیمو

آب  بدن  برای  مایعات  مفیدترین  از  یکی 
لیموی گرم است که نوشیدن آن در هنگام 
باشد.  داشته  زیادی  فواید  میتواند  صبح 
لیمو شامل آنتی اکسیدان, ویتامین و مواد 
مغذی می باشد که سبب بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی, گوارش و رفع مسمومیت 
می شود. لیمو حاوی ویتامین ث می باشد 

که یک آنتی اکسیدان قوی به شمار می 
این نوشیدنی میتواند  رود. مصرف مداوم 
بدن را از امراض متفاوتی مصون کند.1-
آنفوالنزا  و  سرماخوردگی  تر  سریع  درمان 
۲- افزایش انرژی 3- برطرف کردن التهاب 
۴-هضم بهتر غذا 5- سم زدایی بدن 6- 

کاهش وزن 7- کاهش فشار خون

جاساز یک تن مواد مخدر در تریلی نفتکش

از کشف یک تن تریاک که به طرز ماهرانه ای در یک  انتظامی استان  فرمانده 
خودرو نفتکش جاساز شده بود در شهرستان نهبندان خبر داد .سردارمجید شجاع 
گفت: با دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر توسط سوداگران 
شهرستان  »دهسلم«  عملیاتی  پاسگاه  مأموران   ، سنگین  خودروهای  با  مرگ 
یک  به  کرمان  به  نهبندان  محور  در  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  نهبندان 
بررسی  برای  را  خودرو  و  شده  مشکوک  سرنشین  دو  با  نفتکش  تریلی  دستگاه 
بیشتر متوقف کردند .وی اظهار داشت: ماموران در بازرسی انجام شده، یک تن 
تریاک در قالب 100 بسته که به طرز ماهرانه ای در تانکر خودرو جاساز شده بود، 
کشف کردند .به گفته سردار شجاع ، در این عملیات دو متهم 37 و 33 ساله 

دستگیر و با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند.

کودک ۱۱ ساله در استخر آب روستای ملوند شهرستان طبس غرق شد 

 مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از غرق شدگی کودک 11 ساله در استخر آب روستای ملوند طبس خبر داد. وی 
اظهار داشت: ساعت 13:۴6 روز جمعه حادثه غرق شدگی کودک در استخر آب حوالی روستای ملوند شهرستان طبس به مرکز پیام اورژانس 115 این شهرستان 
اعالم شد. وی با بیان اینکه بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 ده محمد و اورژانس هوایی طبس به محل حادثه اعزام شدند افزود: در زمان رسیدن تکنسین های 
اورژانس با کودک 11 ساله روبه رو شدند که دچار غرق شدگی در استخر آب شده و فاقد عالیم حیاتی بود.وی گفت: بالفاصله عملیات احیا قلبی ریوی توسط 
کارشناسان اورژانس آغاز و به همراه احیا با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس اعزام شد که متاسفانه علیرغم تالش کارشناسان 
اورژانس و کادر درمانی کودک فوت کرد.وی تصریح کرد: غرق شدگی از علل شایع مرگ غیر عمدی در فصل بهار و تابستان بوده که اغلب در استخر، دریاچه و 
حتی وان حمام اتفاق افتاده که می توان با رعایت برخی نکات ایمنی از بروز این حوادث پیشگیری کرد.وی اظهار داشت: آسیب اصلی ناشی از غرق شدگی کمبود 
اکسیژن است و اگر اکسیژن کمتر از 6-۴ دقیقه در اختیار ارگان های حیاتی بدن )قلب، ریه و مغز( قرار نگیرد، موجب مشکالت تهدید کننده حیات و آسیب های 
غیر قابل برگشت و در نهایت مرگ می شود.وی افزود: عموم مردم باید احیاء قلبی ریوی پایه را فراگرفته و در صورت لزوم تا رسیدن کارشناسان اورژانس انجام دهند 

ودر هر صورت پیشگیری قبل از وقوع آسیب خیلی بهتر از اقدام به درمان مشکالت بعد از وقوع است.
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

