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سعید جلیلی :
ثبت نام نکردن در انتخابات
به معنای اتمام کار نیست 

کنعانی مقدم:
مشایی و بقایی، کمربند انتحاری

احمدی نژاد هستند

موسوی الری:
 رقبای روحانی، پایگاه اجتماعی 

و کارنامه قابل قبولی ندارند.
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سرمقاله

دهکده جهانی؛ 
شهر بی خیالی ها
* هرم پور

»چهل و هشت ساعت است اتوبوس ها متوقف 
شده اند؛ این ها  اهالی فوعه و کفریا دراستان ادلب 
سوریه هستند که پس از دو سال محاصره ی کامل 
 در حال خارج شدن از محاصره ی تروریست ها
هستند. کسی نه به کودکان آب و نانی می دهد و 
نه حتی اجازه می دهد تا از اتوبوس ها پایین بیایند 
و به دستشویی بروند. چهل و هشت ساعت انتظار 
زیر آفتاب داغ ادلب، بدون آب وغذا. شنبه. پانزدهم 

آوریل سال 2017 است «
»پرسپولیس قهرمان زودهنگام لیگ برتر فوتبال 
مدرس  خیابان  است.  شلوغ  شهر  است.  شده 
یک  داخل  جوان  دختر   3 شده.  قفل  تقریباً 
اند کرده  باز  سر  از  را  قرمزشان  شالهای   سمند، 
و تکان می دهند؛ پسران جوان داخل پیاده روها 
 ناباورانه نگاهشان می کنند. چهار راه معلم، شلوغ ترین
 چهار راه دنیا شده است. پسر جوانی جلو ماشین ها
و  آید  می  خوششان  ها  بعضی  و  رقصد  می 
خندند  می  دارها   مغازه  زنند.  می  دست  برایش 
پاشند.  می  آب  رویش  آب،  شیلنگ  با  دور  از  و 
کند، می  پخش  شیرینی  تر  طرف  آن   یکی 
کوچک  های  انگشت  به  شده  بسته  قرمز  روبان 
 دخترکی 6 ساله را باد می برد.  شنبه، بیست  و ششم 

فروردین 1396 است.«
و  رسد  می  راه  از  غذایی  مواد  کامیون  »یک 
 سرنشینان اتوبوس ها خوشحال می شوند، بچه ها 
می کشد  را  خواهرش  برادری دست  اند.  گرسنه 
و خواهری برادر چهارساله اش را بغل می کند و 
همراه 95 کودک دیگر ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

کاهش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی

گرد و غبار در راه است
صفحه 7

اختصاص ردیف بودجه ویژه حمایت از 
زعفران نیازمند طرح مسئوالن استان 

صفحه 7

شرایط سرمایه گذاری آسان 
بخش خصوصی فراهم شود

نماینده ولی فقیه با تأکید بر اینکه شرایط باید به گونه ای باشد که 
بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در جامعه داشته باشند 
گفت: فرایند تولید در خراسان جنوبی باید به  جا و به موقع باشد 
نه اینکه تولید تنها در انبارها ذخیره شود. آیت ا... عبادی در دیدار با 

انجمن کارفرمایان استان اظهار کرد: ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

در بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان
از کارخانه کاشی فرزاد عنوان شد :

سرمایه گذاران در اشتغال و تولید 
پیش قراوالن امنیت کشور هستند

 صفحه 8

صادرات کاشی ؛ واردات ُگل َپر
صفحه 7
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بهره برداری از 44 پروژه مخابراتی درشهرستان فردوس
صفحه 7

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت

مرحوم محمد صاعدی )فرهنگـی بازنشسته(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع آن عزیز از دست رفته امروز دوشنبه 96/1/28 ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر از محل  هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خـانواده های صاعدی - خسرویـان

یادبود 

روزگاریست که ما حال پریشان داریم
ز غم هجر پدر دیده گریان داریم 
بود اخالق خوشش ورد زبان همگان
اعتباری است که از نام نکویش داریم

در نهمین سالگرد زنده یاد 

حاج ایرج اسکندری
گرامی می داریم یاد و خاطراتش را ...

همسر و فرزندان 

به اطالع مؤدیان محترم مالیاتی می رساند:  
آخرین مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطالعات معامالت فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دوره پاییز و زمستان سال 1395 برای کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر 

دولتی و اشخاص حقیقی )مشمولین بندهای الف و ب ماده 95 )ق.م.م(، 31 فروردین ماه سال جاری می باشد. لذا کلیه اشخاص مذکور مکلفند با 
مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود اقدام نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
   ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد
گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مـادری شایسته از این عالم نـاپایدار 
چشم خود بر بست و از چشم عزیزان دور شد

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان ناهید نخعی 
مجلس تذکر و یادبودی در روز  سه شنبه مورخ 96/1/29 

از ساعت 16 الی 17 در حسینیه آیت ا... آیتی واقع در 
خیابان مطهری برگزار می گردد. متمنی است با تشریف فرمایی 

خود روح آن مرحومه را شاد و بازماندگان را قرین امتنان فرمایید.

خانواده های: نخعی، مداح و سایر وابستگان 

فراخوان )معامالت متوسط(
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت بکارگیری پیمانکار 
محل  در  مکانیزه  اتوبوس  ایستگاه  عدد   5 احداث  جهت 

ایستگاه های سطح شهر مطابق با نقشه و شرایط فنی مندرج در اسناد اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیانی واجد شرایط که توانایی انجام کار را دارا می باشند 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد استعالم بهاء به آدرس اینترنتی 
www.ets.birjand.ir مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

3۲۲۲۲۲00-056 تماس حاصل فرمایند.

دکتر عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند 

آگهی مزایده اجاره ساختمان های سایت قدیم 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد ساختمان های تحت تملک 
خویش )سایت قدیم دانشگاه( بصورت دو بلوک مجزا )هر بلوک شامل سه 

سالن دو طبقه( واقع در بیرجند، حاشیه خیابان آیت ا... غفاری، حد فاصل خیابان شهید 
محالتی و جماران را بصورت یکپارچه یا تفکیکی برای حداقل مدت 3 سال در قالب اجاره 
واگذار نماید. قیمت پایه برای اجاره بهای ماهیانه برای هر سالن در اولین سال اجاره یکصد 
میلیون ریال )هر بلوک مبلغ سیصد میلیون ریال( تعیین می گردد. از کلیه متقاضیان محترم 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت 
اسناد مزایده به دفتر معاونت عمرانی این دانشگاه مراجعه نمایند و پاکتهای پیشنهادی خود را 
از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ تضمین 
جهت شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی سالیانه می باشد که می بایست به حساب 
شماره 010606۲3۲3001 بنام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند نزد بانک ملی واریز و اصل 
فیش واریزی را در پاکت مخصوص در مهلت قانونی ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هریک 
از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

فرمانـدهی معـزز ارشـد آجـا 
استان  خراسان جنوبی
 و هیئت محترم همراه

امروز روز شماست، شما رزم آزمایاِن ایران زمین که طالیه داِر 
میهنید و در صِف ارتش. به پاس حضور پربرکت تان 

در موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(، خدای منان را 
شاکر و خواهانیم که شما مردان خدا که میراث دار خون شهیدانید؛ 

پاینده باشید و سربلند ! 

هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل موسسه

همکار گرامی سرکار خانم سعیده قاسمی 

صعود غرور آفرینتان به قله 6119 متری 
لوبوچه پیک در کشور نپال
 را صمیمانه تبریک می گوییم.

سرپرستی موسسه اعتباری نور استان خراسان جنوبی

سرکار خانم سعیده قاسمی
 صعود غرور آفرینت را به قله

 لوبوچه پیک نپال 
را صمیمانه تبریک می گوییم و برایت توفیق روز افزون 

آرزومندیم.
خانواده
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ابالغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان 

جام جم-هیات وزیران افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 96 را ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال96 نسبت به سال گذشته، ده 
درصد افزایش می یابد.حداقل دریافتی بازنشتسگان 1.035.000تومان و حداکثر دریافتی آنها 7برابر حداقل دریافتی میباشد.

قیمت نان افزایش یافت

رئیس اتحادیه نان  گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید و ثبات نرخ نان از سال ۹۳ 
با یکسان سازی  تا کنون طبیعی است که 

نرخ آرد و گندم نرخ نان افزایش یابد.

حداکثر قیمت مرغ ۷۵۰۰ تومان

ایسنا-قیمت گوشت مرغ در بازار پس از چند 
هفته ثبات و کاهش نسبی قیمت مجددا رو 
افزایش حرکت می کند، مدیرعامل شرکت  به 
پشتیبانی امور دام می گوید هیچ مشکلی در 
بازار تولید، تامین و عمده فروشی این محصول 
وجود ندارد نهایتا کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان 
باید فروخته شود، در غیر اینصورت دستگاه های 

نظارتی باید با گران فروشان برخورد کنند.

2۵ درصد بیمه شدگان پیش از موعد 
بازنشسته می شوند

ایرنا - دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 
سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارش جامع و 
تحلیلی از مستمری بگیران این سازمان تا پایان 
سال ۹٤ اعالم کرد: ۲۵ درصد بازنشستگان تامین 
اجتماعی پیش از موعد بازنشسته می شوند.در 
این گزارش تالش شده است تا وضعیت کلی 
مستمری بگیران تامین اجتماعی اعم از انواع 
مستمری بگیران، میزان حقوق و سنوات دریافت 

مستمری مشخص شود.

جزئیات قیمت کتاب های درسی 
سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تسنیم-قیمت کتاب های درسی سال تحصیلی 
۹6-۹۷ نیز بدین شرح است: سال اول ابتدایی 
 1۵ ابتدایی  دوم  تومان.سال   ۳۰۰ و  هزار   1٤
هزار و ٤۰۰ تومان.سال سوم ابتدایی 1۹ هزار و 
۹۰۰ تومان.سال چهارم ابتدایی ۲۰ هزار و 1۰۰ 
تومان.سال پنجم ابتدایی ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان.

سال ششم ابتدایی ۲٤ هزار و 6۰۰ تومان.پیش 
دانشگاهی تجربی ۲٤ هزار و ۷۰۰ تومان.پیش 
دانشگاهی ریاضی ۲٤ هزار و ۵۰۰ تومان.پیش 
دانشگاهی انسانی ۲٤ هزار و ۹۰۰ تومان.پیش 

دانشگاه هنر ٤۵  هزار و 1۰۰ تومان.

سرمقاله

سعید جلیلی: ثبت نام نکردن در انتخابات به معنای اتمام کار نیست 

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت:برنامه مشخصی را برای موضوعات اصلی کشور 
داشتیم و راه حل های مشکالت واقعی مردم و کشور را هم آماده کرده بودیم و معتقد 
بودیم اگر افکار عمومی در این باره اقناع شوند رای هم خواهند داد.جلیلی یادآور شد: یک 
علتی که بنده در این عرصه وارد نشدم این بود که نیروهای انقالبی تجمیع بشوند تا 
گفتمان انقالب به درستی شکل بگیرد زیرا در بین نامزدها حتما یک نفر نسبت به دیگران 
اصلح است. وظیفه ما این است که اصلح را بشناسیم و کمکش کنیم نه اینکه خود را کنار بکشیم و بگوییم فراتر 
از بقیه هستیم . وی با بیان اینکه حمایت مان از اصلح باید ذیل مالحظات و گفتمان انقالب باشد، گفت: چنانچه 
اگر بنده هم وارد این عرصه می شدم باید حمایتتان از بنده را مشروط به پایبندی ام به گفتمان انقالب می کردید.

کنعانی مقدم : مشایی و بقایی، کمربند انتحاری احمدی نژاد هستند

کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا گفت : در خصوص احمدی نژاد به نظر می رسد 
نیز شده  توهم سیاسی  نوع  و گویا دچار یک  را می کرد  او تصورش  رایی که  سبد 
بود، وجود ندارد و از طرفی با اقدامی که انجام داد همین سبد رای را نیز از دست 
با دیگر جریانات سیاسی معامله کند.  آرای خود  تواند در خصوص  داد و دیگر نمی 
کمربند  که  داد  انجام  سیاسی  انتحاری  عملیات  نوع  یک  اقدام،  این  با  احمدی نژاد 
انفجاری آن، بقایی و مشایی بودند و بعید به نظر می رسد بتوانند در سپهر سیاسی کشور جایگاهی به دست 
آورند. وی افزود : پیش بینی من این است که بقایی تایید صالحیت نمی شود، این گروه بیشتر سعی می 

کند با فضاسازی و جوسازی های رسانه ای، آرای ضد انقالب را برای خود جمع کنند.

برای  تالش  نوشت:  گزارشی  در  »رویترز« 
آزاد سازی اقتصاد وابسته به نفت ایران بعد 
از لغو تحریم های بین المللی به واسطه توافق 
رقبای  آمدن  کار  روی  در صورت  هسته ای 
خواهد  قرار  خطر  در  روحانی  اصولگرای 
در  روحانی  پیروزی  است  ممکن  اما  گرفت 
این دوره به راحتی دوره قبل نباشد. »رویترز« 
ایران  جمهور  رییس  روحانی  حسن  نوشت: 

چهارساله  دوره  دومین  برای  جمعه  روز 
بار  او گفته  نام کرد.  ریاست جمهوری ثبت 
دیگر من آمده ام برای ایران برای آزادی و 
برای ثبات کشور. از ایرانی ها می خواهم بار 
دیگر بیایند برای ایران و برای اسالم.در این 
انتخاب روحانی در سال  گزارش گفته شده 
داد  پایان  جهان  در  ایران  انزوای  به   ۲013
و جامعه ای بازتر و آزادتر را به ارمغان آورد. 

اما تالش برای آزاد سازی اقتصاد وابسته به 
نفت ایران بعد از لغو تحریم های بین المللی 
به واسطه توافق هسته ای در صورت روی 
کار آمدن رقبای اصولگرای روحانی در خطر 
مدعی  همچنین  گرفت.رویترز  خواهد  قرار 
شده بسیاری از ایرانیان به دلیل کندی روند 
بهبود اوضاع اقتصادی از زمان لغو تحریم ها 
داده اند.این  دست  از  را  صبرشان  بین المللی 

آستان  تولیت  رییسی  ابراهیم  نوشت:  رسانه 
رقیب  کاندیداهای  از  یکی  رضوی  قدس 
است.  ایران  اصولگرای  جریان  از  روحانی 
رای  گفت:  خبرنگاران  به  جمعه  روز  او 
اوضاع  می  کند.  تعیین  را  کشور  آینده  مردم 
پیدا کند.  بهبود  باید  ایران  اقتصادی موجود 
رویترز تاکید کرد: روحانی در سال ۲013 به 
طور مستقیم و در دور اول با رای بیشتر از 50 

درصد انتخاب شد و هیچ یک از کاندیداهای 
خود  به  را  آرا  درصد   17 از  بیش  او  رقیب 
این  است  ممکن  اما  بودند  نداده  اختصاص 
دوره در صورتی که اردوگاه اصولگرایان در 
این  به  او  کار  باشند  او صف کشیده  مقابل 
صحبت های  رغم  علی  اما  نباشد.  راحتی 
ماه های اخیر اصولگرایان قادر به اتحاد پشت 

یک کاندیدای مشخص نیستند.

تحلیل »رویترز« از انتخابات ریاست جمهوری ایران

تالش حامیان دولت برای ورود 
رئیسی به دوقطبی سیاسی

 جهان نیوز: با ورود آیت ا... رئیسی به رقابت های
دولت  حامیان  جمهوری،  ریاست  انتخاباتی 
هرگز  و  اند  کرده  شدیدی  ترس  احساس 
گزینه  از  یکی  اصولگرایان  کردند  نمی  فکر 
رو  دوره  این  در  را  شان  وثوق  مورد  های 
را  سیاسي  سازي  دوقطبي  رو  این  از  کنند؛ 
دام  در  را  رئیسي  تا  اند  گرفته  رو  پیش  در 
آیت  زمانیکه  از  سازند.  گرفتار  دوقطبي  این 
پاستور  به  ورود  برای  را  خود  عزم  ا...رئیسی 
نیز  رقیب  سیاسی  های  بازی  ساخته،  جدی 
سابقه  و  چهره  بر  ساختن  وارد  خدشه  برای 
ها،  بازی  این  ورای  اما  است.  آغاز شده  وی 
دوقطبی  جای  به  سیاسی  دوقطبی  ایجاد 
حامیان  کار  دستور  در  ناکارآمدی  کارآمدی- 

و رسانه های دولت قرار گرفته است.

رقبای روحانی پایگاه ندارند

موسوی الری می گوید که هیچ کدام از رقبای 
حسن روحانی، پایگاه اجتماعی و کارنامه قابل 
هستند  شده  شناخته  نه  آنها  ندارند.  قبولی 
اینها  بر  عالوه  کرده اند.  ارائه  برنامه ای  نه  و 
یعنی  ندارند.  روحانی  آقای  مثل  پیشینه ای 
کارنامه قابل دفاعی ندارند که از آن دفاع کنند.

اظهارات اژه ای درباره بقایی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 
بقایی بی گناه  بارها گفته  نژاد  احمدی  محمود 
است و عدرخواهی کرده آیا بی گناه است یا خیر 
اثبات  با گناهیش  با  نه هنوز بی گناهی  گفت: 
نشده، پرونده اش مفتوح است و به داگاه نرفته، 

عذرخواهی ام نکرده است.