 نیروهای مسلح برای دفاع باید آنچنان 
آماده باشند که دشمن 
خیال تجاوز نکند 

اینکه  بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
برای دفاع باید آنچنان آماده باشیم که دشمن خیال 
تجاوز نکند، گفت: هرگز نباید در مقابل ستمگران 
بی تفاوت باشیم.آیت ا...  عبادی در دیدار با فرماندهان 
و کارکنان نیروهای مسلح مستقر در استان ضمن 
تبریک هفته ارتش اظهار کرد: کار نیروهای مسلح 
کاری خدایی است و عطر تفکر بسیجی همیشه 
همراه آنهاست.عبادی با بیان اینکه با دنیایی روبه رو 
هستیم که می گویند رأی دادن دموکراسی است، اما 
به ملت بحرین اجازه حق رأی نمی دهند اظهار کرد: 
کسانی که باید بیدار باشند امروز نه بیدار و نه هوشیار 
هستند.وی با بیان اینکه برای دفاع باید آنچنان آماده 
باشیم که دشمن خیال تجاوز نکند گفت: هرگز نباید 

در مقابل ستمگران بی تفاوت باشیم.

بودجه خراسان جنوبی
 در سال ۹۶ دو برابر شد

شبستان- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس با اشاره به اینکه دولت بودجه استان را به 
مجلس ۴۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود، گفت: با 
پیگیری مجمع نمایندگان استان بودجه استان بیش 
از ۷۰۰ میلیارد تومان تصویب شد.حجت االسالم 
عبادی با اشاره به اینکه دولت بودجه استان را به 
مجلس بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده 
بود، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده مجمع 
نمایندگان استان بودجه استان بیش از ۷۰۰ میلیارد 
تومان تصویب شده است.وی اذعان داشت: عمده 
پیگیری های پروژه ها که مربوط به مجلس بوده 
انجام شده و هم اکنون دستگاه های اجرایی استان 
باید پیگیر تخصیص این اعتبارات باشند.وی افزود: 
البته گالیه ای هم دارم از مسئوالن بانک کشاورزی 
کشور که کارخانه سیمان باقران  حدود 2۰ میلیارد 
دارد  نیاز  برای سرمایه در گردش خود  وام  تومان 
که هنوز این وام پرداخت نشده است که ما پیگیر 
هستیم این وام پرداخت شود چرا که این کارخانه 

بدون سرمایه در گردش به مشکل خواهد خورد.

ترجیح دادن جلسه شورای اداری
 به خدمت در شورای شهر

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند که 
قرار بود با دستور کار نامه های کمیسیون خدمات و 
بررسی اساسنامه شوراهای سازمان های شهرداری 
برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا و 
از  استانداری  اداری  جلسه شورای  در  آنان  حضور 
جمله نبود رئیس کمیسیون خدمات، تشکیل نشد. 
یکی از اعضای شورا که این غیبت را جالب نمی دید 
عنوان کرد: اعضای شورا حضور در شورای اداری 
را واجب تر از شورای شهر می دانند در حالی که      

می توانستند در آن جا حضور پیدا نکنند.

أخذ اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد 
رسمی استان ۱۰۰ درصد عملیاتی شد

تسنیم-مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
انگشت  اثر  أخذ  درصدی   ۱۰۰ شدن  عملیاتی  از 
الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی استان خبر داد.
نخست  ماهه  در 6  کرد:  اظهار  پور  حاجی  قدرت 
امسال آرشیو الکترونیکی استان به مرحله عملیاتی 
و اجرایی  برسد. وی با بیان اینکه تمام افرادی که 
از زمان أخذ اثر انگشت الکترونیکی مراجعه کردند 
مشخصاتشان با أخذ اثر انگشت لینک شده است 
افزود: بالغ بر 3۰ درصد مردم استان در بحث تنظیم 

اسناد رسمی مراجعه کردند.

سرمایه گذاری  افزون بر 237 میلیارد 
ریالی دولت در ورزش استان

اشاره  با  استان  ایرنا - مدیرکل ورزش و جوانان 
بهره  گفت:  استان  ورزشی  فضاهای  توسعه  به 
برداری از ۱۱ پروژه با 236 میلیارد و ۷6 میلیون 
ریال هزینه، تاسیس و تجهیز ۱6 باب خانه ورزش 
روستایی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم 

در حوزه ورزش این استان مرزی است. 

سال ۹5مصرف برق  افزایش یافت

صدا و سیما-مدیر عامل شرکت برق استان گفت: 
پارسال یک میلیارد و ۴83 میلیون کیلو وات ساعت 
برق در بخشهای مختلف خراسان جنوبی مصرف 
شد که ۱9 میلیون کیلو وات ساعت بیشتر از سال 
در  مشترکان  تعداد  افزایش  افزود:  بود..شرکا   9۴
بخشهای مختلف، راه اندازی اماکن عمومی بیشتر 
همچون طرح های بیمارستانی و افزایش مصرف 
برق در ادارات از جمله عواملی است که مصرف برق 
در سال 95 در مقایسه با سال 9۴ افزایش داد.وی 
افزود: تعداد مشترکان برق استان نیز با افزایش حدود 
2.5 درصدی در سال 95 نسبت به سال 9۴، از 3۴۱ 

هزار و ۷2۱ به 35۰ هزار و ۱52 مشترک رسید.

غربالگری بینایی ۴۰7۱ کودک در نهبندان

مهر-رئیس اداره بهزیستی نهبندان گفت: تعدادچهار 
هزار و ۱۷ کودک سه تا شش سال نهبندانی، تحت 
پوشش ۱۰۰ درصدی غربالگری بینایی قرار گرفتند.
تعداد چهار هزار  به  اظهار کرد: در سال95  بارانی 
و ۱۷ کودک نهبندانی، مورد سنجش بینایی قرار 
گرفتند که از این تعداد 2۰8 نفر کودک در معرض 
یا مبتال به تنبلی چشم شناسایی شده اند.همچنین 

برای 36 نفر از کودکان نیازمند عینک تجویز شد.

ثبت نام ۱۱83 نفر رشته از استان
در چهلمین مسابقات قرآن کریم اوقاف 

حسینی-مدیرکل اوقاف و امور خیریه از ثبت نام هزار 
و ۱83 نفر رشته از ابتدای مهلت ثبت نام در چهلمین 
دوره مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف تاکنون خبر 
داد و عنوان کرد:ثبت نام در این مسابقات، در ۱6رشته 
از ۱2بهمن 95 همزمان با سراسر کشور آغاز و ۱۰ 
اردیبهشت سال جاری پایان می یابد. حجت االسالم 
هاشمی ادامه داد: افراد می توانند با مراجعه به آدرس 
ادارات  دفاتر  یا  و   quraniran.ir الکترونیکی 
اوقاف و امور خیریه در این مسابقات شرکت کنند. 
وی یادآور شد: تاکنون شهرستان طبس بیشترین و 
شهرستان قاین نیز کمترین تعداد ثبت نام کننده در 

این مسابقات را به خود اختصاص داده اند.

آغاز طرح ایمن سازی دام ها 
علیه بیماری های آبله و شاربن

دام های سبک  واکسیناسیون  از عملیات  کاری- 
آغاز  استان  در  شاربن  و  آبله  های  بیماری  علیه 
شدومعاون سالمت دامپزشکی استان در این رابطه 
عنوان کرد: بر اساس برنامه سازمانی این عملیات 
از فروردین آغاز و تا پایان شهریور سالجاری ادامه 
دام  جمعیت  اصغرزاده  محمد  داشت.دکتر  خواهد 
سبک استان را بیش از یک میلیون و 8۰۰ هزار 
راس دام اعالم کرد و به ایمن سازی بیش از یک 
میلیون 3۰۰ هزار راس دام علیه آبله و بیش از 853 
هزار راس دام علیه شاربن طی سال 95 اشاره کرد 
و گفت: با برنامه ریزی که انجام دادیم دام های 
واکسن  این  پوشش  تحت  امسال  استان  حساس 
قرار می گیرند.اصغرزاده  ادامه داد: بیماری آبله جزء 
بیماری های واگیردار دامی و بیماری شاربن در گروه 
بیماری قابل انتقال به انسان قرار دارند که اهمیت 

زیادی در صنعت دامپروری دارند. 

انتخابات شوراهای اسالمی  فقط در بیرجند  الکترونیکی برگزار می شود

تسنیم-رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی استان با بیان اینکه وظیفه شوراها مدیریت شهری و روستایی است گفت: 
انتخابات شوراهای اسالمی تنها در بیرجند  الکترونیکی برگزار خواهد شد.وی افزود: مشکلی برای برگزاری انتخابات در استان وجود ندارد و 

شرایط کامال مهیا است و جلسات توجیهی در راستای نظارت بر انتخابات شوراها برگزار شده و قوانین و مقررات مرتبط تبیین شده است.