اصول گرایان آمده اند
 تا روحانی را بزنند 

عصر ایران نوشت : حضور گسترده اصولگرایان 
با  داشتند  تصمیم  آنها  که  افتاد  اتفاق  حالی  در 
شوند.  رقابت  صحنه  وارد  وحدت  استراتژی 
بسیاری از این افراد با توجه به سابقه ای که دارند 
در دایره »رجل سیاسی « تعریف می شوند و به 
نظر می رسد می توانند نظر مثبت شورای نگهبان 
را جلب کنند. تمام اصول گرایانی که در انتخابات 
ثبت نام کرده اند یک هدف دارند و آنهم شکست 
روحانی است. اما باید دید در تفکر آنها وحدت 
جایی دارد یا خیر؟ آیا آنها دوست دارند خود بر 
روحانی پیروز شوند یا می پذیرند هم حزبی آنها 
پیروز انتخابات باشد؟ برای پاسخ به این سوال ها 
باید یک ماه صبر کرد تا دید بازم روحانی پیروزی 
رقابت با محافظه کاران است یا راست گرایان  به 

ریاست جمهوری می رسند.

نامزدی رئیسی چالشی
 سخت برای روحانی است

مختلف  رسانه  های  و  محافل    : نوشت  کیهان 
در  روحانی  رأی  کاهش  به  نسبت  غربی 
نظرسنجی ها و چالش جدی ابراهیم رئیسی برای 
وی ابراز نگرانی می کنند. وب سایت بی بی سی 
نظرسنجی های  نوشت:  زمینه  این  در  فارسی 
افت  از  خبر  مریلند  دانشگاه  مانند  مؤسساتی 
محبوبیت روحانی می کنند. در همین حال پایگاه 
اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی  خبری 
مربوط به انتخابات ایران نوشت: پیش بینی نتیجه 
این انتخابات، سخت است. روحانی سال ۲013 
روی کارآمد و به وعده توافق با غرب عمل کرد 
به  را  اقتصاد  احیای  وعده  این،  از  فراتر  او  اما 
در  بیکاری  نرخ  بود.  داده  تحریم ها  لغو  واسطه 
قبل، 4/1 درصد  آمار سال  با  مقایسه  در  ایران 

افزایش داشته است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹6۰۰81 در اجرای دستور فروش صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دعوی آقای 

سید حسین حسینی فرزند حاجی به طرفیت آقای ابوالفضل سیاسی در خصوص فروش ششدانگ پالک ثبتی به شماره ٤8۹۰ اصلی 
بخش 1 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در خیابان منتظری، منتظری ۷، تقاطع اول سمت چپ، پالک ۵، 
که پالک فوق به مساحت 18۳/6۰ متر مربع بصورت دو بر و دو طبقه قدیمی ساز که بر اساس طرح تفصیلی پایگاه میراث فرهنگی 
بافت تاریخی طبق کروکی از سمت غرب در تعریض معبر قرار دارد. لذا با توجه به مراتب فوق از جمله دسترسی، قدمت، امتیازات و 
قرارگرفتن در تعریض و بررسی جوانب به مبلغ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 
1۳۹6/۰۲/1۷ از ساعت 1۰ الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

در چاپ آگهی های تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول و دوم شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در مورخ ۲6 و ۹6/1/۲۷ در روزنامه 

شماره حساب و تاریخ انتشار بدین شرح اصالح می گردد: 

شماره حساب: 2۱63972۰۰9۰۰5
نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند و انتشار نوبت اول ۹6/1/۲6 

و انتشار نوبت دوم ۹6/1/۲۷ صحیح می باشد. 

آگهی تمدید فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی 
خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی )نوبت اول(

با توجه به درخواست اعضاء مبنی بر تمدید مهلت نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره و همچنین ایجاد فرصت کافی برای بررسی عضویت متقاضیان، 
به اطالع اعضای خانه مطبوعات می رساند زمان برگزاری مجمع عمومی عادی تمدید گردید. 

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی این خانه که برای اولین بار 
بصورت الکترونیکی در سراسر کشور از ساعت 8 صبح تا 16 روز چهارشنبه مورخ 1۰ خرداد ماه 1۳۹6 برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان 

برگزار می شود، شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- انتخاب هیأت مدیره برای مدت دو سال ۲- انتخاب بازرسان برای مدت یکسال 
لذا از کلیه اعضاء درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت خانه مطبوعات به نشانی khanehmatbooat.ir  حداکثر تا ششم 
خرداد ماه ۹6 و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام فرمایند. شایان ذکر است با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، دریافت کد کاربری 

و رمز عبور، ضروری است.
متقاضیان عضویت در هیأت مدیره می توانند تا ۳۰  اردیبهشت ماه ۹6 نامزدی خود را از طریق سایت  )khanehmatbooat.ir(  اعالم فرمایند. 

بررسی صالحیت نامزدها و زمانبندی انتخابات طبق جدول زیر صورت می پذیرد:

تاریخ    موضوع
3۰ اردیبهشت ماه امکان درخواست تغییر نقش نامزدی در هیأت مدیره

تا 2 خرداد ماهبررسی شرایط نامزدها و اعالم نتیجه قبولی یا رد صالحیت به خودشان )دالیل(
2 تا 6 خرداد ماهرسیدگی به اعتراضات نامزدها توسط ستاد مرکزی

7 خرداد ماهاعالم نهایی اسامی نامزدها
6 تا ۱۰ خرداد ماهقطع موقت عضوگیری خانه مطبوعات

8 خرداد ماهتعیین تکلیف تمامی درخواست های عضویت
8 خرداد ماهانتشار اسامی واجدان شرایط رأی دهی در هر استان

تا 9 خرداد ماهامکان انصراف الکترونیکی از نامزدی
۱۰ خرداد ماهبرگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان قانونی اعالم نتایج 

تا 2۰ خرداد ماهانجام امور ثبت 

از آنجا که شناسه عضو برای شرکت در انتخابات کد کاربری و رمز عبور است، مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده عضو می باشد.

آدرس: خیابان طالقانی16  تلفن: 32236080هیأت مدیره خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی 

آموزشـگاه 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

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 95 
از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1۵2۶ مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

شروع 
سانس
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

دهکده جهانی؛ 
شهر بی خیالی ها
 
* هرم پور 

مواد  کامیون  »یک   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
ها  اتوبوس  سرنشینان  و  رسد  می  راه  از  غذایی 
برادری  اند.  گرسنه  ها  بچه  شوند،  می  خوشحال 
برادر  خواهری  و  کشد  می  را  خواهرش  دست 
چهارساله اش را بغل می کند و همراه 95 کودک 
دیگر و مادرانشان دور کامیون غذا حلقه می زنند 
تا بعد از ساعت ها گرسنگی چیزی برای خوردن 
نصیبشان شود.. پدر از دور نگاهشان می کند، زهرا با 
 دستهای کوچکش  برای پدر دستی تکان می دهد

؛ برای آخرین بار. لحظه ای بعد، راننده ی انتحاری 
کامیون ، فریاد بلندی می زند و کامیون را میان 
سوری  کودکان  نگران  لبخندهای  میان  جمعیت، 
و  سی  کند.  می  منفجر  مهربانشان  مادران  و 
هشت کودک و بیش از شصت نفر مادر و پدران 
این کودکان معصوم در خاک و خوک می غلتند. 
از بعضی از کودکان حتی تکه استخوانی یا دکمه 

لباسی هم نمانده است. چشم های مادران و پدران
و  قرمز  لباس های  تکه  تماشای  به  فقط  منتظر، 
آبی کودکانشان که حاال در آسمان سرگردان است 
از  کسی  دهند  نمی  اجازه  ها  تروریست  نشسته. 
اتوبوس ها پیاده شود. شنبه پانزدهم  آوریل سال 

۲017 است.«
باز هم سرچهار  افغان  »شهر شلوغ است، کودک 
راه دستمال کاغذی می فروشد. همه جا صحبت 
انتخابات است. جلسه شورای اداری بوده و جلسه 
شورای شهر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعطیل 
شده است. 369 روستای خراسان جنوبی با دستور 
تا  به دهکده جهانی متصل شدند  ارتباطات  آقای 
در همسایگی شان دیوانگی های ترامپ را با طعم 
دعواهای آمریکاییش با خانم »مالنیا« از نزدیک 
های  اشک  و  است  احساس  مرد  ترامپ  ببینند. 
کودک   هزاران  خون  از  بیشتر  او  برای   »ایوانکا« 
بی گناه سوری و افغان و فلسطینی و یمنی و عراقی 
ارزش دارد. بعضی نامزدهای انتخابات شورای شهر 
 هم رنگ آبی و قرمز را برای تبلیغات انتخاب کرده اند.

تا  جالبیست  سخنرانی  متن  دنبال  به  یکی  آن 
مخاطبینش را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد، آن یکی 
هم به دنبال شعار ائتالف است، یکی هم فرصت را

یک  اجاره  برای  داری  مغازه  با  و  شمرده  غنیمت 
هفته ای مغازه اش در ایام تبلیغات انتخاباتی چک 
و چانه می زند. شنبه بیست و هفتم فروردین ماه 
1396 است. ساعت ۲0:30 به وقت بیرجند.«دختر 
شب   آخر  تاریکی  در  بند  تاِج  روی  پسری  و 
 نشسته اند و بستنی می خورند. می پرسم ادلب را 
می شناسید؟ با خنده نگاهم می کنند. مرد میانسالی 
بند  آِب  داخل  را  مانده سیگارش  ته  تر  آن طرف 
می اندازد و می گوید: کارگر 9 ماه حقوق نگرفته 
مرِد  شناسند؟  را می  بیکار  جوان  شناسند؟  را می 
خانه با دسِت خالی را می شناسند؟ زن مجبور به 
تن فروشی را می شناسند؟ درد مستأجری و خانه 
به دوشی را می شناسند؟ کارخانه های تعطیل و 
حق الزحمه های معوقه کارگران را می شناسند؟ 
اخطار بانک ها و جریمه دیرکرد قسط وام ها و به 
مزایده گذاشتن امالک را می شناسند؟ قحطی و 
 خشکسالی و تلف شدن باغ و دام را می شناسند؟
  بی خیالی و گوش ناشنوای مسؤولین را می شناسند؟

می پرسم حلب را می شناسید؟ فوعه و کفریا را 
چه؟ سوریه را می شناسید؟ حمله های انتحاری؟ 
اصاٌل  حرم؟  مدافع  شهدای  سلیمانی؟  قاسم  حاج 
 حرم را می شناسید؟ بستنی هایشان را داخل آب 
 می اندازند و با ترشرویی نگاهم می کنند و می گویند:

آنجا  باید  ما  اند. چرا  نکرده  اجبارشان که  »نروند. 
بند  کنار  طرف  آن   ۲016 سانتافه  بجنگیم؟« 
منتظرشان است. جوانی سانروفش را می بندد و هر 
 دو سوار می شوند و می روند. حاال یادم می آید.

از  نه  بنویسم  مقاومتی  اقتصاد  از  امروز  بود  قرار 
فرهنگ مقاومتی و محور مقاومت. یادم رفته بود 
، شهر  انتخابات، دهکده جهانی  وانفسای  این  در 
بی خیالی هاست که تازه هر روز قرار است تعداد 
بیشتری از دهات ما آنجا خانه بگیرند. خدا را شکر؛ 
هر چه اینجا قحطی می آید و خشکسالی و روستاها 
خالی از سکنه می شوند، دهکده جهانی آباد تر می 
شود و روستانشین و شهرنشینمان را شب و روز بی 
مزد و  مواجب میهمان می کند. یکشنبه، بیست 
آوریل  شانزدهم   ،1396 ماه  فروردین  هفتم  و 
۲017 است، امروز روزنامه ها نوشته اند که میان 
شهدای فوعه و کفریا، کودکانی با روسری های 

آبی و قرمز هم بوده اند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(
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انصافا  که  شهرسازی  و  راه  مسوولین  زحمات  از 
بیرجند  جاده  ساخت  در  عمل  سرعت  و  تالش 
با  امیدوارم  ممنونم  است  مشهود  کامال  مشهد 
ساخت و تکمیل این جاده هم صالحات و باقیاتی 
برای خود بجای بگذارند هم دل تعداد زیادی از هم 
استانی ها را که به شوق زیارت آقا علی ابن موسی 

الرضا )ع( عازم مشهد می شوند شاد نمایند
930 ... ۵۱۶

روزی که استاندار جدید آمد می گفتند به شدت ضد 
فساد است اما شاید تردد خودروهای دولتی توسط 
مدیران آنهم در ساعات غیر اداری از دید ایشان 
دور مانده وقتی استاندار را در صف نانوایی دیدم 
متوجه شدم که خود وی انسانی مردمی و بدون 
تشریفات است اما این به تنهایی کافی نیست و 
باید برای نظارت بر دستگاه های دولتی و عواملش 
های استفاده  هنوز  دهد  خرج  به  بیشتری   همت 
افراطی از خودروهای دولتی قبل از حضور ایشان 
نیاز  و  است  نشده  پاک  مردم  ذهن  از  استان  در 
است که برای اعتماد سازی یک نهضت عمومی و 
دستورالعمل ویژه برای جلوگیری از آن  ابالغ گردد
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم خدمت اعضای شورای شهر که طرح نرده 
کارشناسی  طرح  یک  را  جمهوری  خیابان  کشی 
شده میدونن، افتضاحی که  نه جایی واسه عبور 
کم  یه  ویلچر،الزمه  نه  داره  بار  حامل  کارگران 
مردمی بشین بیاین داخل مردم و ببینید این خیابان 
محل جابجایی بار و امرار معاش هست و نباید با 

این طرح های کارشناسی نشده مسدود بشه
9۱۵...470
آوای عزیز سالم و خداقوت پیام شما ...نوروز امسال 
به) ۱24( ازآنچه  نظارتی  که  ما  ولی   که گذشت 
اداره ی بازرگانی گزارش شده بود ندیدیم ظاهرأ 
فقط عوام فریبانه بود بماند با اون میوهای خرابی 
بود  شده  ارائه  دراستان  بازار  تنظیم  بعنوان  که 
طریق  از  هم  فروشندهارو  آدرس  که:  ...بگذریم 
انصافه  از  دور  کردند!  می  رسانی  اطالع  جراید 
به  نسبت  بازرسی  اداره  یا  محترم  استانداری  که 
یا شرکتهای  برخی دوایر دولتی  تخلفات مشهود 
ا...  خلق  که  کنند  نمی  قاطعی  برخورد  و...  تابعه 

متضرر و سرگردان میشوند.
9۱۵...707

به حال  فکری  لطفا مسئوالن شهرداری  باسالم 
پارک ابن سینای مهرشهر که درفاصله ۵0 متری 
المپهای  از  نیمی  بکنند  سبزهست  فضای  اداره 
پارک وخاموش هست و سرویس بهداشتی برق 
و  شمالی  درضلع  پارک  حاشیه  درختهای  ندارد 
جنوبی هم مثل درختان بقیه خیابان های مهرشهر 

در حال خشک شدن هست.باتشکر
9۱4...0۱3
راه  اداره  و  اوقاف  اداره  محترم  سالم:ریاست 
شهرسازی اگر بدون اطالع شما بیایند دیوار حیاط 
شما رو خراب کنند درحالی که شما منزل تشریف 
دارید. عکس العمل شما چیست؟ آیا دوست دارید 
رسم   این  کنید.واقعا  مکان  جا  بی  را  خانواده   4۵
مربوط  مسئوالن  ؟خواهشمندیم  است  مسلمانی  
در خیابان  واقع  با حضور در مجتمع 4۸ دستگاه 
غفاری از نزدیک شاهد مشکالت این اهالی باشید.  
)آوا جان تو خدا این پیام رو زودتر چاپ کن شماره 

من رو اگه مسئولی خواست بده ممنون ازت(
9۱۵...297
لطفا این کرسی نشینان سالهای متمادی شورای 
شهر بیرجند حقوق هزاران نفری که برگردنشان 
بترسند و  الهی  از عذاب  است را جدی بگیرند و 
از  بیش  دنیایی  آز  و  و حرص  ندهند طمع  اجازه 
از  آلوده شان کندمردم تیزبین خیلی آگاه تر  این 

تصورات شما هستند.
9۱۵...27۸

سالم این تغییر نگاه مسوالن به سرمایه گذاری 
در استان دقیقا کی رخ داده! و چرا برای این قشر 

ملموس نیست  ؟
9۱۵...۸۱9

سالم سالم آوا نمیدانم رئیس و نمایندگان و افراد 
دلسوز استان آگاهند که سیمان باقران ،یک سال 
ونیم حقوق نداده ،نیروهاش هوا و خاک میخورند.
93۵...032
به مدت 40 سال است که حدفاصل اول غفاری تا 
 صدا و سیما رها و تبدیل به نخاله دان و زباله دان
 شده است که از مشکالت گردو خاک و نخاله ها
 و زباله ها و سگ های ولگرد و خزنده ها و گزنده ها
شهر  شورای  از  نیستیم  امان  در  نقلیه  وسایل  و 
بیرجند و شهردار و شهردار منطقه دو خواهشمندیم 
که هر چه سریعتر اقدام فرمائید و فکری برای این 

بیابان بر دارید مگر ما انسان نیستیم 
یک شهروند

جوابیه های شهرداری بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
یک  منطقه  اعالم  بر  بنا  مورخ9۶/۱/20  شما 
احمدی  خیابان  آسفالت  خصوص  در  شهرداری 
روشن به استحضار می رساند همانگونه که قبال 
اطالع رسانی شده است محل مذکور در دستور 
کار طرح فاضالب می باشد که به محض اجار و 
در یافت پاسخ استعالم از سوی شهرداری ، این 
آمادگی را دارد که در اسرع وقت نسبت به اجرای 

آسفالت اقدام نماید
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
پارکها  اعالم سازمان  بر  بنا  شما مورخ9۶/۱/20 
و  اصالح  خصوص  در  شهرداری  سبز  فضای  و 
به   2۸ مدرس  قدیمی  کاج  درختان  پیرایش 
استحضار می رساند به صورت حضوری و تلفنی 
ایشان  و  شده  صحبت  گرامی  شهروند  این  با 
کامال مطلع هستند که فقط برخی از درختان نیاز 
به هرس دارند که به زودی انجام می شود.الزم 
به ذکر است شهروندان گرامی تصور می کنند هر 
نوع درختی در هر زمان قابل هرس است که در 

حقیقت اینطور نیست
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
پارکها  سازمان  اعالم  بر  مورخ9۶/۱/۱۶بنا  شما 
مراجعه  خصوص  در  شهرداری  سبز  فضای  و 
حضوری یکی از ساکنین مدرس 2۸ به سازمان 
استحضار می رساند  به  پارکها و هرس درختان 
کارشناس  که  کردند  اشاره  گرامی  شهروند  این 
در  بنابراین  پس  نموده  بازدید  محل  از  سازمان 
خصوص  است.در  شده  انجام  ایشان  خواست 
اجرای هرس شهروندان گرامی تصور می کنند 
در هر شرایطی امکان هرس وجود دارد در حالی 
که در بسیاری از موارد پس از بازدید کارشناس 
هرس  برای  ضرورتی  که  گردد  می  ،مشخص 
آسیب  باعث  آن  واجرای  است  نداشته  وجود 
مذکور  محل  از  مجددا  لذا  گردد  می  درختان 
بازدید به عمل آمده و در صورتی که به درخت 

آسیبی وارد نگردد هرس آن انجام خواهد شد

جوابیه شرکت مخابرات استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ9۶/۱/20 در خصوص کارت تلفن به اطالع 
های  کارت  توزیع  مدیریت  منظور  رساند:به  می 
تلفن همگانی ،سهمیه کارتهای تلفن همگانی در 
مصرف  نظامی  مراکز  سایر  و  ها  پادگان  اختیار 
 کننده کارت برای توزیع بین سربازان قرار می گیرد
 لذا مقتضی است با مراجعه به محل خدمت و مسئوالن

مربوط نسبت به دریافت کارت اقدام گردد.