محمود  سفر  دومین  مالیی-  مصطفی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی 
برنامه  اولین  شد  انجام  دیروز  صبح  کشور 
فرکانس  طیف  پایش   مرکز  افتتاح  وزیر 
پیش  که  بود  بیرجند  در  کشور  شرق  های 
و  فرکانسی  نیاز  تامین  برای  استان  این  از 
خدمات ارتباطی خود باید از خراسان رضوی 
مرکز  این  وجود  با  اما  گرفت  می  کمک 
استان مستقل شد. واعظی وزیر ارتباطات در 
خراسان  روستای  کرد:369  بیان  مرکز  این 
جنوبی به اینترنت متصل می شوند وی ابراز 
این  یازدهم  دولت  پایان  تا  کرد  امیدواری 

تعداد به ۷۰۰ روستا برسد. 

369روستا در استان
 به دهکده جهانی متصل شدند

تاکنون،  دولت  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
شبکه  برابر،   ۱8 حدود  استان  باند  پهنای 
آن  اینترنت  مشترکین  تعداد  و   ۴.5 انتقال 
با  واعظی  است.  یافته  افزایش  برابر   9 به 
اشاره به اینکه در این مدت حدود هزار و ۱۰ 
کیلومتر فیبرنوری بین شهرستان های استان 
اجرا شده است خاطرنشان کرد:هزار و ۱۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری برای پروژه های 
خراسان جنوبی در حوزه ارتباطات و فناوری 
این سفر به بهره برداری می رسد. وزیر  در 
اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
به  جنوبی  خراسان  شهر   ۱9 سفر  این  در 
می  مجهز  همراه  تلفن  سوم  نسل  اینترنت 
 28 تمام  دولت  پایان  تا  کرد:  عنوان  شوند 
شهر استان به این امکان مجهز خواهند شد. 
وی از مجهز شدن ۱۱ شهر استان به اینترنت 
به نسل چهارم هم خبر داد و گفت: امیدواریم 
این  به  استان  دیگر  شهر   8 دولت  پایان  تا 
ادامه داد:  امکانات مجهز می شوند. واعظی 
ارائه خدمات اینترنتی به روستاییان می تواند 
بازاریابی  و  فروش  جهت  در  خوبی  فرصت 

محصوالت شان به سراسر کشور باشد.

سفارش رئیس جمهور 
به هیئت وزیران: خراسان جنوبی را 

تحویل بگیرد

برنامه بعدی وزیر حضور در دومین شورای 
واعظی  این جلسه  در  که  بود  استان  اداری 

های  مزیت  و  ارتباطات  های  ظرفیت  ار 
کرد:  عنوان  و  گفت  روستاها  در  اینترنت 
از سفر  بعد  رئیس جمهوری   روحانی  دکتر 
خود به استان در اولین جلسه هیئت وزیران 
است  کرده  را  جنوبی  خراسان  سفارش 
مناطق  اعتبارات  باید  که  کردند  تاکید  و 

محروم و استان های تازه تاسیس را بیشتر 
گام  بتوانیم  کرد  امیدواری  ابراز  بکنیم.وی 
در  مجازی  فضای  طریق  از  مهمی  های 
افزود:  و  برداریم،  استان  گردشگری  حوزه 
میلیارد   ۷۰ و  هزار  دو  گذشته  سال  سه  در 
سرمایه  استان  ارتباطات  حوزه  در  ریال 
اینکه  بیان  با  است.واعظی  شده  گذاری 
روستایی  توسعه  به  نسبت  ارتباطات  وزارت 
عنایت خاصی داشته است، بیان کرد: وظیفه 
خود می دانیم عالوه بر فعالیت های وزارت 
خانه ای برای دانشجویان این استان در این 

حوزه اشتغال ایجاد کنیم.

دو فاز ملی شبکه اطالعات در استان 

وی با بیان اینکه دو فاز ملی شبکه اطالعات 
اندازی  راه  جنوبی  خراسان  استان  در  را 
خصوصی  بخش  اگر  کرد:  بیان  ایم،  کرده 
در  کند  گذاری  سرمایه  ارتباطات  حوزه  در 
مقایسه با بخش های دیگر می تواند درآمد 
وجود  با  و  باشد  داشته  بهتری  بازدهی  و 

استان  این  الکترونیکی  کارهای  و  کسب 
اشاره  با  ارتباطات  دارد.وزیر  خوبی  ظرفیت 
به اینکه سعی داریم در چند ماه آینده طرح 
تکاپو را برای دانشجویان فارغ التحصیل در 
کنیم،وی  اندازی  راه  استان  ارتباطات  حوزه 
بازار  در»  دولت  ابتدای  در  کرد:  خاطرنشان 

آی سی تی« ۱3 هزار میلیارد تومان بوده  که 
اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ثبات  مدت  این  در  دولت  هدف 
مردم  آرامش  و  اقتصادی  مسائل 

بوده است

در  ثبات  دولت  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
مسائل اقتصادی و آرامش بوده است، افزود: 
کشور توسط همه شایستگان اداره می شود 
و  امنیتی  نهادهای  بین  نزدیکی  تعامل  و 
وجود  گانه  سه  قوای  و  دولت  با  نظامی 
اگر  اینکه  به  تاکید  با  ارتباطات  دارد.وزیر 
رهنمودهای رهبری نبود تیم مذاکره کننده 
جهانی  بزرگ  های  قدرت  با  توانست  نمی 
مذاکره کند، بیان کرد: دولت کارگذار نظام 
است و کار اجرایی انجام می دهد. واعظی 
با اشاره به اینکه مهم ترین کار دولت باید 
قطعا  کرد:  باشد،خاطرنشان  مردم  معیشت 
مردم  معیشت  و  اقتصاد  در  توانیم  می  ما 

ایجاد کنیم. تحول 

اعتبارات  جذب  راه  تنها   : استاندار 
سماجت و پیگیری است

این  در  نیز  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
مراسم عنوان کرد: در سفر رئیس جمهوری 
های  پروژه  تومان  میلیارد   8۰۰ استان  به 

مختلف در استان به بهره برداری رسید.وی 
با اشاره به اینکه  ۱5۰ میلیارد تومان اعتبار 
به پروژه های بهداشتی و درمانی اختصاص 
برای  مدیران  کرد:  خاطرنشان  است  یافته 
را جذب  تنها  و  کنند  اعتبارات تالش  جذب 
اعتبارات سماجت و پیگیری مسئوالن است.

با  مبارزه  و  اطالعات  آزاد  دسترسی 
فساد اولویت دولت الکترونیک است

سومین برنامه وزیر حضور در بین خبرنگاران 
استان بود که در حوزه استاندار برگزار شود 
واعظی  نظرخواهی  وزیر  از  سوال  اولین 
مکالمه  که  تلگرام  نوین  خدمت  درباره 
کرد:  عنوان  وی  شد  پرسیده  است  صوتی 
توسعه  اجتماعی  های  شبکه  به  دولت  نگاه 
و  نخبگان  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  ای 
ایجاد  برای  باید  بنیان  دانش  های  شرکت 
شبکه های ملی و داخلی تالش کنند افزود: 
مردم  برای  تاوقتی  اجتماعی  های  شبکه 
نمی  آن  مانع  ما  اند  نکرده  ایجاد  مشکل 

استفاده  صحیح  آن  از  باید  مردم  و  شویم 
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کنند.وزیر 
تاکید براینکه نیروی های امنیت و انتظامی 
دارند  کامل  رصد  خارجی  های  شبکه  بر 
خاطرنشان کرد:  دولت مسئول حفظ حریم 
شبکه  از  استفاده  و  است  مردم  خصوصی  
حریم  حفظ  برای  داخلی  اجتماعی  های 
کنند  می  که صرف  ای  هزینه  و  خصوصی 
کمتراز شبکه های خارجی می باشد.واعظی 
تاکید کرد: دسترسی آزاد اطالعات و مبارزه 

با فساد اولویت دولت الکترونیک است.

سوال خبرنگار آوا از وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات 

براینکه  مبنی  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در  وزیر 
رشته  در  استان  التحصیالن  فارغ  بیشترین 
زیادی  نخبگان  و  است  اطالعات  فناوری 
داریم که بیکار هستند و در خراسان جنوبی 
نوپا در  مرکز توانمندسازی کسب و کارهای 
استان هنوز تاسیس نشده و این مرکز یکی 
اولویت های اجرای طرح تکاپو در استان  از 
را  مرکز  این  تاسیس  درخواست  باشد  می 
دراستان داریم که واعظی بیان کرد:به همین 
مذاکره  برای  من  معاون  باللی  دکتر  منظور 
التحصیالن  فاروق  و  دانشگاهی  نخبگان  با 
بیرجند  دانشگاه  به  اطالعات  فناوری  رشته 
رفته است.وی افزود: در شرایطی که ما بدانیم 
شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
استان توانایی جذب سرمایه گذار را دارند ما 
این مرکز را در خراسان جنوبی تاسیس می 
کار  وزیر  ربیعی  با  از سفر خود  کنیم.واعظی 
بخش  همراه  به  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون   ،
خصوصی به استان  خبرداد و گفت: برای اجرا 
توسعه  و  2۰۷میلیاردریالی  گذاری  سرمایه  و 
زیرساختی به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰میلیون 
تومان در طرح تکاپو و امضاء اسناد این طرح 
به استان شما خواهم آمد.وزیر ارتباطات تاکید 
شما  مثل  تاسیسی  تازه  استان  برای  کرد: 
از  برای جذب گردشگر  هدف گذاری رویارو 
طریق اینترینت بهترین فرصت است و هزار 
باشد. می  کم  شما  برای  نوروز  در  گردشگر 