کاهش مصرف آب در خراسان جنوبی
صدا و سیما- مصرف آب در خراسان جنوبی، پارسال ۱.2۶ درصد در مقایسه با سال 94 کاهش یافت. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت: پارسال 29 میلیون 
و 322 هزار و 397 مترمکعب آب در بخش شرب مصرف شد که 37۶ هزار و 2۶4 مترمکعب کمتر از سال 94 بود.سال 94 ،29۶ میلیون و ۶9۸ هزار و ۶۶۱ مترمکعب آب 
در استان مصرف شد.هاشمی مقدم افزود: اطالع رسانی، مدیریت مردم در صرفه جویی و اعمال سیاست های مدیریت مصرف از عوامل کاهش مصرف آب در استان است.
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چند وقتی است که در سفرهای مسئولین وزرا به 
شدت نماینده مردم طبس ، بشرویه ، فردوس و 
سرایان حضور فعال دارد و وزیر و وزرا و رئیس 
جمهور جایی نمی روند مگر با حضور این نماینده 
و از طرفی احساس می شود با این همراهی ها و 
توضیح وضعیت جامعه برای مسئولین عالی رتبه 
به عنوان نماینده مردم اتفاقات خوبی را رقم می 
یک  قوت  نقاط  از  یکی  که  بپذیریم  باید  خورد 
نماینده همین تالش میدانی برای جذب اعتبارات 
و  است  دارد  که  ارتباطاتی  اساس  بر  امکانات  و 
در این بین شهرستان هایی که نمایندگان شان 
ندارند همیشه  کار  این  به  توانی  یا  و  شاید میل 
عنوان یک شهروند ساکن  به  متضرر می شوند 
پرتالشی  نماینده  وجود  به  جنوبی  خراسان  در 
و  کنم  می  افتخار  امیرحسنخانی  دکتر  چون 
امیدوارم الگوی مناسبی برای تمام افرادی باشد 
را به تن  لباس خدمت در کسوت نمایندگی  که 
دارند  واقعیت این است که در کنار فعالیت های 
سیاسی و ملی مردم نیز حقی بر گردن منتخبین 

دارند که باید بدین شکل ادا گردد
ارسالی به تلگرام آوا
سالم . قابل توجه مسئوالن شهرداری و شورای 
به  کنید  رفتار  عدالت  به  خواهید  می  شهر،اگر 
محدوده ی مسکن مهرشمال شهر ) بلوارمیالد ( 
نیز رسیدگی کنید. نه امکاناتی،نه فضای سبزی! 
چرا همه ی امکانات برای جنوب شهراست؟پس 

کجاست عدالت؟
9۱۵...۵29

 رئیس شورای ملی زعفران ایران: 

 ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود 
برای  بهترین فرصت  ایران  زعفران  ملی  رئیس شورای 
برندسازی زعفران را تبدیل مزیت نسبی تولید به مزیت 
رقابتی دانست و گفت: این کار باید با برندسازی و جایگاه 
یابی در دنیا انجام شود چراکه هنوز 9۵ درصد زعفران 
گفت  وگو  در  احتشام  می کند.محسن  تولید  ایران  را  دنیا 
جامع  به طرح  اشاره  با  بیرجند،  در  تسنیم  با خبرگزاری 

سال   ۸ در  زعفران  جامع  طرح  داشت:  اظهار  زعفران 
قبل توسط سازمان های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، 
وزارت بازرگانی وقت، سازمان توسعه تجارت، تشکل های 
بخش خصوصی و تمام دست اندرکارانی که در راستای 
تولید، فرآوری و صادرات زعفران فعالیت می کنند تبیین 
شده است.وی با بیان اینکه این طرح، تأمین زعفران را 
در برمی گیرد و اگر اجرایی شود در زعفران یک زنجیره 
ارزشی به وجود می آید گفت: در این طرح کاشت، داشت، 
برداشت، فرآوری، بسته بندی، صادرات، بازار و بازاریابی 
و برندسازی به درستی دیده شده و در هر بخش برای 
ملی  است.رئیس شورای  انجام شده  کارشناسی  کار  آن 
بحث  در  بخواهیم  اگر  اینکه  به  اشاره  با  ایران  زعفران 
باید  باشیم  موفق  جهانی  بازارهای  در سطح  برندسازی 
استراتژی تدوین کنیم بیان کرد: در این راستا باید بدانیم 
چگونه این طرح را اجرا کنیم تا با اینکه بزرگترین تولید 
کننده زعفران دنیا هستیم و بیش از 9۵ درصد زعفران 

دنیا را تولید می کنیم همه ما را بشناسند.

مجلس باید ردیف بودجه
 برای طرح ملی زعفران در نظر بگیرد

احتشام با بیان اینکه طرح ملی زعفران به معنای واقعی 
انجام  آن  روی  کارشناسی  کار  که  است   جامع  طرحی 
شده است تصریح کرد: مجلس باید ردیف بودجه برای 
این طرح در نظر بگیرد  و یا اگر بودجه ندارند مبلغی از 
اختصاص  را  می شود  انجام  که  زعفران  فعلی  صادرات 
دهد تا خود زعفران به طرح ملی زعفران کمک کند و 
برای بازاریابی، برندسازی، تحقیقات بازار و معرفی عام 

زعفران در دنیا هزینه شود که این به نفع همه است.

تولید ساالنه 300 تن زعفران در کشور

وی از تولید ساالنه 300 تن زعفران در کشور خبر داد و 
افزود: سال گذشته حدود ۱۵0 تن زعفران صادرشده است 
که پیش بینی می کنیم پس از اعالم آمارهای دقیق از سوی 
گمرک ایران ۱۵ تا 20 درصد رشد صادرات داشته باشیم.وی 
ارزش صادراتی زعفران  را بیش از 300 میلیون دالر اعالم 
کرد و با بیان اینکه زعفران ایران به 40 کشور دنیا صادر 
می شود اظهار داشت:  متاسفانه زعفران به عمده کشورهایی 
که صادر می شود  آنجا مجدد بسته بندی شده و به کشورهای 

دیگر از جمله چین و اسپانیا دوباره صادر می شود.

قدرت رقابت از صادر کننده ایرانی
 گرفته شده است

امر  این  شد:  یادآور  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
کسی  اما  می کاریم  زعفران  ما  چون  است  آسیب  یک 
بسته بندی  کار  می توانیم  ما  طرفی  از  نمی شناسد  را  ما 

فروش  به  ایرانی  برندهای  با  و  دهیم  انجام  را خودمان 
برسانیم و این کار سختی نیست اما زمانی که نرخ سود 
تسهیالت بانکی در اسپانیا 2 درصد و در ایران 20 درصد 
است نمی توانیم با آنها رقابت کنیم یعنی قدرت رقابت از 
صادر کننده ایرانی گرفته شده است.وی افزود: زعفران از 
ایران به آمریکا کیلویی ۱.۵ میلیون تومان هزینه حمل 
دارد در صورتی که کسی که در اروپا این کار را انجام 
می دهد زعفران فله می برد و آنجا بسته بندی می کند تنها 
کیلویی 200 هزار تومان هزینه حمل می دهد و این نشان 

با  کنیم.احتشام  رقابت  آن  با  نمی توانیم  ما  که  می دهد 
اشاره به اینکه ساالنه بیش از 40تن زعفران بسته بندی 
باید  تاکید کرد:  آمریکا صادر می شود  بازار  به  اسپانیا  از 
زعفران ایران را در دنیا پرآوازه کنیم و این رسالت مهم 

برای بخش خصوصی و دولتی است.

ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا است

مشکل  کرد:  بیان  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 

بین  بازارهای  فزاینده  رقابت های  در  که  است  این  ما 
کاالهای  شده  تمام  قیمت های  خود  دست  به  المللی 
کنیم  رقابت  نمی توانیم  و  برده ایم  باال  را  صادراتی 
توان  خود  دست  به  چون  است  مهمی  مسئله  این  و 
بهترین  افزود:  می دهیم.وی  کاهش  را  صادرکنندگان 
مزیت  توانیم  می  که  است  این  داریم  که  فرصتی 

با  یعنی  کنیم  تبدیل  رقابتی  مزیت  به  را  تولید  نسبی 
برندسازی و جایگاه یابی در دنیا این کار را انجام دهیم 
می کنیم  تولید  را  دنیا  زعفران  درصد   9۵ هنوز  چراکه 
هستیم.رئیس  دنیا  زعفران  تولیدکننده  بزرگترین  و 
شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد: از زعفران باید 
از این مزیتها، مزیت رقابتی  مزیت خلق کنیم و یکی 
داریم.وی  نسبی  مزیت  زعفران  تولید  در  چراکه  است 
تولید  متنوع  محصوالت  باید  زعفران  از  اینکه  بیان  با 
باید  دور شویم گفت:  زعفران  فروشی  از خام  و  کرده 

تولید و رفتار مصرف  از زعفران فرآورده های مختلفی 
کننده را تغییر دهیم و به سوی مصرف روزانه زعفران 
در  راحت تر  زعفران  که  کنیم  ایجاد  شرایطی  و  ببریم 

قرار گیرد. اختیار مصرف کننده 

بیش از 500 هزار نفر در کشور
 در چرخه صنعت زعفران فعال هستند

احتشام  با بیان اینکه زعفران یک دارو است و وقتی با 
بزاق دهان مخلوط می شود خاصیت زیادی برای قلب، 

خاصیت  افزود:  دارد  مزیتها  دیگر  و  استرس  کاهش 
زعفران نیازمند تبلیغ است و باید فواید آن مانند چای 
ترویج  مصرف کنندگان  برای  محصوالت  سایر  و  سبز 
از  بیش  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  شود.وی  داده 
۵00 هزار نفر در کشور در چرخه صنعت زعفران فعال 
صنعت  ظرفیت  تولید،  ظرفیت  از  بیش  گفت:  هستند 
ملی  شورای  است.رئیس  شده  ایجاد  بسته بندی  و 
زعفران ایران اظهار داشت: اگر 300 تن تولید زعفران 
و  فرآوری  واحدهای  ظرفیت  تن   400 از  بیش  داریم 
است  فعال  رضوی  و  جنوبی  خراسان  در  بسته بندی 
است  شده  ایجاد  زیرساخت  و  زیربنا  راستا  این  در  و 
میلیاردها  چراکه  شوند  حمایت  واحدها  این  باید  اما 
کرد:  تاکید  است.احتشام  شده  سرمایه گذاری  تومان 
معظم  مقام  که  سالی  در  متولیان  همه  مسئولیت 
نامگذاری  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  سال  رهبری، 
هرچه  حمایت  باید  و  است  قبل  از  سنگین تر  کرده اند 
بیشتر از صنعت زعفران که بسیار اشتغالزا است فراهم 
شود تا از صادرات فرصت های شغلی در این محصول 
استراتژیک جلوگیری شود.رئیس شورای ملی زعفران 
مزیت  به  را  نسبی  مزیت  اگر  اینکه  بیان  با  ایران 
بسته  برندسازی،  سمت  به  و  کنیم  تبدیل  رقابتی 
برویم  جایگاه یابی  و  شناسی  بازار  بازاریابی،  بندی، 
کنیم. ایجاد  بیشتری  اشتغال  که  شد  خواهیم  موفق 

کشت زعفران در افغانستان یک فرصت است

را  افغانستان  در  زعفران  کشت  باید  شد:  یادآور  وی 
قطعا  کنیم  غفلت  راستا  این  در  اگر  و  بدانیم  فرصت 
بیدار  را  ما  موضوع  این  چراکه  است  تهدید  یک 
باید  بنابراین  می برد  رقابتی  بازار  سمت  به  و  کرده 
برنامه ریزی کنیم و در بازار جهانی برنامه و استراتژی 
شورای  حاضر  حال  در  گفت:  باشیم.احتشام  داشته 
رفتار  و  عملکرد  شورا  این  و  است  فعال  زعفران  ملی 
به  بین المللی  و  داخلی  بازارهای  در  را  صادرکنندگان 
سازمان های  همکاری  با  و  کرد  خواهد  رصد  خوبی 
کیفیت  در  دستکاری  تقلب،  با  که  کسانی  با  ذی ربط 
زعفران اصیل ایران و رقابت های منفی باعث بدآوازه 
منافع  جهت  در  ایران  زعفران  کردن  بدنام  و  کردن 
شخصی خود گام بردارند به شدت برخورد خواهد کرد.

خاطرنشان  ایران  زعفران  ملی  شورای  رئیس 
ملی  برند  دادیم  پیشنهاد  است  سال  چندین  کرد: 

بودجه ای  متأسفانه  اما  کنیم  جهانی  ثبت  را  زعفران 
شورای  در  که  کسانی  تمامی  طرفی  از  ندارد  وجود 
از  و  نظر  صاحب  می کنند  فعالیت  زعفران  ملی 
و  هستند  نام  به  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
حال  در  اینکه  بیان  با  دارند.وی  تجربه  کار  این  در 
زعفران  تولیدات  صادرکننده  شرکت   40 تا  حاضر30 
ورود  زعفران  بحث  در  بتوانیم  اگر  گفت:  دارد  وجود 
کنیم  معرفی  را  ایرانی  خالص  زعفران  و  کنیم  پیدا 
این صورت  در  که  چرا  گرفته ایم  را  اسپانیا  پای  جای 
چیست. خالص  زعفران  می شوند  متوجه  مردم 

آگهی تمدید مهلت استخدام   )نوبت دوم(
داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
نام و شرکت در آزمون  متقاضی ثبت 

استخدامی شرکت های وابسته ) غیر دولتی( وزارت نیرو ) شرکت آب 
و فاضالب استان خراسان جنوبی( در سال 96 می رساند: مهلت ثبت 
نام تا مورخ 96/1/29 تمدید گردید. عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت  سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 

www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
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طنز نگاشت

سطح دغدغه ... !

محمود امینی راد-  به 
بدتر  چی  هیچ  نظرم 
تو  که  نیست  این  از 
انسان  به عنوان یک 
کردی  سعی  که 
همیشه خوب و سالم 
و عزتمند زندگی کنی، در یک برهه از زندگی 
ات، به خاطر اینکه پای منافعت در میان است، 
نشیند.  نمی  دلت  به  که  کنی  زندگی  جوری 
یعنی یک طور ناجوری که احساس و غرور و 
وجدانت، یکهو باهم دردشان می گیرد از اینجور 
و این فرمی زندگی کردن! آدم های زیادی 
ام که خیلی هم ناجور )اما با آرامش  را دیده 
ادای  یا شاید هم  مطلق( زندگی می کنند و 
آرامش را در می آورند! اما دیده ام که یِلخی 
و کیلویی و مصنوعی زندگی می کنند و َکک 
شان هم نمی گزد. خیلی راحت می خندند و 
خیلی راحت پول در می آورند و خیلی راحت 
تر هم خرج می کنند. ولی، آخر سر آن کاری 
که بابتش پول گرفته اند را درست انجام نمی 
دهند! ولی، اصاًل از این کارشان ناراضی نیستند. 
حالشان هم بد نیست. اصاًل و ابداً خودشان را 
محکوم نمی کنند. تازه طلبکار هم هستند و ... .