وزیر  روزه  دو  سفر  این  در  که  است  گفتنی 
، فردوس  قاین   ، بیرجند  به شهرستان های 
، سرایان ، بشرویه و طبس سفر خواهد کرد. 

)Ava.news14@gmail.com(

جشنواره  نوزدهمین  دیروز  قوسی-صبح 
جمعی  حضور  با  استان  ساز  مدرسه  خیرین 
از خیرین و وزیر ارتباطات برگزار شد. واعظی 
اعتقاد  کرد:  بیان  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
دخالت  امور  در  کمتر  باید  دولت  داشتیم 
و  کند  واگذار  مردم  دست  به  را  کار  و  کند 
هدفش رقابت کردن با مردم نباید باشد. وی 
می  که  هرجایی  تاریخ  طول  در  داد:  ادامه 
وارد  و  آنجا خراب شد  دولتی شود،  خواست 
بوروکراسی و تامین بودجه شد. از صد سال 
گذشته دولتهای بزرگ و فربه به دولت های 
بعدی به ارث رسیده اند. وی اضافه کرد: از 
ابتدای این دولت تالش کرده ایم تا آن جایی 
که می توانیم دولت را چابک و کوچک بکنیم 

و رییس جمهور دستور داد تا اقتصاد مقاومتی 
در  باشیم.  داشته  اصلی  اولویت  عنوان  به  را 
حوزه آموزش و پرورش اگر بخواهیم یکی از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی را نام ببریم همین 
انجام می  کاری است که در مدرسه سازی 
دهند. واعظی خاطرنشان کرد: سیاست دولت 
همواره  تاسیس  تازه  های  استان  قبال  در 
این بوده که بودجه و عنایت بیشتری داشته 
تومان  میلیارد   ۱۱۰ استان  این  در  باشند. 
پروژه های مختلف IT، مخابرات و فرکانس 
به بهره برداری خواهیم رساند. از ابتدای این 
برای  تومان  میلیارد  االن 2۰۷  تا  دولت هم 
گذاری  سرمایه  مخابراتی  های  زیرساخت 
کرده ایم. همچنین به 85 درصد روستاهای 

باالی 2۰ خانوار که دسترسی اینترنت نداشته 
باشند، اینترنت می دهیم. وی قول داد: قبول 
شده  ساخته  مدارس  از  یکی  که  کنیم  می 
توسط خیرین را هوشمند سازی کنیم.بیگی 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
تعهدات  قبلی  در جشنواره  کرد:  بیان  استان 
بود  تومان  میلیون   55۰ و  میلیارد   ۱۷ مان 
که حدود 65 درصد آن محقق شده است. از 
این مبلغ حدود ۱۱.5 میلیارد تومان مربوط به 
احداث بناها، بخشی از آن مربوط به احداث 
به  مربوط  تومان  میلیارد   3 حدود  و  زمین 
است.  بوده  نقدی  های  کمک  و  تجهیزات 
سال  از  که  تعهداتی  مجموع  داد:  ادامه  وی 
گذشته تا این جشنواره داده شده تا چند روز 

بیگی  شود.  می  اعالم  و  بندی  جمع  آینده 
تصریح کرد: بیشتر سعی مان بر آن بوده تا 
با توجه  بنا  در مقاوم سازی مدارس، احداث 
به نیازها و ساخت مدرسه در حاشیه شهرها 
–مستقل   8۴ سال  از  باشیم.  داشته  تمرکز 
میلیارد   ۷8 امروز حدود  به  تا  استان-  شدن 
و 9۰۰ میلیون تومان تعهد داشته ایم که ۷۰ 
درصد آن محقق شده و صرف مشارکت در 
ساخت ۱۴39 کالس درس شده است. نوید 
ادهم دبیرکل شورای عالی اموزش و پروش 
گفت: حدود یک سوم مدارس کشور توسط 
وی  شود.  می  ساخته  ساز  مدرسه  خیرین 
که  است  ظرفی  همانند  مدرسه  کرد:  اضافه 
فعالیت های آموزشی و تربیتی در درون آن 