از پول اینجوری شان، خرج خانه می دهند و 
توی  و می چکانند  لیمو شیرین)!( می خرند 
گلوی بچه شیرین شان! ادا در می آورند و درد 
اینجاست که خودشان هم می دانند دارند بازی 
می کنند با خودشان اما، دیگر انگاری ِکِرخت 

شده اند. لمس شده اند. بی حس شده اند!
نماز می خوانند. وضو می گیرند و یک ربع 
دار،  نم  کمی  باالی  های  آستین  با  تمام 
تبلیغ مسلمانی  و  روند  آن می  و  این  پیش 
شان را می کنند. توی نمازشان حواس شان 
به همه کس و همه چیز هست جز آنجایی 
که باید باشند! کارشان ناقص است، زندگی 
است.  ناقص  نمازشان  است،  ناقص  شان 
خدا و دار و ندارشان ناقص است و اما، این 
آرامش مطلق توی ظاهرشان موج می زند! 
گاهی فکر می کنم، خدا وقتی داشته ِگل امثال 
یکی مثل من را می سرشته و کله و پا و »دل« 
درست می کرده، یا زیادی حساسیت به خرج 
داده و واقعاً برایم وقت گذاشته و یا شاید هم 
َسرَسری ِگل مان را سرشته و انداخته مان یک 
گوشه ای! بعد رفته است سراغ یکی از همین 

آرام ها! و با آرامش نشسته است پای کار!
گاهی، باورم می شود که نیاز دارم پای درس 
یکی از این »آرام ها«بنشینم و اداهایشان را یاد 
بگیرم. تا یک وقت، توی وانفسای این دنیای 

معلوم الحال، زیر دست و پا نمانم! 
گاهی، فکر می کنم روز قیامت، غیر از شاکی 
های غریبی که همه مان داریم، دست و دل و 
آنجا  هم  خودم  روح  و  جسم  و  زبان  و  پا 

شاکی های درجه اولم خواهند بود!
به سرم می زند کمی »موذی« شوم!  گاهی 
کمی حرف راست و حق دیر تر توی َکَتم برود 

و یا اصاًل نرود! چه اشکالی دارد؟! 
گاهی، بعد از همه این حرف های صد تا یه 
غاِز معمولی، همه داشته و نداشته ام توی هزار 
توی دل بیقراِر هر روزه ام، تنها یک حسِ  ناِب 
غریب است که کم و بیش، بهم این اطمینان 
را می دهد که پسر جان! با همین فرمان برو 
که خوب داری می روی! فقط یواش یواش ...

در آخر بگویم که به اندازه همه روزهای عمرم 
از این آدم ها دیده ام دور و برم، از همین الکی 

آرام های خوشحاِل بی دغدغه ... !

داستان طنز

و  مالنصرالدین  روز  یه 
دوستش دوتا خر میخرن.

چه  میگه:  مال  دوست 
طوري بفهمیم کدوم ماله 

منه کدوم ماله تو؟
یه  من  خوب  میگه  مال 
گوش خرم رو میبرم اوني 

که یه گوش داره مال من، اوني هم که دو گوش 
داره مال تو !

فرداش میبینن خر مال گوش اون یکي خره رو از سر 
حسادت خورده !!!

دوست مال میگه: حاال چیکار کنیم؟
مال میگه: من جفت گوش خرمو میبرم !!!

فرداش میبینن بازم قضیه دیروزیه ...
دوست مال میگه :حاال چیکار کنیم:

مال میگه: من دم خرمو میبرم!
فرداش بازم قضیه دیروزي میشه ...

دوست مال با عصبانیت میگه: حاال چیکار کنیم 
مالنصرالدین هم میگه: عیبي نداره خب حاال خر 

سفیده مال تو خر سیاه مال من ... !

داستان مدرسه رفتن بعضی ها !
برای  دارن  حکایتی  بعضیا،  رفتن  مدرسه  از  امان 
خودشون! یعنی مامان باباها از دست بعضی کارهاشون 
بودم  ابتدایی  ها.  بچه  اینجور  دست  از  کنن  می  دق 
روز   ۳ برنامه  رو،  هفته  روزایه  دونستم  نمی  چون 
محتویات  بار  یه  روز   ۳ هر  و  توکیفم  میزاشتم  رو 
کیفم رو خالی می کردم و برنامه ۳ روزبعدی رو می 
که  شدم  بیدار  خواب  از  بود  شنبه   ۳ بار  یه  زاشتم. 

بدترین روز زندگیم. بودم  اسمشم گذاشته 
 اون روز حدود ۱ ساعت دیر بیدار شدم و با سرعت 
نور لباس پوشیدم و سوار دوچرخه شدم و رفتم طرف 
نیست  باهام  کیفم  دیدم  مدرسه  در  رسیدم  مدرسه. 
دوچرخه  با  گرما  تو  خونه  برگشتم  آقا  دیگه  هیچی 
نمیومد  باال  نفسم  دیگه  یعنی  بود  زیاد  هم  مسیر 
رسیدم خونه با سرعت کیفم رو برداشتم و بردم باهام.

گذشته  اول  کالس  از  ساعت   ۱:۳۰ مدرسه  رسیدم 
تا  بودم.  االف  ساعت  نیم  نداد  رام  کالس  اون  بود 
کالس بعدی شروع شد رفتم سرکالس و باخ خیال 
راحت و اومدم کتابم رو دربیارم دیدم تو کیفم برنامه 

داغون  اعصابم  دیگه  یعنی  توشه  هفته  اول  روز   ۳
شده بود به معلم گفتم برنامم رو اشتباه آوردم. گفت 
تو ِکی برنامت رو درست میاری؟! پس حاال که رفتی 
و  خونه  برگشتم  دیگه  میفهمی.  آوردی  کتابتو  خونه 
برنامه ۳ روز آخر هفته رو گذاشتم و برگشتم مدرسه 

اون  رسیدم.  کالس  آخر  ساعت  نیم  به  کنم  فکر  و 
رو  دوچرخه  رو  زدن  له  له  و  تشنگی  دوچرخه  قضیه 
داشته باشین. کالس دوم هم تموم شد. کالس سوم 
ورزش داشتیم رفتم دیدم ای داد، شلوار ورزشیم رو 
نیاوردم:  )االن می تونم حدس بزنم حستون به من 

تو  دیگه  هیچی  کرد(،  میشه  چکار  ولی  حسیه  چیه 
شلوارم  خونه  برگشتم  دوباره  سرعت  با  تفریح  زنگ 
دیگه  دیدنم.  که  کوچه  و  خونه  اهالی  و  برداشتم  رو 
پَه چیکار  بگیرن، گفتن  رو  نتونستن جلوی خندشون 
ندادم  میکنی هی میری هی میای، منم هیچ جوابی 
با  و  شدم  دوچرخه  سوار  دوباره  بود.  داغون  اعصابم 
سرعت نور پا می زدم. تو راه چون سرعت داشتم یه 
ماشین پیچید سردستم و با مخ رفتم تو جوب !!! منم 
نمیومد  خونم  زدی  می  کارد  بودم  داغون  دیگه  که 
سریع بلند شدم و سوار شدم و راهم رو دوباره رفتم. 
و  مدرسه  رفتم  شدم.  مالی  خاکی  کمی  نشد  چیزیم 
ورزشم رو کردم و برگشتم خونه رسیدم خونه لباسام 
شلوارم  دیدم  بپوشم  خونه  تو  شلوار  اومدم  درآوردم 
تو  رو  شلوارم  خودم!!!  سر  تو  زدم  دستی  دو  نیست 
شدم  دوچرخه  سوار  دوباره  بودم.  گذاشته  جا  مدرسه 
خونه  رسیدم  وقتی  آوردم.  رو  شلوارم  مدرسه  رفتم 
دیگه یادم نیست چی شد احتمااًل فشارم افتاده بوده 

و غش کردم./ پارس ناز

رانندگی در بعضی نقاط ایران

اگه یه روز رفتی یه جای دنیا
واسه خودت ماشین خریدی اونجا

یه چی بخر شبیه پیکان باشه
صندلیاش مدل جوانان باشه

وقتی که پشت فرمونش نشستی
خواستی بفهمن که کجایی هستی

اّول کار واسه جلو پنجره
یه نعل اسب عالی یادت نره

اون وِر دنیا بد نظر زیاده
تسبیحتو بپیچ بدور شصتت

موبایلتم در آر بگیر تو دستت
رعایت حق تقدم بده

گازو بــگیر به هچکی ام راه نده
با هر کی خواس جلو بیفته لج کن
برو جلوش فرمونو فوری کج کـن
یه دفه مثل اسب وحشی رم کن

روی تموم آدما رو کم کن
همیشه دوبله واستا راهو سد کن

افسر اگه نبود چراغو رد کن
سبقتو هر جور که دلت خواس بگیر

از چپ اگه مشکله از راس بگیر
تا می بینی راه نمیرن جماعت
الیی بکش برو با اند سرعت
نذار کسی تورو معطل کنه

هیچکی نباید با تو کل کل کنه
پشت چراغ اگه جلوت واستادن
چراغ که سبز شد یهو بوق بزن

تموم آدما به جز تو ُخلن
نمیدونن چراغ چیه ُمنُگلن

همه به جز تو دست و پا ُچُلفتن
بوق نزنی ممکنه راه نیفتن

راستی کمربندتو هیچوخ نبند
محل نده به این چیزای چرند

هر کی کمر بندشو بسته هو کن
خودت فقط روی شکم ولو کن

همینجوری که پشت رل نشستی
بذار هـمه خیال کنن که بستی

گشنه شدی یه موقه پشت فرمون
یه چی بذار تو دهنت بلمبون
دستتو بیرون ببر از پنجره

هر چقد آشغال داری شوت کن بره
تخمه اگه خوردی لُپاتو ُپف کن

پوستشو تا هر جا که میره ُتف کن

* بیتوته

موضوع انشاء : یک لقمه نان حالل  
مصطفی قدیمی- نان حالل خیلی خیلی خوب است. 
باید همیشه  ما  دارم.  را خیلی دوست  نان حالل  من 

دنبال نان حالل باشیم. مثل آقا مسعود. 
پوِل  همیشه  او  دارد.  ماست بندی  یک  مسعود  آقا 
شیرها  در  که  آبی  تا  می دهد  وقت  سر  را  مغازه  آِب 

می ریزد و ماست می بندد حالل باشد. 
نان  لقمه  یک  همیشه  باید  آدم  می گوید:  مسعود  آقا 
را  سرش  که  فردا  تا  بدهد  بچه اش  و  زن  به  حالل 
مردم  داد،  بقیه  به  را  عمرش  و  زمین  روی  گذاشت 

پشت سرش بد و بیراه نگویند. 
تا  می گوید:  او  است.  شرکت  یک  کارمند  من  دایی 
مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، 
از او رشوه نمی گیرم. آدم باید دنبال نان حالل باشد. 
می کنم  مجبور  را  رجوع  ارباب  من  می گوید:  دایی ام 

قسم بخورد که راضی است و بعد رشوه می گیرم!
عموی من یک غذاخوری دارد. عمو همیشه حواسش 
است که غذای خوبی به مردم بدهد. او می گوید: در 

غذاخوری ما از گوشت حیوانات پیر استفاده نمی شود 
گوشتش  که  است  االغ  کره  می کنیم  ذبح  چه  هر  و 

حتمًا  او  می آید.  در  خوب  کبابش  و  است  تازه  و  ُترد 
باشند وگرنه آن ها  چک می کند که کره االغ ها سالم 
را ذبح نمی کند. عمویم می گوید: ارزش یک لقمه نان 

حالل از همه ی پول های دنیا بیشتر است! 
آدم باید حالل و حروم نکند. عمو می گوید: تا پول آدم 
حالل نباشد، برکت نمی کند. پول حرام بی برکت است.

چون  است؛  حرام  پولش  من  پدر  می کنم  فکر  من 
کم  برج  وسط  همیشه  و  ندارد  برکت  هیچ وقت 
و  آب  پول  و  می کند  خرج  را  یارانه ها  تازه  می آورد. 

برق و گاز را نداریم که بدهیم. 
نداده  را  پولش  چون  کردند  قطع  را  ما  گاز  قبل  ماه 
اگر دنبال  به پدرم بگویم:  بودیم. دیشب می خواستم 
لقمه نان حالل بودی، پول ما برکت می کرد و  یک 

اما جرأت نکردم.  همیشه پول داشتیم؛ 
ای کاش پدر من هم آدم حالل خوری بود.

ازدواج الكترونيكي ؟!   
هر چه به این ننه جانمان می گوییم که ننه جان ما 
مجازی  دنیای  و  ایم  شده  مجازی  دنیای  وارد  دیگر 
با  امروز  زندگی  و  دارد  را  خودش  قواعد  و  اصول 

گذشته توفیر دارد، بخرجش نمی رود.
نانوایی  شو   بیدار  که  زند  می  صدا  الطلوع  صبح   
به  خوابیدن  موقع  دیشب  گویم:  می  شود  می  شلوغ 
اعال سفارش  نان کرمانی  shater.com  دو عدد 
چه  برق  و  آب  قبض  گوید  می  آورد.  می  ایم،  داده 
ام.  کرده  واریز  موبایل  از طریق  که:  گویم  شد؟ می 
کنی،  نام  ثبت  دانشگاه  روی  می  کی  گوید:  می 
گوید:  می  کردم.  اینترنتی  نام  ثبت  جمعه  گویم:  می 
نکرده ای،  پرداخت  را  بانک  تعطیل است قسط  فردا 
الکترونیکی  دیگر  بانکداری  من،  عزیِز  گویم:  می 
ندارد  شده است، تعطیل و غیر تعطیل و شب و روز 
گوید:  می  کنم.  می  واریز  اینترنتی  حاال  همین 

حداقل سری به خانه دایی جانت بزن و احوالشان را 
... ، می گویم: یک  اند،  اند، مرده  ببین زنده  بپرس. 

مجازی  فضای  در  جان  دایی  دختر  با  پیش  ساعت 
چت می کردم، حالشان خوِب خوب است، تازه همه 

چه  این  گوید:  می  عصبانیت  با  رساندند.  هم  سالم 
تکانی  ای.  کرده  درست  خودت  برای  است  زندگی 
شود  می  مگر  باش،  داشته  تحرکی  بده،  خودت  به 
کارها  و  بدهی  لم  خانه  توی  ساعت  چهار  و  بیست 
شود  می  بله  گویم:  می  بشود!  انجام  خود  به  خود 
هم  ها  جنگ  االن  شود.  می  هم  مهمترش  این  از 
خنک  آب  نشینند،  می  خانه  توی  شده،  الکترونیکی 
می  الکترونیکی  جنگ  هم  با  دنیا  در  و  خورند  می 

آدم می کشند. کنند و کرور، کرور 
دنیا  سر  این  از  کنند.  می  ازدواج هم  اینترنتی  تازه، 
چت  بعد  فرستند  می  ایمیل  اول  دنیا،  سر  آن  با 
زیر  و  کادو  و  گل  دسته  هم  آخر  دست  کنند،  می 
اینترنتی و خالصه عروسی را به پا می کنند.  لفظی 
راستی ننه جان پسرت مردی شده ها! نمی خواهی 

بزنی؟! باال  آستینی  اینترنتی  برایش 

هرج و مرج

هر که پرسید ترقی چه اساسی دارد
گفتم این راه نه درسی نه کالسی دارد

کرسی عزت و اجالل کسی خواهد یافت
که نه علمی، نه کمالی، نه حواسی دارد
یار گلچهره در شانس کسی می افتد
که قد پیزری و شکل قناسی دارد

گیتی تتگ نظر نیست خردمند شناس
غالباً دیده ی دیوانه شناسی دارد

مرد بدبخت به شب هم که رود در خواب
در لحاف و تشک خود کک و ساسی دارد
الله را داغ از آن است که در باغ وجود

گِل خر زهره مقام گِل یاسی دارد
آن که سر رشته ی این درس اندر کف اوست

هیچ کارش نه اصولی نه اساسی دارد
* ابوالقاسم حالت

ذله  هایشان  بچه  دست  از  که  مادرانی   *
می شوند، نیک این نکته را دریافته اند که 
یک پس گردنی به مراتب بهتر از هر دلیل 

دیگری بچه ها را قانع می کند. 
ویل دورانت

* من در طول زندگیم خیلی سعی کردم که 
یک فیلسوف باشم اما نمی دانم چرا پیوسته 
خوشحالی و امیدواری را به آن ترجیح دادم.
الیور ادواردز

یعنی هر چیزی جز  پیرامون من،  * محیط 
خوِد من.

انیشتن آلبرت 

از  عصبانیت  با  شوهرت  وقتی  پرسش:   *
خانه بیرون می رود چه کار می کنی ؟

پاسخ: در را پشت سرش می بندم!
 آنجال مارتین

احتیاج  بیشتری  فضای  به  گفت  شوهرم   *
دارد، من هم او را به بیرون خانه فرستادم و 

در را پشت سرش قفل کردم!
رز آنی

جمالت طنز بزرگان
کاریکاتور میکشین یا بکشمتون ؟! - علی محمدیکیوان وارثی قاب عکس داده نما: آوای خراسان جنوبی 

برای رفع خستگی چشم ناشی از کار با موبایل الزم است 
قسمتهایی که در تصویر نشان داده شده است، ماساژ دهیم. 

ماساژ باید با نوک انگشتان و به مدت 1 دقیقه انجام شود.

1

2 3

4

جواد طریقی اکبرپور

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بيرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

درب اتوماتيک سيد
 مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک  
جک پارکینگی ، کرکره  

سکوریت اتومات( 
09303107002
09155614880 
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تغییراتی  که همراه با ورود کودک 
به زندگی ایجاد می شود

زندگی  می آید  دنیا  به  کودکی  وقتی  می کنید  فکر 
والدینش چه تفاوت هایی با قبل پیدا می کند؟ در ظاهر 
سؤال عجیبی به نظر می رسد که در پاسخ باید گفت 
برخی  در  حتی  که  شود  می  ایجاد  بزرگی  »تغییرات 
موارد قابل تصور هم نیستند.« اما آیا تاکنون شده به 

جزئیات این تغییرات فکر کنید؟ 
1. احتماال دیگر کمتر از گذشته گلهای رز را بو می کنید 

چون حاال نوزادی را در آغوش گرفته اید.
احترام  وجودتان  و  خود  به  قبل  از  بیشتر  حاال   .2 

می گذارید.
3. اکنون در مقایسه با قبل احترام به مراتب بیشتری 
برای والدین خود قائل شده و آنها را عاشقانه تر از قبل 

دوست خواهید داشت.
متحمل کودکتان  که  دردی  کنید  می  احساس   .4 

 می شود بسیار بیشتری از دردی است که شاید شما هم 
تحمل می کنید.

5. حاال بار دیگر به چیزهایی فکر میکنید که در دوران 
بچگی تان در ذهنتان بوده و آنها را باور داشته اید.

 6. احساس می کنید قلبتان راحت تر از قبل شکسته 
می شود، شاید از این نظر که احساساتی تر شده اید.

7. هر روز برایتان هیجان و تازگی خاص خود را دارد.
8. در بسیاری از موارد در حالی که روبه روی آینه ایستاده 
اید، به جای اینکه خودتان را نظاره کنید مشغول تماشای 

کودک و لذت بردن از حرکاتش هستید.
فردی حاال  و  برخاسته  خواب  از  قبل  از  زودتر   .9 

 سحرخیز شده اید.
10. عشق برایتان به قدرتی خارق العاده تبدیل شده. 

عشقتان حاال زمان و مکان مشخصی را نمی شناسد.

اینکه  دلیل  به  را  او  اما  فهمیدم؛  نمی  را  او   من 
نمی فهمیدم، نکشتم.

آنکه  دلیل  به  را  او  و  فهمیدید،  نمی  را  او   شما 
کشتید. ممکن  شکل  ترین  شنیع  به  فهمیدید،   نمی 

 و این اوج مصیبت انسان عصر ماست:
له کردن آنهایی که نمی فهمیم شان، فهم خود را اوج 

فهم جهان دانستن...!
من درون دهلیز تنگ و تاریکی از این تصمیم ها -از 
باید نباید ها- زندگی کردم، و همین مرا حقیرکرد. همه 
جا سد ساختم، همه جا سد شکستم. با خود جنگیدم، 
بی خبر از آنکه مرا جهان من می سازد، و هیچ جنگی، 
در تنهایی، و در اتاق های دربسته، و در پستوهای خانه 

ها، به راستی جنگ نیست...!
 من به جای آنکه از خیابان های وسیع، از دشت های 
های  کوچه  از  بگذرم،  دنیا-  -تمام  دنیا  از  و  پهناور، 

باریک با دیوار های بلند کاغذی عبور کردم؛ 
دیوار هایی که روی تک تک خشت های کاغذی آن 
نوشته شده بود:من تصمیم گرفته ام و پیمودن سرتاسر 

حتی یکی از این کوچه ها هم ممکن نبود...!
 برای زنده ماندن دو خورشید الزم است: یکی در قلب، 

دیگری در آسمان...!

فردا شکل امروز نیست / نادر ابراهیمی

  اگر دروغ رنگ داشت هر نور شاید ده ها
 رنگین کمان از دهن ها نطفه 

می بست و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود.

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه،قدرت و 
جرأت الزم است و گرنه هرماهی مرده ای هم می 

تواند ازطرف موافق جریان آب حرکت کند

عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم

     عمر صندوقچه ای است که هم می توان 
آن را با افکار و اعمال زیبا پرکرد، 

و هم با افکار و اعمال زشت

خدایا رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد، 
قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم 
افکنم. تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و 
برای دین کار می کنند نه آنها که پول دین می 

گیرند و برای دنیا کار می کنند

برای کسانی که با اختالل اضطراب مشکلی ندارند شاید 
درک این موضوع که در داخل ذهن صدها میلیون انسان 

مضطرب در دنیا چه می گذرد، سخت باشد.
دکتر »تاد فارچیونه« روانشناس بالینی در مرکز اختالالت 
اضطرابی در دانشگاه بوستون به روزنامۀ هافینگتون پست 
می گوید به عزیزانی که احساس شدید استرس دارند، دقیقا 
چه چیزی می توان گفت؟ چگونه می توانید احساس بهتری 
به آنها بدهید در حالی که خودتان از واقعیت درون آنها خبر 
ندارید؟ این موضوع احتماال یک چالش به نظر می آید ولی 
واقعیت این است که اختالالت اضطرابی با یکدیگر ارتباط 

پذیرتر از آنچه که شما فکر می کنید، هستند.
وی ادامه می دهد: »این احساسات انسانی است که همه 
از  بعضی  برای  که  است  ممکن  و  کنیم  می  تجربه  ما 
مردم به عنوان ترس عمیق و یا نوعی اضطراب و برای 
چیزیست  ترس  شود.  آشکار  دیگری  چیز  دیگر،  برخی 
که همه ما تجربه می کنیم پس بنابراین هنگامی که با 
شخص مضطرب صحبت می کنیم، همه چیز فقط در 

مورد پیوند و درک آنهاست.«
وی می افزاید که راه کلیدی برای ارتباط و پیوند با فرد 
مبتال به اضطراب، پشتیبانی و حمایت بدون قضاوت است. 
عزیزان ما ممکن است فکر کنند که با آرام کردن و یا 
کوچک شمردن مسائل فرد مضطرب، به او کمک می 
کنند ولی واقعیت این است که چنین گفتاری به تشدید 

حال آن فرد منجر می شود و سالمت روانی او را بیشتر به 
خطر می اندازند.پس چه باید انجام داد و گفت؟ در ادامه 
این مقاله پنج راه پشتیبانی و کمک به فرد مضطرب به 

شما پیشنهاد می شود.
در مورد تجربه ات بیشتر به من بگو

دکتر فارچیونه ادامه می دهد که نزدیک شدن به عزیزی 
که در شرایط اضطراب به سر می برد، نیاز به احساسات 
ایشان طرح  به  نزدیکی  برای  روش  یک  دارد.  متمایزی 

پرسش هایی است که به آنها احساس باز و راحت بدهد.
او همچنین می گوید: »اگر واقعا می خواهید به کسی کمک 
کنید، روش شما باید این باشد که از خود بپرسید چگونه می 
توانید این فرد را حمایت کنید و اجازه دهید که او به شما در 
مورد تجربه اش و دالیل بدست آوردن این تجربه بگوید. 
سپس با او، از راهی آرام، در مورد اضطرابش به روش های 
متفاوت بپرسید و با ارائه پشتیبانی خود با وی در مورد طرز 

تفکرش و تضاد با واقعیات صحبت کنید.«
بسیار متاسفم که داری اینو تحمل می کنی 

یکی از چالش های پیش روی اختالل های اضطرابی و 
هراس، سازگاری با حمالت هراس و احساس مضاعف 
را تجربه  این احساس  به حال  تا  اگر شما  ترس است. 
نکرده اید )که حتی می تواند منجر به ناتوانی جسمانی 
شود( احساس همدردی و نزدیک بودن به فرد می تواند 
توانید  می  که  کاری  بدترین  باشد.  کننده  بسیار کمک 

هیجانات  بر  و  کنید  که وحشت  است  این  دهید  انجام 
سطح باالی فرد بیافزایید.

تقصیر تو نیست
دکتر فارچیونه این چنین ادامه می دهد: »این موضوع بسیار 
حائز اهمیت است که تجربه ای که فرد مضطرب در حال 
کسب آن است، حقیر شمرده نشود. پشتیبانی از او بدین 
معناست که به حرفایش گوش دهید و تالش کنید که وی 
را درک کنید. به منظور رسیدن به این سطح از درک، می 

باید آنچه را که در حال گذر از آن هستند معتبر شمارید.«
با این حال مهم است تشخیص دهیم که درد و رنج بدون 
اضطراب هم می تواند وجود داشته باشد. فاچیونه هشدار می 
دهد: »مراقب باشید که شریک ترس او واقع نگردید. درک 
کردن فرد مضطرب بدین معنا نیست که باید همراه با وی 
بترسیم، به طوری که بیشتر مواقع افراد خانواده این کار را 
انجام می دهند. این موضوع تنها باعث می شود این ایده به 

وجود آید که چیزی برای ترسیدن وجود دارد.«
باید برایت خیلی سخت باشد

فارچیونه اضافه می کند: »عباراتی مانند؛ »برایت واقعا باید 
سخت باشد« یا »خواهش می کنم به من بگو چه می توانم 
برایت انجام دهم« یک عامل مهم برای هنگامیست که 

پشتیبانی خود را اهدا می کنید.«
دارند که  لحظاتی  به  نیاز  واقعا  ما  هنگامی که عزیزان 
وجود  به  برایشان  که  آنچه  یا  بگذارند  ای سر  شانه  بر 

قلبمان  صمیم  از  و  وجود  تمام  با  ما  کنند،  بیان  آمده 
همدردی  دهیم.  انجام  برایشان  کاری  که  خواهیم  می 
که  کسانی  برای  زیادی  بسیار  تفاوت  تواند  می 
هامفرز«،  »کیث  پرفسور  کند.  ایجاد  هستند  مضطرب 
به  این  از  پیش  استانفورد،  دانشگاه  روانشناسی  استاد 
هافینگتون  روزنامه  در  هافپست«  سالم  بخش»زندگی 
جمله  یک  که  است  این  »پارادوکس  بود:  گفته  پست 
همدالنه کمک می کند که فرد مضطرب برای مبارزه با 
اضطراب خود، کمی احساس آرامش نماید و این موضوع 

نشان دهنده درک سلیم است.«
سکوت

دکتر فارچیونه می گوید: »هنگامی که شخص مضطرب، 
آرام می شود آنچه به او گفته می شود دیگر مهم نیست، 
اوقات  بعضی  شماست.  پشتیبانی  چگونگی  مهم  بلکه 
از  بیش  تواند  فرادادن می  مانند گوش  ای  اعمال ساده 
اندازه خوب و مناسب باشد. با تمایل هر چه تمام تر وقتتان 
را به او اهدا کنید. این نادیده گرفتن زمان بین دو نفر بسیار 
حائز اهمیت است. گاهی اوقات مفیدترین چیزی که می 
توان به شخص مضطرب ارائه کرد؛ گوش دادن همراه با 

سکوت، به تجارب اوست.«
هرگز پیشنهاد و راهکار ارائه ندهید و در نهایت برای کمک 
اساسی و از بین بردن اضطراب طرف مقابلتان، ارجاع او به 

مشاور بهترین کمک می باشد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

یا می  گویند این ]قرآن[ را به دروغ ساخته است بگو اگر راست می  گویید ده سوره برساخته  
شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می  توانید فرا خوانید. سوره هود، آیه 13

حدیث روز  

تعّجب دارم از کسی که  به خاطر ضررهای غذا نسبت به ) تشخیص خوب و بد ( خوراکش   اهتمام می ورزد ، چگونه نسبت به گناهان 
به خاطر زشتی و زیانش اهمّیت نمی دهد. امام سجاد )ع(

سبک زندگی

5 راه برای کمک به فرد مضطرب

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- ورزشگاه  - پرنده نجار 
2- تالشگر -  هر چیز خوردني  - 
رنگ مشکي 3- ضروري -  چرخ 
حرکت  به  را  ساعت  های   دنده 
درمي آورد - درد و رنج 4- گونه 
ورودي   - مکان  و  زمان  ظرف   -
صاحب   -5 زاري  حال  در  خانه  
رود   - گروه   - عواطف   و  ذوق 
آرام 6- نژاد و تبار - از شهرهاي 
قوم   -7 روپوشي  پارچه   - همدان 
مغول - نوعي پارچه توري- نقشه 
دار -  کوچکترین -جزء یک ماده 
دشمن   - بزرگواري  و  جالل   -8
بادبزن برقي 9- فریاد  سالمتي - 
سلمان  اصلي  نام   - مهیب  
فصل   -10 بلند  فریاد  فارسي-  
آغاز سال - فرمان مغولي - زنگ 
چهارپایان 11-  تیر پیکاندار - از 
آثار معروف فروغ فرخزاد  -جوجه 
تیغي 12- واحد اندازه گیري حجم 
تعجب  حرف    - نگلستان  درا 
الفباي   - رنگي   گیاه   - ها  خانم 
موسیقي 13-  گل سرخ - آرزوي 
عالي-  بیمار و ناخوش 14-  گل 
بیماري واگیردار  -هنر  بو -  شب 
زیبا   و  خوشبو  گل   -15 هفتم 

-خدمه- هواپیما

از آثار  عمودي: 1- یاد گرفتن - 
امام  لقب   -2 اي  گالبدره  معروف 
ضخیم-   و  کلفت   - چهارم)ع( 
تایلند  کشور  مردم  زبان  حصیر3- 
نشاني 4- خاک  برافروختگي-    -
ریختن روي مرده در قبر - گوشت 
ترکي-  سگ بیمار - دریاي عرب 
و  معشوق  وحشي-  حیوان   -5
هنوز   -6 فیزیکي  -امتداد  محبوب 
نفس مي کشد-  گل سرخ  -کشور 
زیبا  غاري   - میهن  خوشبخت 7- 
در زاهدان  -مجسمه عظیم الجثه 
باستاني  هفتگانه  عجایب  جزو  که 
-ورزشي  عبادت   محل   -8 است 

با توپ بیضي - وسیله جابه جایي 
رزم   و  نبرد   -9 سنگین  اجسام 
  -10 قرآني  جمله   - ظهر  -غذاي 
به رو خوابیده - پوشاننده - کناره 
دریا 11-  بازدید و وارسي - وسیله 
  -12 شباهت  پسوند   - کوبي  آب 
اندازه گیري  خاک صنعتي-  واحد 
رودهاي  از  الکتریکي   مقاومت 
گرگاني  فخرالدین  قهرمان  اروپا-  
13-  پیمانه کننده  -کشور نوشابه 
- حیله گر حافظ 14-  هر ردیف 
پیوسته -تکرار شدن  دیوار گلي-  
- پدر شعر نو 15-  از تالیفات آذري 

طوسي-  فرارسیدن هنگام مرگ

جدول 3760

123456789101112131415
1
2
3
4
5
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13
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123456789101112131415
رکنوساهبرگوشوم1
ورایریاتمیمصت2
ادلسیدوانورال3
نارگنکنامللا4
کریگنیاسوتاش5
ایتیگنراقلای6
ودکنیوزقراغت7
یلهانادانلدنس8
بتاکهیامنیاب9
اراجامکیعارک10
مزارمهکبنتوش11
اپبوابراونان12
تامتسرخفلعهرا13
ولالتارسانانس14
رتناموکدروادای15

کار خوب اتفاقی نیست

به یک معمار تجربی یا کاردان 
ساختمان نیازمندیم.
09151600859

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

آشپز ماهر با حقوق عالی نیازمندیم.
32220373 -09151611354

به تعدادی راننده تمام وقت 
ترجیحاً بازنشسته جهت کار در 

آژانس بیمارستان شهید رحیمی 
نیازمندیم.  شماره تماس: 
09159626509 هزاره

نیازمندیم
منشی خانم مسلط به کامپیوتر 

32421633 -09155438760

فروشی:  40 فنجان آب قنات روستای 
مزگ با چند قطعه زمین کشاورزی
 قیمت توافقی 09155658214

به یک اکیپ سنگ کار 
محوطه در زابل 

نیازمندیم. 
09151600859

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

تجربه کنید.   09158668002

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

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

سمسـاری مرتضـی :  خرید و فروش 
لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت      

09159632924- امیرآبادیزاده

یک موسسه آموزشی جهت تکمیل 
کادر آموزشی از مدرسان واجد شرایط 

ذیل دعوت به همکاری می نماید: 
1.مدرس خانم: مدرک تحصیلی 

حداقل لیسانس 
)رشته زبان انگلیسی، کلیه گرایش ها(

مهلت ثبت نام:96/2/11  
تاریخ آزمون: 96/2/14

2.بازاریاب جهت تکمیل طرح پرسشنامه 
با روابط عمومی باال و حداقل مدرک 

تحصیلی دانشجو یا لیسانس. 
شماره تماس جهت کسب 

اطالعات بیشتر: 05632437219  
  05632421226
05632449068

به یک نفر نیرو با مشخصات ذیل 
جهت انجام امور دفتری نیازمندیم:

1. خانم با روابط عمومی باال
2. آشنا به کار با کامپیوتر 

 ICDL ترجیحاً با مدرک
ساعت کار شیفت صبح می باشد.

شماره تماس: 05632236277

به تعدادی شاگرد ساده، اتوکار، 
چرخکار، برش کار 

جهت کار در تولیدی نیازمندیم.
شهرک شهید مفتح 

 بین قاینی 4 و 6 - تولیدی مقدم 
 09151637348-32228765

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند:
 انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان  ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.  منتظر یاری سبزتان هستیم

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

شماره کارت بانک  قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس  خراسان جنوبی  

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال - راننده پایه 1  -   09153415704 - جعفری

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 دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان 
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

حمل بار با وانت پذیرفته می شود 09159618581 - فاروقی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 - علـی آبادی 
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 ملی پوشان ایران برای شرکت 
درجام جهانی فوتبال ساحلی به باهاما می روند

در  ماه  اردیبهشت  هفتم  از  ایران  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی در سال 2017 در باهاما 
شرکت می کند.جام جهانی فوتبال ساحلی از هفتم تا هفدهم 
اردیبهشت ماه در مجمع الجزایر »باهاما« در اقیانوس اطلس و 
در شرق سواحل فلوریدا آمریکا برگزار می شود.تیم ملی فوتبال 
ساحلی ایران به منظور افزایش آمادگی و تطبیق جسمانی ملی 
پوشان با شرایط آب و هوایی این منطقه و برای انجام چند دیدار 
آمریکای  پاناما - کشوری در  ماه عازم  از 29 فروردین  دوستانه 
از شروع رقابت های جام جهانی  تا پیش  مرکزی - می رود و 

فوتبال ساحلی در این کشور اردو می زند.