اتفاق می افتد. خیرین باید به تناسب ظرف 
و مظروف توجه کنند. آموزش و پرورش در 
دوران مختلف فقط عمل انتقال اطالعات را 
انجام داده اما االن این مطلوب نیست. باید 
به دانش  را  در مدرسه شرایط خوب زیستن 
تربیت  بر  عالوه  و  دهیم  آموزش  آموزان 
و  اقتصادی  اجتماعی  تربیت  باید  علمی، 
مدرسه  کرد:  تاکید  وی  بگیرد.  انجام  هنری 
و  تحقیق  و  کردن  ورزش  امکان  که  ای 
آزمایش نداشته باشد، مدرسه نیست. مدرسه 
هر چه بزرگتر باشد در آن راحت تر هستیم 
و  بزرگ  مدرسه  که  برویم  به سمتی  باید  و 

مجهز داشته باشیم.
)Ava.news19@gmail.com(

مالیی-پیرو خبر احتمال اعزام حجاج استان 
المللی  بین  فرودگاه  طریق  از  عربستان  به 
مدیرکل  سالمی  مهندس  سراغ  به  بیرجند 
عنوان  وی  که  رفتیم  استان  های  فرودگاه 
کمبودی  بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  کرد: 
پرواز های  برای  زیرساختی  امکانات  نظر  از 
بین المللی ندارد بلکه ظرفیت خوبی داریم اما 
هواپیما نداریم.»سالمی« خاطرنشان کرد: در 
سال 9۴ شرکت فرودگاه های کشور فرودگاه 
حجاج  پروازی  ایستگاه  عنوان  به  را  بیرجند 
سعودی  اینکه  به  توجه  با  کرد.اما  تعیین 
شرکت ماهان را تحریم کرده است و شرکت 

ایران ایر هم محدودیت هواپیما دارد اما قول 
هایی به ما داده اند اما برای جذب ایستگاه 
را  خود  تالش  عربستان  بیرجند-  پروازی 
می کنیم.مدیرکل فرودگاه های استان بیان 
کرد: به همین منظور مکاتباتی با قائم مقام 
 مدیرعامل فرودگاه های کشور انجام می شود

بیرجند به عربستان  از  امکان سفر حجاج  تا 
فرودگاه  اینکه  به  اشاره  با  آید.وی  وجود  به 
بین المللی بیرجند دارای دستگاه ناوبری به 
مبلغ3میلیارد تومان است تصریح کرد: برای 
سازی  ایمن   ، مراقبت  برج  تجهیزات  ارتقاء 

پروازی سیستم ها خریداری شده است.

بیرجند  المللی   بین  فرودگاه  توسعه 
نیازمند33میلیارد تومان

ترمینال  مطالعاتی  طرح  اتمام  از  سالمی 
داد  خبر  تومان  8۰۰میلیون  اعتبار  با  جدید 
23میلیارد  پروژ  این  اجرایی  برای  عنوان  و 
مسئوالن  باید  و  داریم  نیاز  اعتبار  تومان 
کنند. همکاری  آن  اجرای  برای  استانی 

برای  خوبی  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجام پروازهای بین المللی داریم خاطرنشان 
اتوماتیک  فرود  ناوبری  دستگاه  وجود  کرد: 
۱۱میلیارد  مبلغ  به  گردوغبار  در  هواپیما 
افزاید  می  ما  فرو.دگاهی  ظرفیت  به  تومان 

استانی  مسئوالن  اعتبار  این  جذب  برای  و 
با شرکت فرودگاه  باید  نمایندگان مجلس  و 
فرودگاه  مدیرکل  کنند.   رایزنی  های کشور 
هوایی  شرکت  اینکه  بیان  با  استان  های 
عربستان فقط چند استان را برای پروازهای 
خود انتخاب کرده است خاطرنشان کرد:یکی 
وجود  سعودی  های  شرکت  های  علت  از 
صندلی های خالی برخی از پروازهای حجاج  
سالمی  است.  بلعکس  یا  مبدا  به  مقصد  از 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  براینکه  تاکید  با 
از یک مرکزکوچک تبدیل به فرودگاه بزرگ 
می شود خاطرنشان کرد: این مسائل و چالش 

باید  استان  توسعه  برای  اما  ها طبیعی است 
مردم هم همکاری کنند.    