شایان اکبرپور قهرمان مسابقات پینگ پنگ امیدهای استان 
به مناسبت روز عطار نیشابوری

:مسابقات  اعالم کرد  استان  پینگ پنگ  روابط عمومی هیات 
قهرمانی پینگ پنگ امیدهای استان خراسان جنوبی شیفت 
به  اعزامی  آبادی  ابراهیم  و  عشقی  آقایان  مربیگری  به  هیات 
مسابقات کشوری سه ماهه اول سال 9۶ به مناسبت روز عطار 
آقایان  و  برگزار  بیرجند  سرحدی  شهید  سالن  در  نیشابوری 
شایان اکبرپور و سهیل بیانی اول و دوم ، امیرعلی رسانی و 
نیما حقگو مشترکاً سوم شدند.مسابقات 12 نفر دسته برتر و 
یک ، چهارشنبه و پنجشنبه ۳0 و ۳1 فروردین ماه در سالن 

شهید سرحدی برگزار خواهد شد.

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران نایب قهرمان 
جام فدراسیون آذربایجان شد

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جام فدراسیون جمهوری آذربایجان با کسب دو مدال طال و 
نایب قهرمانی رسید.یم منتخب کشتی  به مقام  برنز  دو مدال 
با 12 کشتی گیر به مصاف رقبای خود در  ایران  آزاد نوجوانان 
رقابت های بین المللی کشتی جام فدراسیون آذربایجان در شهر 
ایران،  از کشورهای  گیرانی  مسابقات کشتی  این  در  رفت.  باکو 
روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان، اوکراین، ازبکستان، 

تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و بالروس حضور داشتند.

سومین برد زنان بسکتبالیست ایرانی در تورنمنت قزاقستان

در  خود  دیدار  سومین  در  ایران  زنان   ۳*۳ بسکتبال  ملی  تیم 
تورنمنت بین المللی قزاقستان به مصاف حریفی از قرقیزستان رفتند 
و توانستند این تیم را با نتیجه 21 بر 14 از پیش رو بردارد. تاکنون در 

سه دیدار حضور یافته و هر سه دیدار را به نفع خود پایان داد.

قهرمان مبارزه با قند خون و دیابت! 

و  کند  می  تقلید  انسولین  از  دارچین 
حساسیت به انسولین را افزایش می دهد 
افرادی که به بیماری دیابت مبتال هستند، 
انسولین  تولید  به  قادر  لوزالمعده  چه 
کافی نباشد یا سلول های به درستی به 
با سطوح  ندهند،  نشان  واکنش  انسولین 
باالی قند خون مواجه می شوند. دارچین 

ممکن است از طریق تقلید آثار انسولین و 
افزایش انتقال گلوکز به سلول ها به کاهش 
با دیابت مقابله  قند خون کمک کرده و 
کند. دارچین از طریق افزایش حساسیت 
به انسولین، قند خون را کاهش می دهد 
زیرا انسولین را در انتقال گلوکز به سلول 

ها کارآمدتر می کند.

با شکم گرسنه خوابیدن الغرتان نمیکند

بسیاری فکر می کنند با معده خالی به 
هدف  تحقق  در  تواند  می  رفتن  خواب 
واقعیت  در  اما  باشد  موثر  وزن  کاهش 
بیشتر احساس گرسنگی کنید  هر چه 
احتمال این که روز بعد غذای بیشتری 
رفتن  شود.  می  بیشتر  کنید,  مصرف 
شام  که  شرایطی  در  خواب  بستر  به 

تواند  می  هستید،  گرسنه  و  نخورده 
مواجه کند.  تاخیر  با  را  رفتن  به خواب 
روید  می  خواب  به  سرانجام  که  زمانی 
نظر  از  را  مغز  گرسنگی  دردهای  نیز 
دارند  می  نگه  هشدار  حالت  در  ذهنی 
عمیق  خواب  از  را  شما  شرایط  این  و 

کافی شبانه محروم می کند.

اندر فواید سیرابی 

مشابه  تقریباً  سیرابی،  در  آهن  مقدار 
آن  گرم   92 هر  در  یعنی  است؛  گوشت 
دارد.  وجود  آهن  میلی گرم   19/5 حدود 
مشابه  تقریباً  سیرابی،  در  آهن  مقدار 
آن  گرم   92 هر  در  یعنی  است؛  گوشت 
دارد.  وجود  آهن  میلی گرم   19/5 حدود 
همین مقدار سیرابی حاوی 4 گرم چربی 

و 1/4 گرم چربی اشباع شده می باشد.در 
واقع، پروتئین و چربی موجود در سیرابی 
تقریباً به اندازه نیمی از پروتئین و چربی 
با  است.  مرغ  و  گاو  گوشت  در  موجود 
غذایی  وعده های  در  سیرابی  گنجاندن 
خود می توانید مصرف چربی را در رژیم 

غذایی خود کاهش دهید.

3فایده باورنکردنی یوگا!

انجام  از  فراتر  بدن:یوگا  قدرت  افزایش   -1
این  در  است.  کششی  حرکت  چند  تنها 
ورزش عالوه بر انعطاف پذیری قدرت بدنی به 
تدریج قدرت عضالت افزایش پیدا می کند 
2-تحریک قسمت پاراسمپاتیک سیستم 
زمانی  در  پاراسمپاتیک  عصبی: قسمت 
که ما در حال استراحت هستیم و میزان 

کورتیزون بدن کمتر می شود، عمل می کند 
۳- آرام کردن عضله سوئز:سوئز عضله بلندی 
است که دو طرف ستون فقرات قرار دارد. این 
ماهیچه ممکن است مشکالت زیادی ایجاد 
کند یوگا می تواند از این مشکالت بکاهد در 
صورتی که این عضله دچار انقباض شود در 

قسمت کمر دردهای مزمن ایجاد می شود.

 تنوع غذاها باعث بهبود کارایی اعضای مختلف بدن می شود. کنترل 
PH خون و مصرف غذاهای ترش و تلخ به طور تناوبی موجب کنترل 
ترشحات معده و کبد و از بین رفتن امراض قسمت های مختلف بدن 
 PH می شود. در کسانی که به تنوع غذایی اهمیت می دهند با تغییر
خون، الکتریسیته افزایش پیدا کرده و قدرت اعضا  بیشتر می شود ولی 
افرادی که بیشتر دارای حالت یک بعدی در مصرف غذاها هستند، 
دچار کاهش جریان الکتریکی می شوند که این وضعیت در کارکرد 

مغز و اعصاب و قلب تاثیر فراوان دارد. شاید خوردن خوراکی های تلخ 
از جمله گریپ  فروت، خربزه تلخ و انواع سبزیجات تلخ مانند: ترخون، 
برگ گل قاصدک، کلم پیچ تایلندی، کاسنی فرنگی و ترب سفید برای 
همه ساده نباشد! ولی باید بدانید مصرف مواد غذایی تلخ بخشی از 
عادت های خوب و سالم غذایی است. سبزیجات برگ دار تلخ حاوی مواد 
مغذی ضروری هستند که با کنترل کلسترول و هورمون ها باعث بهبود 
عملکرد کبد می شوند، خون را تصفیه و به سوخت و ساز چربی ها 

توصیه  قند:متخصصان  مصرف  به  میل  کاهش  می کنند.  کمک 
می کنند که افراد بزرگ سال با توجه به سن و جنسیت خود روزانه بین 
25 تا ۳0 گرم فیبر مصرف کنند. افراد دیابتی نیز برای کنترل قند خون 
خود الزم است که تا 50 گرم فیبر دریافت کنند. پیشگیری از حمله 
آسم:خوردن خوراکی های تلخ گیرنده های چشایی را تحریک می کند 
و در نتیجه با شل کردن عضالت در مسیر تنفس باعث بهبود روند 
اکسیژن رسانی می شود. ضامن سالمت قلب:قهوه و شکالت های تلخ 

و بسیاری از سبزیجات، دارای ترکیبات پلی فنول هستند. از آن جایی 
که این ترکیبات محافظ قلب اند نقش بسزایی در سالمت قلب و عروق 
دارند؛ به عالوه موجب پایین نگه داشتن چربی خون و افزایش طول 
عمر سلول ها می شوند. کمک به جذب مواد مغذی:مواد غذایی تلخ 
و سبزیجات معطر خشک باعث بهبود هضم غذا می شوند. این مواد 

غذایی سلول های چشایی واقع در زبان را تحریک می کنند.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلخی های مفید

خاصیت  نخود

نخود نیز مانند هر ماده ی غذایی سرشار از 
آهن کمک می کند تا اکسیژن الزم از ریه ها به 
سمت عضالت، کبد، قلب یا مغز برسد. آهن 
باعث بهبود عملکرد مغز و باال بردن قدرت 
یادگیری می شود. این ماده ی معدنی مقاومت 
بدن در برابر بیماری ها را باال برده و در برابر 
میکروارگانیسم ها از بدن محافظت می کند. با 

داشتن ذخیره ی آهن کافی مشکالتی مانند 
مفهومی  بدن  برای  کم خونی  و  خستگی 
سیستم  عملکرد  تحریک  داشت.  نخواهد 
عصبی مرکزی، کنترل دمای بدن و کنترل 
تیروئید از دیگر وظایف آهن است. عالوه بر 
این ها سالمت پوست، موها و ناخن ها نیز در 

گرو جذب آهن کافی است.

کشف 14 شتر قاچاق 
در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی سرایان گفت: ماموران هنگام 
کنترل محورهای در بازرسی از یک کامیون 
 500 ارزش  به  قاچاق  شتر  14نفر  عبوری، 
برادران  میلیون ریال کشف کردند.سرهنگ 
افزود: مأموران گشتی این  شهرستان تعداد 
14 نفر شتر را که بدون مجوز دامپزشکی 
این  در  کرد:  اظهار  وی  کردند.  کشف  بود، 
تشکیل  با  متهم  و  توقیف  خودرو  ارتباط 

پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

کشف10هزار قرص خارجی قاچاق در شهرستان قاین

قاچاق  کامیون حامل کاالی  توقیف یک  از  قائنات،  انتظامي  فرمانده 
خبرداد.سرهنگ »اسماعیل واعظی« با اعالم این خبر گفت: مأموران 
ایست و بازرسی این فرماندهی دراجراي طرح سراسری مبارزه با قاچاق 
و ممنوعه به یک کامیون که در مسیر زاهدان به مشهد در حرکت بود 
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وي افزود:مأموران دربازرسي 
ازخودرو مقدار 10هزار عدد قرص خارجی ،۳1 کیلو گرم پارچه،21۶0دو 
هزار عدد آدامس خارجی و صد و  18 عدد قوطی آبمیوه را کشف کردند.
فرماندهي انتظامي شهرستان قائنات با اشاره به ارزش 20میلیون ریالی 
محموله قاچاق مذکور گفت: در این رابطه خودرو توقیف و یک نفر متهم 

دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي شد.

کشف1250 قطعه مرغ فاقد جوزدردرمیان

 250 و  هزار  کشف  از  درمیان  انتظامی  فرمانده 
داد. خبر  کامیون  یک  از  مجوز  فاقد  مرغ  قطعه 

سرهنگ محمودزال بیگی اظهار داشت : ماموران 
کالنتری مرکزی شهرستان درمیان هنگام کنترل 
کامیون  خودروی  یک  به  عبوری  خودروهای 
کردند.وی  متوقف  را  خودرو  و  شدند  مشکوک 
بیان داشت: در بازرسی از این خودرو هزار و 250 
قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی کشف شد که در 
این رابطه یک متهم دستگیر و پرونده ای در این 

زمینه تشکیل شد.

کشف چهار کیلو و540 گرم هروئین درنهبندان

در بازرسی از یک سواری پراید در نهبندان چهار کیلو و 
.سرهنگ غالمرضا  پودری کشف شد  540 گرم هروئین 
مأموران   : گفت  نهبندان  انتظامی  فرمانده  شاهوردی 
پاسگاه عملیاتی معدن حاجات  هنگام کنترل خودروهای 
رانندگی فردی 29 ساله و  به  پراید 111  به یک  عبوری 
سرنشینی تبعه خارجی ۳0 ساله مشکوک شدند و خودرو 
را متوقف کردند .وی بیان داشت :خودرو جهت بازرسی به 
داخل پاسگاه هدایت شد و در بازرسی انجام شده چهار 
کیلو و 540 گرم هروئین پودری در قالب 15 بسته که 
به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف شد .

سرعت عمل و پناه گیری مناسب به هنگام وقوع زلزله، ایمنی شما را افزایش می دهد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
به ازای خرید هر باطری

 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی
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7
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 

 شرایط سرمایه گذاری آسان بخش 
خصوصی در استان فراهم شود
 
تسنیم- نماینده ولی فقیه با تأکید بر اینکه شرایط 
باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی رغبتی 
باشند گفت:  برای سرمایه گذاری در جامعه داشته 
به  و  به  جا  باید  جنوبی  خراسان  در  تولید  فرایند 
موقع باشد نه اینکه تولید تنها در انبارها ذخیره شود.

آیت ا... عبادی در دیدار با انجمن کارفرمایان استان 
اظهار کرد: نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که 
سرمایه گذاری  برای  رغبتی  و  میل  سرمایه گذاران 
کس  هیچ  بر  افزود:  باشند.وی  نداشته  جامعه  در 
کار  نباشد  سرمایه گذاری  اگر  که  نیست  پوشیده 
و کارفرمایی هم وجود نخواهد داشت.وی با بیان 
اینکه کارفرمایان هرگونه مشکلی که در روند تولید 
و رفع مشکالت اقتصادی خراسان جنوبی وجود دارد 
را با دالیل موجه در اسرع وقت به دفتر نماینده ولی 
فقیه در استان تحویل بدهند اظهار داشت: تالش 
می کنیم تا جایی که می توانیم پشتیبان آنها باشیم. 
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن کانون کارفرمایان 
استان  در این دیدار اظهار کرد: باید به زمینه تولید در 
خراسان جنوبی توجه بیشتری داشته باشیم. امیری با 
بیان اینکه وضعیت تولید در خراسان جنوبی مطلوب 
نیست .وی با بیان اینکه نزدیک به 35 هزار عضو 
کارفرمایی در استان وجود دارد افزود: در حوزه کسب 
و کار مشکالت زیادی وجود  دارد که می توان به 
باید تالش شود  اشاره کرد که  بازار مطلوب  نبود 
تا با ایجاد بازارهای مطلوب و شایسته محصوالت 
خراسان جنوبی به بازارهای کشور و دنیا عرضه شود.

مسئولین امانت دار رای مردم هستند

غالمی-معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استاندار در 
 پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان سخن مي گفت،

 با بیان این مطلب افزود: هدف، برگزاري انتخاباتي 
قانونمند ، سالم و با حضور گسترده مردم در پاي 
صندوق هاي راي است. حسیني، رأي مردم را به 

مثابه حق الناس دانست و گفت: مسئوالن، امانت 
دار راي مردم هستند و باید به خوبي از آن صیانت 
در  کار  حجم  اینکه  بیان  با  کنند.وی  حراست  و 
انتخابات شوراهاي اسالمي بسیار زیاد است، گفت: 
مسئولین ذي ربط در موضوع انتخابات باید نسبت 
به احصاء آسیب هاي موجود در انتخابات هایي که 
تاکنون برگزار شده اقدام کرده و در انتخابات آتي 
آنها را به حداقل کاهش دهند.رئیس ستاد انتخابات 
موضوع  در  حقوقي  مباحث  اینکه  بیان  با  استان، 
انتخابات از اهمیت باالیي برخوردار است ، گفت: 
حقوق تمامي کاندیداها و طرفداران آنها در انتخابات 
باید بطور جد مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.

نقاط  در  ارتباطي  هاي  زیرساخت  ایجاد  حسینی، 
مرزي و روستایي را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید 
زمینه مشارکت آحاد مختلف جامعه در انتخابات آتي 

به نحو مطلوب و مناسب فراهم شود.

 مقدمات خرده فروشی کاالهای صادراتی 
در مرزماهیرود آماده شد 

فروشی  خرده  مجوز  صدور  خبر  به  مالیی-پیرو 
مهندس  با  کشور  به  وارداتی  مجاز  کاالهای 
فخر رئیس سازمان بازارچه ها گفتگو کردیم که 
کاالهای  فروشی  خرده  مجوز  کرد:  عنوان  وی 
اشاره  با  وی  است.  متفاوت  وارداتی  با  صادراتی 
به اینکه سازمان توسعه و تجارت ، دفتر صادرات 
گمرکات ایران این مجوزها را صادر کرده اند افزود: 
مرزنشینان می توانند به ازای صادرات خود اقالمی 
را وارد کنند و به فروش بگذارند.»فخر« بیان کرد: 
اکنون در مرز ماهیرود سوله به متراژ432مترمربع 
آماده کرده ایم که می توان مقدمات ورود سرمایه 
سازمان  دهیم.رئیس  انجام  را  صادرات  و  گذار 
بازارچه ها با بیان اینکه در مرز اب ، برق و تلفن 
وجود دارد خاطرنشان کرد: این سوله نیازمند کف 
سازی و غرفه بندی است که به زودی انجام خواهد 
شد.وی با تاکید بر اینکه اولویت سرمایه گذاری با 
گذار  سرمایه  یادآورشد:  است  استان  مرزنشینان 
افغانستانی آمده ورود به استان است که باید سوله 
خرده فروشی کاالهای وارداتی آماده شود.»فخر« 
گفت: برای آماده سازی سوله جلساتی گذشته شده 
است اما باید در شورای مبادالت مرزی مطرح شود 

که به جد پیگیر ان هستیم.   

۱۹ آزمایشگاه همکار استاندارد در 
خراسان جنوبی فعال است

 ۱۹ فعالیت  از  استان  استاندارد  تسنیم-مدیرکل 
خراسان  در  استاندارد  همکار  معتمد  آزمایشگاه 
جنوبی خبر داد.مروی مقدم در دیدار با مدیرعامل 
ملی  کرد:سازمان  اظهار  کویرتایر  شرکت 

می تواند  مرجع  عنوان  به  قانون  طبق  استاندارد 
آزمایشگاه هایی که وجود دارند را تأیید صالحیت 
کند.مروی مقدم از ساخت آزمایشگاهی حساس و 
مرکز  در  متر   300 و  هزار   3 مساحت  به  مجهز 
استان خبر داد و گفت: برای تجهیز و تکمیل  آن 
حدود 200 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است .

ابراز همدردی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با مردم سیل زده غرب کشور

غالمی-حجت االسالم  عبادی، در تماس های تلفنی جداگانه با حجج  االسالم  مجتهد شبستری و قریشی نمایندگان ولی فقیه در استان های 
آذربایجان شرقی و غربی، درگذشت تعدادی از هموطنان حادثه دیده سیل اخیر را تسلیت گفت.در این تماس های تلفنی، نماینده ولی فقیه با ابالغ 
سالم و دعای مردم استان برای سالمتی و بهبود آسیب دیدگان سیل، برای جان باختگان این حادثه علّو درجات را از خداوند متعال مسألت کرد.

کارگاه  داخلی،  تولید  از  حمایت  برای  کاری- 
پرورش خالقیت و توسعه کسب و کار مربیان و 
کودکان و نوجوانان توسط معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان پیگیری و اجرا می شود.معاون 
امور اجتماعی  بهزیستی استان عنوان کرد: برابر 
تفاهم نامه منعقد شده بین مدیرکل دفتر امور 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و 
شرکت رزتحریر یزد و ابالغ موضوع به استان 
ها جهت اجرایی شدن تفاهم نامه مذبور ، با 

هدف حمایت از تولید داخلی توسعه کسب و 
و  کودکان  و  مربیان  خالقیت  پرورش  و  کار 
نوجوانان، جلسه ای با حضور نماینده شرکت 
رزتحریر جناب ساروقی، معاون امور اجتماعی 
در  نوجوانان   و  کودکان  دفتر  کارشناسان  و 
بهزیستی  اجتماعی  امور  معاونت  دفتر  محل 
استان برگزارشد.علیرضا موهبتی  در حاشیه این 
نشست اظهار کرد: طبق توافقات صورت گرفته 
مقرر گردید واحد امور اجتماعی بهزیستی استان 

در اولین فرصت نسبت به برگزاری کارگاه هایی 
با هدف حمایت از تولید داخلی توسعه کسب 
و کار و پرورش خالقیت مربیان و کودکان و 
نوجوانان در راستای توجیه و آموزش مدیران 
و مربیان مهدهای کودک شهری و روستایی، 
و  کودکان  های  خانه  و  شیرخوارگاه  مربیان 
در  نامه  تفاهم  برابر  سال   ۱2 تا   7 نوجوانان 
سال ۹6 اقدام شود .وی با اشاره به اینکه  با 
صحبت ها و تبادل نظری که با معاونت امور 

توانبخشی نیز صورت گرفت افزود:  این طرح 
عالوه بر مراکز غیردولتی امور اجتماعی استان 
که به صورت کشوری پیگیری و اجرا خواهد شد 
برای اولین بار و به صورت منحصر به فرد جهت 
مراکز غیردولتی تحت نظارت حوزه توابخشی 
آموزی  حرفه  مراکز  جمله  از  ستان  بهزیستی 
دختران و پسران مراکز نگهداری  و آموزش 
معلولین ذهنی و غیره با همکاری معاونت امور 
اجتماعی به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

بهره برداری از 44 پروژه مخابراتی در فردوس

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان بیان کرد:

کفه واردات سنگین شد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگوی اختصاصی با آوا:

اختصاص ردیف بودجه ویژه حمایت از محصول زعفران نیازمند طرحی از سوی مسئوالن استان 

س: گرگی
عک

س: اینترنت
عک

نت
نتر

س: ای
عک

س: تسنیم
عک

کارگاه ها توسعه کسب و کار و پرورش خالقیت برای اولین بار برگزار می شود

پشتیبانی  کمیته  نشست  دیروز  پوراسد-صبح 
شهردار  مدیح  حضور  با  جنوبی   خراسان 
بیرجند و سرهنگ جوینده مسئول کمک های 
مردمی، اسکان و تغذیه در محل سالن جلسات 
شهرداری  برگزار شد. شهردار بیرجند با اشاره 
به این که اربعین حسینی بزرگترین گردهمایی 
شیعیان در جهان است افزود: خدا را شاکریم که 
پس ازقرن ها شیعیان علی با آزادی کامل به 
عراق می روند .مدیح  عنوان  کرد: در مراسم 
از خراسان جنوبی  نفر  پارسال 3 هزار  اربعین 
و  کمک  تقاضای  با  اند.وی   داشته  شرکت 

همکاری از سایر شهرداری های استان برای 
وسیله نقلیه ادامه داد: در سال قبل عالوه بر 
خود صحن ها، خیابان های منشعب به حرم نیز 

نظافت شده بودند.

اربعین تمرینی برای حکومت حضرت 
حجت )عج( می باشد

با  نیز  مردمی  های  کمک  مسئول  جوینده 
وجود  با  بیرجند  شهرداری  اینکه  به  اشاره 
 420 نزدیک   است  داشته  که  کمی  تجربه 
کرده  آوری  جمع  کاظمین  در  را  زباله  تن 

های  کمک  تومان  میلیارد   3 کرد:  عنوان 
مردمی به عتبات عالیات داشته ایم و 30هزار 
اربعین  زمان  در  وعده  هر  در  غذا  پرس 
تمرینی  را  اربعین  است.وی  شده  می  پخش 
دانست  )عج(  حجت  حضرت  حکومت  برای 
ا.. سیستانی می  آیت  افزود: همانگونه که  و 
هر  کربال  شریفین  حرمین  برای  فرمایند: 
سرمایه   بلکه  نیست  هزینه  شود  هزینه  چه 
گذاری است. جوینده با بیان به این که برای 
تعبیه شده است  هر موکب ، شناسنامه  ای 
اضافه کرد: به این صورت که شهرداری ها 

موکب  شناسنامه  و  بندند  می  قرارداد  ما  با 
دعمل  قراردا  اساس  بر  و  کنند  می  دریافت 
موضوع  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  مینمایند. 
تغذیه مشکلی نداریم یادآور شد: هیچ وظیفه 
اعزامی  نیروهای  و  زائران  اسکان  برای  ای 
باشد.  می  شهرداری  برعهده  و  نداریم   ،
درخواست  مردمی  های  کمک  مسئول 
ایجاد اسکان 5 هزار نفر را در اربعین امسال 
ما  اینکه  بیان  با  جوینده  کرد.  شهرداری  از 
هر نیازی داشته ایم برای خدمات عتبات از 
عنوان  ایم  کرده  تهیه  ایران  و  استان  داخل 

با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  اساس  بر  کرد: 
از  سنگ  تهیه  و  عتبات  به  سنگ  فرستادن 
سنگ  کارخانه  تعطیلی  جلوی  استان  داخل 
را گرفته ایم بنابراین هزینه دوباره به استان 
برگشته است . جوینده همچنین از فرستاده 
داد. خبر  عراق  به  نانوایی  دستگاه   2 شدن 

         کمیته اربعین اعالم کرد: امسال اربعین با شکوه تر از هر سال خواهد بود

در  استان  گمرکات  کل  مدیر  قاسمی- 
عمده  کرد:  عنوان  آوا  خبرنگار  با  گفت وگو 
واردات استان  شامل گل پر، اسپند، شاهدانه، 
شتر، گوسفند، شکر، برنج و ماشین های خرد 
کردن و یا ساییدن خاک معدنی،   می باشد 

برزیل،  چین،  پاکستان،  کشورهای  از   که 
امارات متحده عربی و افغانستان وارد  شده 
است.به گفته محمدعلی خاشی، هیدروکربن 
وکاشی،  و سنگین، سیمان، سرامیک  سبک 
گوجه  رب  گازوئیل،  طیور،  کامل  خوراک 
میلگرد،  و  اوره  کود  زده،  یخ  فرنگی، جوجه 
جزو صادرات استان به کشورهای افغانستان، 
عراق، پاکستان و ترکمنستان بوده است. وی 
افزود: سال۹5 نسبت به سال قبل صادرات از 
نظر تعداد، کاهش داشته ولی هنوز هم از نظر 

قیمت بیشتر از واردات می باشد.
 

صادرات استان
  به بیش از 611 میلیارد تومان رسید

تعداد  که  کرد  تصریح  گمرکات  کل  مدیر 
ارزش  به  اظهارنامه  فقره   424 و  هزار   5
هزارو   357 و  میلیون   488 و  میلیارد   6۱۱
۹۱2 تومان در سال ۹5  صادر شده است.
خاشی ادامه داد: این مقدار نسبت به مدت 
مشابه سال ۹4 از نظر تعداد اظهارنامه 4۱ 

درصد و از نظر ارزش ۱ درصد کاهش ولی 
از نظر وزن 24 درصد افزایش داشته است. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته  60 فقره 
اظهار  است،  وارداتی صادر شده  اظهارنامۀ 
میلیارد   26 ارزش  به  واردات  این  کرد: که 
و 736 میلیون و 500 هزار  و ۱44 تومان 
تعداد  نظر  از   ۹4 سال  به  نسبت  که  بوده 
از  و    ۱06 ارزش  نظر  از  و    ۱6۱ پروانه 
نظر وزنی ۱05 درصد افزایش داشته است.
به گفتۀ وی تمام این صادرات و واردات از 

بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر  گمرکات 
در بازارچه مرزی ماهیرود می باشد.با توجه 
این سؤال پیش می آید که  این گزارش  به 
استان همخوانی  نیاز  با   وارداتی  اقالم  آیا 
سازمان های  آیا  برآن  عالوه  و  دارد؟ 
مربوطه بر روند واردات متناسب  با احتیاج 
منطقه نظارت دارند؟ آیا خروج ارز از کشور 
و  اسپند  شاهدانه،  کاالهایی همچون  برای 

گل پر توجیهی دارد؟ 
)Ava.news18@gmail.com(

اتاق  رئیس  احتشام  درخواست  مالیی-پیرو 
محصول  برای  براینکه  مبنی  استان  بازرگانی 
یابد.وی  اختصاص  ای  بودجه  ردیف  زعفران 
که رئیس شورای ملی زعفران ایران هم است، 
گفت: طرح ملی زعفران به معنای واقعی طرحی 
جامع و کارشناسی شده است.احتشام پیشنهاد 
این  به  زعفران  فعلی  صادرات  از  مبلغی  داد 
بازاریابی،  برای  تا  دهند  اختصاص  ملی  طرح 
برندسازی، تحقیقات بازار و معرفی عام زعفران 
در دنیا هزینه شود. به همین منظور با افضلی 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه هم است گفتگو 
کردیم که وی عنوان کرد: به تازگی 5استان 
مانند: فارس و سمنان  وارد کشت زعفران شده 

اند اما قطب زعفران ایران در خراسان رضوی و 
جنوبی است.جای مدیران با نمایندگان مجلس 
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  کرد!نایب  تغییر 
مجلس با تاکید براینکه اختصاص ردیف بودجه 
برای کشت زعفران به تنهایی فایده ندارد، افزود: 
استان ما باید بر روی فراوری زعفران کار کند و 
محصوالت دیگر استان ها راهم به خود جذب 
کند.افضلی با اشاره به اینکه کشورهای دیگر 
به شدت برای زعفران ایران برنامه ریزی می 
کنند و به آن چشم دوخته اند خاطرنشان کرد: 
برای اخذ ردیف بودجه مسئوالن استانی باید 
همت کنند طرح و دالیل توجیه ردیف اعتباری 
آن را به دولت ارائه دهند ما نمایندگان هم در 
مجلس اگر نیازی به قانون داشته باشد حمایت 

می کنیم.وی با گالیه از مسئوالن استانی گفت: 
کار نمایندگان اجرایی نیست و فقط باید پیگیری 
صحبت های کارشناسی شده مسئوالن استانی 
باشد متاسفانه ما وارد کاراجرایی هم شده ایم به 
گونه ای که از ابتدای سال تاکنون هیچ مدیری 
برای رایزنی با مسئوالن کشوری به ما مراجعه 

نکرده است.  

دولت به مجلس الیحه بدهد
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس از 
جلسه حفاظت از خاک ،الیحه هوای پاک و 
مشکالت اتحادیه مرغداران کشور در کمیسیون 
کشاورزی خبرداد و عنوان کرد:قانون جداسازی 
اراضی مستثنیات از اراضی دولتی استان ماهم 

دجار مشکالت زیادی است که طبق هماهنگی 
با حسینی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 
در  موضوع  این  که  مقررشده  استانداری 
کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شود.افضلی 
تاکید کرد: برای حل این موضوع بهتر است که 
خود دولت الیحه ای به مجلس ارائه دهد تا 
روند سریعتر پیگیری شود.وی افزود : مدیران تا 
کنون هرکاری که برای آبخوان داری و آبخیز 

داری انجام داده اند گزارش دهند

میراث  سازمان  رئیس  ویژه  دستور 
فرهنگی کشور : اعزام تیم کارشناسی 
های  ظرفیت  بررسی  ویژه  سازمان  

نهبندان و سربیشه

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه 
طرح  اجرای  در  اعتبارات  کمبود  دچار  استان 
در  ایا  است  داری  ابخوان  و  آبخیزداری  های 
پرداخته  موضوع  این  به  کمیسیون کشاورزی 
اید؟ بیان کرد: برای پیگیری اعتبارات مدیران 
استانی باید پیگیری کنند و تاکنون هیچ مراجعه 
با  از دیدار خود  ای به ما نداشتند.نظر افضلی 
رئیس سازمان میراث  فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری کشور خبرداد و عنوان کرد:در این 
و  گفتم  شهرستان  دو  های  ظرفیت  از  دیدار 
مقررشد تیم کارشناسی سازمان میراث فرهنگی 
کشور به صورت ویژه ظرفیت های گردشگری ، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان های 

نهبندان و سربیشه را بررسی کنند.    

صادرات کاشی؛ واردات ُگل پَر

اصالح قانون اراضی ملی از مستثنیات در کمیسیون کشاورزی مطرح می شود

 سربازی-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جلسه شورای اداری فردوس از افزایش 4 برابر 
شبکه انتقال و پهن باند این شهرستان خبر داد 
و افزود: در این سفر 22 روستای فردوس به 
اینترنت وصل شده و در آینده نیز ۱3 روستای 
دیگر از اینترنت برخوردار خواهند شد محمود 
و  فردوس  شهرهای  کرد:    اضافه  واعظی 
تلفن  چهارم  و  نسل سوم  به  مجهز  اسالمیه 
همراه می شود و تا کنون در بخش مخابراتی 
این شهرستان ۱60 میلیارد ریال هزینه شده و 
تا پایان عمر دولت 35 میلیارد ریال دیگر در این 

بخش سرمایه گذاری خواهد شد.

نگاه ویژه به فردوس 
برای اشتغال الکترونیکی جوانان

و  کسب  رونق  برای  داد  مساعد  قول  وی 
کار الکترونیکی در طرح تکاپو حساب ویژه 

ای برای فردوس باز کند و تالش شود در 
گفته  .به  شود.  ایجاد  اشتغال    ICT حوزه 
تا  ICT میتواند دو  وی هر شغل در حوزه 
سه شغل غیر مستقیم ایجاد کند و قطعا یک 
حوزه در حال گسترش است.واعظی با بیان 
حقوق  و  یارانه  پرداخت  برای  دولت  اینکه 
گفت:  است  مواجه  مشکل  با  کارمندان 
و  خصوصی  بخش  اعتماد  جلب  جز  راهی 
در  گذاریها  در سرمایه  این بخش  مشارکت 
موجود  امنیت  ارتباطات  نداریم.وزیر  کشور 
در ایران را با وجود ناامنی های کشورهای 
حرم  مدافعان  مجاهدت  مرهون  همسایه، 
در  مشکلی  هیچ  امروز  افزود:  و  دانست 
حل  قابل  ایران  مشارکت  بدون  منطقه 
نیست.وی دغدغه دولت را معیشت مردم و 
آمار زیاد بیکاران در جامعه دانست و تاکید 
کرد: بهبود معشیت مردم و توجه به طبقات 

آسیب پذیر در اولویت دولت قرار دارد.
تالش  اخیر  ماههای  در  نیزگفت:  استاندار 

کشوری  مسئوالن  حضور  شاهد  تا  کردیم 
نیز  خوبی  های  کمک  و  باشیم  استان  در 
شده  استان  در  مختلف  های  بخش  به 
سرانجام  به  افزود:  اکبرپرویزی  است.علی 
ما  اولویت  تمام  نیمه  های  پروژه  رساندن 
پروژه  خاص  موارد  جز  شده  سعی  و  بوده 
پایان  تا  امیدواریم  و  نشود  شروع  جدیدی 

باقیمانده  تمام  نیمه  های  پروژه  عمردولت 
فردوس،  مردم  برسد.نماینده  اتمام  به  نیز 

طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای 
ارتباطات را زیر ساخت  نیز وزارت  اسالمی 
تواند  می  که  برشمرد  کشور  برای  مهمی 
اشتغال زا باشد.  محمد رضا امیر حسنخانی 
کشور  متوسط  از  را  استان  بیکاران  آمار 
آمار واقعی  بیشتر دانست و گفت: متاسفانه 
بیکاری در استان ارائه نشده وبخشی از این 

بیکاری نتیجه حاشیه نشینی درشهرهاست.