بهره برداری از مرکز پایش طیف فرکانسی شرق کشور 
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بیرجند انجام شد:

 سالمی : خالی بودن صندلی ها علت همکاری نکردن شرکت های سعودی

مدیر کل فرودگاه های استان

خدمات ارتباطی استان مستقل شد

وزیر ارتباطات : تالش کرده ایم دولت را چابک و کوچک کنیم

 زیرساخت هست ؛ هواپیما نیست !

عکس:گرگی

سرمقاله

الزامات حمایت از 
تولید داخلی در استان

* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (حال مردم و مسووالن   
این شعار  زمینه تحقق  ابتدا  باید  خراسان جنوبی 
را در استان بوجود آورند و زمانی که این ظرفیت 
در سطح کالن کشور  بالطبع  ایجاد کردند  را  ها 
علی  اقتصادی  سیاستهای  صحیح  اجرای  با  هم 
الخصوص در زمینه واردات و صادرات می توانیم 

ثمرات آن را شاهد باشیم. 
از  کامل  اطالع  با  باید  است  دولت  وظیفه  آنچه 
 وضع منطقه و شناسایی زمینه های سرمایه گذاری، 
برای جلب و جذب سرمایه گذار تالش نموده و با 
حذف  قوانین دست و پا گیر و رفع موانع  تولید و 
اعطای تسهیالت و زمینه سرمایه گذاری دایم را 
فراهم نماید.ما متاسفانه در منطقه خودمان   تجارب 
دنبال  به  فعال  که  داریم  گذاری  از سرمایه  تلخی 
دالیل ان هم نیستیم اما آن گاه که بهره برداری 
ازکارخانه هایمان که باید  درظرف 3 سال  انجام 
یا و  کشد  می  طول  سال  یازده  از  بیش  شد   می 

 با سخت گیری در اجرای قوانین دست و پا گیر 
وارد  زیاد  میل  و  رغبت   با  که  گذاری  سرمایه   ،
صحنه شده است فرار را برقرار ترجیح می دهد و 
انتقال می دهند  مناطق  به دیگر  را  سرمایه شان 
باید دالیل  این همه بررسی شود.مسئوالن استانی 
باید در وهله اول  زمینه های عدم تحقق سرمایه 
های طرح  شدن  مدت  دراز  و  تاخیر  یا   گذاری 

صنعتی  و مشکالت  اعتباری را بررسی کنند  و 
با حمایت کامل و نظارت آن را بر طرف نمایند و  
عالوه برهمه این مسائل بر کیفیت تولیدات داخلی  
تاکید کرده و اجازه ندهند هر محصولی تولید شود. 

اما از آن طرف وظایف مردم چیست ؟آیا شهروندان 
استان از خود پرسیده اند تاکنون برای حمایت از 
تولیدات داخلی  چه کرده اند؟ آیا سعی نموده اند  
از  استان ها  تولیدات سایر  حداقل بجای مصرف 
تولیدات دیار خودشان استفاده کنند؟ما اگر خودمان 
را مکلف کنیم درمنطقه از تولیدات داخلی  استان 
و در کشور بجای استفاده از محصوالت خارجی 
از تولیدات داخلی کشور  خرید کنیم صد در صد 
ما  از  کدامیک  براستی  ولی  شد.  خواهیم  موفق 
استان  داخلی  تولید  از  حمایت  از  نیت  با  تاکنون 

سعی کردیم خرید نماییم.
داخل   در  صنایع  چنانچه  که  است  این  نه  مگر 
جوانان  اشتغال  های  زمینه  شود  تقویت  استان 
 خودمان فراهم می شود.زمانی که  یک تولید کننده 
با فروش خوب محصوالتش رو برو شود بالطبع 
نسبت به توسعه فعالیت خود و افزایش تولید اقدام 
می کند و اینجاست که در نتیجه آن استفاده از 
تر  به صرفه  او  برای  استان  نیروهای متخصص 
 است و زمینه اشتغال بیشتر جوانان فراهم می شود

پس باید از خودمان شروع کنیم هم مردم و هم 
راسخ  عزمی  با  و  جهادی  حرکت  با  مسئوالن 
وهله  در  و  کنیم  تولید  خودمان  بگیریم  تصمیم 
اول از محصوالت داخلی خودمان استفاده کنیم.

زمینه   بتوانیم  حرکت  این  استمرار  با  داریم  امید 
تولید واشتغال بیشتر جوانان را فراهم کنیم فقط 

باید از همین امروز شروع کنیم.
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 
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