بهره بردای از 
44 پروژه مخابراتی و ارتباطی

مرکز  در  حضور  با  همچنین  ارتباطات  وزیر 
سایت  شامل:  پروژه   44 فردوس  مخابرات 
ها، تجهیزات تلفن همراه، نصب دکل، دیتا و 
سوئیچ با اعتبار 64 میلیارد ریال را افتتاح کرد.

امامزادگان فردوس 
به شبکه خاوران وصل می شود

بارگاه  در  حضور  با  ارتباطات  وزیر  ادامه  در 
از  ابراهیم  سید  و  محمد  سید  امامزادگان 
جمع  در  جعفر  ابن  موسی  حضرت  نوادگان 
به  مقدس  مکان  این  اتصال  دستور  مردم 
مراسم  مستقیم  پخش  برای  خاوران  شبکه 

مختلف در طول سال را صادر کرد. 

سرمایه گذاری ۲۸۵ میلیارد ریال برای 
توسعه زیرساخت های IT طبس

تسنیم-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در 
دولت تدبیر و امید 285 میلیارد ریال در بخش های 
 ICT و  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  توسعه 
طبس سرمایه گذاری شده است و تا پایان کار دولت 

70 میلیارد ریال دیگر نیز سرمایه گذاری می شود.

ظرفیت های حوزه IT برای جذب گردشگر و 
معرفی جاذبه های استان به کار گرفته شود

بشرویه  اداری  شورای  جلسه  در  تسنیم-استاندار 
افزون  روز  رشد  به  توجه  با  امروزه  کرد:  اظهار 
گفت  می توان   ICT و   IT توسعه  و  اینترنت 
و  اقتصادی  توسعه  زیرساخت  اطالعات،  فناوری 
گردشگری است.وی اینترنت را یک ظرفیت بسیار 
بزرگ دانست و افزود: با توجه به فرصتهای مناسب 
استان در حوزه گردشگری می توان از ظرفیت های
ظرفیتهای  معرفی  نیز  و  گردشگر  جذب  در   IT

گردشگری استان به نحو مطلوب استفاده کرد.

 7۲ نفر از داوطلبان انتخابات شوراها 
در استان رد صالحیت شدند 

از  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل  تسینم- 
دوره  پنجمین  برای  نفر   678 و  هزار   5 ثبت نام 
شورای شهر و روستا در استان خبر داد و گفت: 
72 نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی در 

خراسان جنوبی رد صالحیت شدند. 

کاهش نسبی دمای هوای استان/ 
گرد و غبار در راه است

مهر-مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش 
نسبی دمای استان طی 24 ساعت آینده خبر داد. 
خندان بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان هفته 
جاری روند کاهش نسبی دمای را داشته باشیم.وی 
با اشاره به وضعیت جوی استان طی 24 ساعت 
آینده بیان کرد: آسمانی ابری و به تدیج با افزایش 
ابر، گاهی وزش تند باد همراه با گرد و خاک  برای 

سراسر استان پیش بینی می شود.

کال جنی طبس ثبت فهرست میراث طبیعی 
ملی کشور شد

کاری-  کال جنی طبس در کمیته تخصصی ثبت 
و حریم میراث طبیعی در فهرست میراث طبیعی- 
ملی ثبت شد.کارشناس ثبت میراث طبیعی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
بیان کرد: کال جنی در فاصله حدود 27 کیلومتری 
شمال غربی شهر  طبس در دامنه غربی رشته کوه 
شتری و در پایین دست رودخانه دائمی ازمیغان قرار 
گرفته که نواحی شمالی آنرا زهکشی و آب مورد نیاز 
تعدادی از روستاهای این بخش را تأمین می کند.

زهرا رضایی ملکوتی افزود: این رودخانه با عبور از 
حاشیه روستای زیبای ازمیغان شرایط ویژه آب و 
هوایی را بوجود آورده و در آن منطقه برنج در کنار 
خرما و مرکبات کشت می شود. این ناحیه از نظر 
شرایط زمین شناسی و تنوع پدیده های فرسایشی 
نشان  خاطر  است.وی  بکر  و  توجه  جالب  بسیار 
کرد:  کال جنی طبس دراجرای تبصره ماده 2قانون 
مذکور  قانون  اجرایی  نامه  وآیین  سازمان  تشکیل 
درفهرست  به شماره 350  وزیران،  هیأت  مصوب 
طول  اینکه  به  اشاره  با  وی  گردید.  ثبت  آثارملی 
مسیر کال جنی ۹ کیلومتر است، گفت: فرسایش 
به  پرتگاه هایی  ایجاد  سبب  رودخانه  بستر  شدید 
عمق حدود 50 متر در دیواره ها و در رسوبات آبرفتی 
شده بطوریکه حتی نهشته های نئوژن که بصورت 
دگرشیب در زیر آنها قرار گرفته نیز رخنمون یافته اند.
ملکوتی با بیان اینکه  کال جنی طبس در کمیته 
تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی، مورخ 24 
آذرماه امسال در تهران در فهرست میراث طبیعی- 
ملی ثبت شد افزود:  حفاظت و نگهداری از این اثر 
طبیعی ارزشمند و منحصر به فرد پس از ثبت آن، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همکاری همه جانبه 

دستگاههای ذیربط و گردشگران را می طلبد.

خدمت رسانی به معلوالن
 صبر و فداکاری می طلبد

کاری - به مناسبت گرامیداشت هفته ارتش و به 
منظور شاد کردن دل 300 مددجو و همچنین به پاس 
قدردانی از پرسنل مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت 
علی اکبر)ع( ،فرماندهی ارشد و پرسنل نیروی ارتش 
زمینی استان در مؤسسه حضور پیدا کردند.این دیدار 
که با استقبال گرم مسئوالن بهزیستی استان،بیرجند 
و مدیرعامل و پرسنل مؤسسه آغاز شد؛اکبری مطلق 
و  ارتش  روز  تبریک  ضمن  مرکز  این  مدیرعامل 
و  ماهیت  درباره  توضیحاتی  به  آمدگویی  خوش 
بخش های مختلف مؤسسه پرداخت.فرمانده ارشد 
آجا استان نیز با بیان سختی کار در اینگونه مراکز 
معلوالن  این  به  رسانی  خدمت  و  گفت:پرستاری 
،صبر و فداکاری نظیر حضرت زینب)س( را میطلبد 
و اجر زحمات شما همانند آن بانوی بزرگ است.

دالورمردان ارتش از بخش های کارگاه های حرفه 
آموزی،کاردرمانی، شبانه روزی پسران و دختران ، 
سالمندان خانه امید و ارتزپروتز بازدید کردند.در پایان 
این دیدار مؤسسه از اهدای کمکهای نقدی و غیر 

نقدی این عزیزان بهره مند شد.
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 پيامبر مکرم اسالم صلى  ا... عليه  و  آله :
عيِد َمن اََحبَّ َعلِّيا في َحياتِِه و بَعَد َموتِِه؛ عيِد َحقَّ السَّ عيَد ُكلَّ السَّ إنَّ السَّ

سعادتمند حقيقى كسى است كه على را در حيات او
 و پس از رحلتش دوست بدارد .
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سرمایه گذاران در اشتغال و تولید، پیش قراوالن امنیت کشور هستند

حسینی- صبح دیروز فرمانده نیروی انتظامی استان به همراه هیأت همراه 
خود، از واحدهای کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد بازدید کرد.

فالحی مدیر عالی این مجتمع که بالغ بر 17 واحد تولیدی در بخش های 
جانبی دارد، در این بازدید عنوان کرد: از ابتدای شروع کار، هدف طرح های 

توسعه ای بوده و ماندگاری شرکت را نیز در قالب همین طرح ها می دانیم.
وی ادامه داد: پیشرفت در کار مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری نیاز به 
همدلی، همزبانی و همت دارد. رئیس هیأت مدیره کاشی و سرامیک فرزاد از 
آغاز به کار واحد لعاب و رنگ خبر داد و افزود: راه اندازی این کارخانه نیاز به 
واردات رنگ را مرتفع می کند. فالحی به انجام مطالعات برای طرح کارخانه 
کاغذ سازی و ورق کارتون  اشاره و بیان کرد: این واحد حدود 20 هکتار زمین 
و 10 لیتر آب نیاز دارد و روزانه می تواند 300 تن از انواع کاغذ را تولید کند.  
وی با بیان این که با راه اندازی این کارخانه برای بیش از هزار نفر فرصت شغلی 
ایجاد خواهد شد اضافه کرد: راه اندازی مراکز خرید و بازیافت کارتون در استان، 
کشور و حتی از کشورهای همسایه در ادامه راه اندازی این واحد خواهد بود. 
مدیر عالی کارخانجات کاشی فرزاد از انجام رایزنی ها با کشورهای افغانستان، 
پاکستان و عراق و آسیای میانی برای صادرات ورق نیز سخن گفت. به گفته 
وی حدود 300 دفتر و نمایندگی در ایران و خارج از کشور فعال است و تعداد 
زیادی ماشین سبک وسنگین با ما همکاری می کنند که می توان گفت 
بطور مستقیم 1000نفر و بیش از 30 تا 40 هزار نفر شغل غیر مستقیم 
ایجاد می شود. رئیس هیأت مدیره کاشی و سرامیک فرزاد با تاکید بر این که 
همه این پیشرفت ها نیاز به نظارت و جلسات حضوری استاندار با تمام تولید 

کنندگان و با حضور مدیران و روسای سازمان های ذیربط ماهیانه دو نوبت و 
بررسی پیشرفت های فیزیکی در تولید و اشتغال دارد اظهار کرد: ما گام های 

اول را برداشتیم و امیدواریم آقایان این طرح ها را عملیاتی کنند.
امروز تولید کنندگان با شرایط دشوار در صحنه هستند

فالحی همچنین در این دیدار خطاب به مهمانان خود عنوان کرد: کسانی که 
هر روز و هر ساعت نمی توانند لحظه ای غافل شوند، نیروی انتظامی است و 
افتخار می کنیم به شهیدان، جان نثاران و شما که حافظ کشور هستید. وی 
با بیان این که ما تولیدکنندگان هم امروز در صحنه هستیم، خاطرنشان کرد: 
آدم اقتصادی پول هایش را در بانک می گذارد اما امثال ما که در عرصه تولید و 
صنعت پا می گذارند تمام شرایط بدی که شاهد بودید را تحمل کرده و مشغول  
فعالیت هستند. رئیس هیأت مدیره کاشی و سرامیک فرزاد ضمن قدردانی از 
زحمات نیروی انتظامی عنوان کرد: امیدواریم به لطف خدا دست در دست هم 

بدهیم و سازندگی ایجاد کنیم تا پرچم کشور بلند تر شود. 
به گفته فالحی امنیتی که در سرتاسر مرز داریم ستودنی است، به گونه ای 
که هر فردی بخواهد مرز را تهدید کند بالفاصله شناسایی و دستگیر می شود 
و این نشانگر ارزش معنوی جمهوری اسالمی ایران و شما است. وی با تاکید 
بر این که کل رانندگان سنگین و سبک و مردم چندین سال است که از 
نیروی انتظامی رضایت کامل دارند، ادامه داد: نتیجه زحمات نیروی انتظامی 

باعث دلگرمی و امنیت سرمایه گذار در استان است. 
وی بیان کرد: با این که زیرساخت های اینجا کم است ولی باید همه دست 

به دست هم دهیم تا بیرجند را آباد کنیم.

مجتمع کاشی فرزاد از فعال ترین و موثرترین بخش های صنعتی استان است
سردار شجاع فرمانده نیروی انتظامی استان نیز با عرض خدا قوت به همه 
جهادگران عرصه تولید و اشتغال عنوان کرد: همان طور که مقام عظمای والیت 
در هر سال اول فروردین سیاست های کلی سال را تبیین می کند، امسال نیز 
برای دو سال پیاپی سال اقتصاد مقاومتی نام گذاری شد و موضوع اشتغال و 
تولید را پررنگ تر مطرح کرده اند. به گفته وی از آنجاییکه نیروی انتظامی در 
خط مقدم پیروی از والیت است، حتماً تمام کوشش خود را برای تحقق این 
شعار به کار خواهد بست. فرمانده نیروی انتظامی استان مجتمع کاشی فرزاد را 
از فعال ترین و موثرترین بخش های صنعتی استان دانست و اضافه کرد: علی 
رغم این که استان صنعتی نیست ولی شما از معدود افراد بومی هستید که در 

عرصه صنعت پا گذاشته است. 
سردار شجاع با اشاره به این که بخشی از توسعه مرتبط با راه اندازی کارخانه 
ها است، ابراز امیدواری کرد و گفت: باید تالش کرد تا استان در همین مسیر 
توسعه قرار بگیرد و این جا خوب است که مردم استان و همه همکاران بدانند 
فالحی می توانست به گونه ای بهتر از این از از نعمتی که خدا در اختیارش قرار 

داده بهره برداری کند ولی در این جهت حرکت کرده است.
 شما هم تولید را افزایش داده اید و هم منجر به اشتغال بیشتر خواهید شد

به گفته وی در اقتصاد ریاضتی ، افزایش تعرفه ها، کاهش خدمات و اشتغال 
مطرح می شود ولی در اقتصاد مقاومتی همه توجه ها و دیدگاه ها به تولید 
داخل است و اینکه شما زحمت کشیدید که به این نقطه دست پیدا کرده اید 
نشان دهنده این است که در خط مقدم پیروی عملی از والیت فقیه قرار دارید. 

فرمانده نیروی انتظامی استان ادامه داد: با این طرح هایی که امروز از شما 
دیدیم و امسال هم به بهره برداری خواهد رسید، هم تولید را افزایش داده اید 
و هم منجر به اشتغال بیشتر خواهید شد. سردار شجاع با بیان این که کارخانه 
کاشی فرزاد می تواند بخشی از نیازمندی صنعت تولید کاشی در کشور را 
فراهم کند و بی نیاز از خارج باشد، افزود: کار شما بسیار شایسته است که با 
هیچ زبانی نمی توان تشکر کرد. وی تاکید کرد: شما از پیشگامان تولید امنیت 
در کشور هستید و همه آنان که سرمایه خود را در اشتغال و تولید به کار برده 

اند به عنوان پیش قراوالن تولید امنیت معرفی می شوند.
کمک کنیم تا شما بتوانید چرخ تولید و صنعت را در استان و کشور 

فعال نگه دارید
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که تمام تالش خود را برای این هدف به 
کار خواهیم بست، عنوان کرد: اولین بخش هم برقراری پیوند خوب با صنعت 
در استان و ایجاد فضای مناسب برای تولیدکنندگان است، تا منجر به جلب 
سرمایه خارج از استان به داخل شود.  سردار شجاع اولویت امسال نیروی 
انتظامی را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، مبارزه با قاچاق اعالم کرد و 
افزود: پس از آن تامین امنیت عمومی است تا در این شرایط به راحتی بتوانید 
به تولید و اشتغال بپردازید. وی اضافه کرد: ما هم کمک کنیم تا شما هم موفق 
باشید و بتوانید چرخ تولید و صنعت را در استان و کشور فعال نگه دارید. 
فرمانده نیروی انتظامی در پایان از همه همکاران، مهندسان، ناظران و کارگران 
کارخانه قدردانی کرد و لوح تقدیری با عنوان تشکر از یکی از طالیه داران 

اقتصاد و تولید و اشتغال و خادم مردم استان به مدیر عالی کارخانه اهدا کرد.

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان بیرجند )بهار فرهنگیان سابق(

قصد دارد بنا بر مصوبه مجمع عمومی یک قطعه زمین تجاری مسکونی واقع در بهترین موقعیت شهری، تقاطع 
خیابان معلم و قدس شرقی با متراژ 784/30 متر مربع دارای پروانه ساختمانی در 6 سقف به متراژ 357/43 
تجاری و 1366/08 مسکونی را به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش رساند. ضمناً قیمت پایه ملک برابر 
نظریه کارشناس رسمی مبلغ 25.500.000.000 ریال به اضافه هزینه های پروانه ساختمانی برآورد گردیده 
است. متقاضیان می توانند حداکثر از تاریخ درج این اطالعیه به مدت 15 روز پیشنهاد خود را در پاکت سر 
بسته به دفتر تعاونی اعتبار واقع در سازمان آموزش و پرورش، نبش معلم 33 تحویل نمایند. ضمناً جهت کسب 
اطالعات بیشتر می توانند با تلفن 09155641636 تماس حاصل نمایند. این تعاونی در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار می باشد.
هیئت مدیره تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند 

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...
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