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جذب ۴۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی خبر داد:

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: از ۴ سال گذشته تاکنون ۱۰۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در 
 استان مصوب شده که تاکنون ۴۰ میلیون دالر آن جذب شده است.عیسی جعفری گیو در بازدید از طرحهای سرمایه گذاری خراسان جنوبی 
اظهار کرد: این میزان سرمایه گذاری مربوط به پروژه های استخراج و بهره برداری معادن زغال سنگ طبس و تولید شمش چدن در 
شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف است. وی میزان سرمایه گذاری مصوب در سال 9۴ را  حدود 77 میلیون دالر اعالم کرد و  افزود: 
برگزاری  به  دارد. وی  از رشد ۱8۴ درصدی  نشان  بود،  میلیون دالر  از 27  بیش  با سال 93 که  مقایسه  در  میزان سرمایه گذاری  این 
مصالح  بندی  بسته  و  انبار  احداث  پروژه  مجوز  جلسه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  هفته  در  خارجی  گذاری  هیئت سرمایه  جلسه 
ساختمانی )سیمان( در منطقه ویژه اقتصادی با سرمایه گذاری خارجی ۱.9 میلیون دالری مورد بررسی قرار گرفت. ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 

سرمقاله

نقش منفی مدیران 
یکجانشین در توسعه 

*  هرم پور

چهارشنبه هفته گذشته بر خالف همه ی بازدیدهای 
قبلی استاندار محترم که با خدم و حشم از شهرها و 
شهرستانهای استان انجام می شد و احیاناً معاونین و 
 یا مدیران کل در این سفرها جوگیر شده و قول هایی
 می دادند که بعدها خودشان هم پشیمان می شدند،

خبر بازدید ایشان  و هیئت همراه از حاشیه های 
شهر بیرجند خیلی خوشحالم کرد. برای منی که 
های  ُدمل  و  درمان  بی  های  زخم  از  سالهاست 
مردمش  و  مناطق  این  سختی  و  رنج  چرکین 
ها  نوشته  همین  البالی  در  بارها  و  بودم  نوشته 
نه چندان  بودم که روزی و روزگاری  تأکید کرده 
دور این زخم ها سرباز خواهند کرد و مشکالت و 
مهمی  امنیتی  و  اجتماعی  مشکالت  و  ها  آسیب 
به  جنوبی  خراسان  استان  و  بیرجند  شهر  برای 
برای منی که در جریان سیر  آورد؛  وجود خواهند 
 کهکشانی مکاتبات متعدد  .... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

      ۹۵ هزار جلد کتاب
 در نمایشگاه امسال عرضه می شود

 صفحه ۷

     ایجاد واحد فوالد سازی خوسف 
منوط به ارزیابی زیست محیطی

 صفحه ۷

مجتمع گلخانه ای 20 هکتاری 
سرایان آماده واگذاری است

صفحه ۷

توزیع سبد غذایی
 بین زنان سرپرست خانواده در نهبندان

صفحه ۷

در کدام موسسات اعتباری
 سپرده گذاری کنیم؟

صفحه 2

وداع ایران با شهدای حادثه 
تروریستی تهران

صفحه 2

پیروزی جوانان بسکتبال با ویلچر ایران برابر استرالیا / بانوی کماندار ایران امروز برای کسب مدال برنز کامپوند به میدان می رود / نقشه شوم خانه مجردی / حریق دوکامیون در شهرستان قاین / متهم به 8 فقره سرقت منزل در بیرجند به دام افتاد؛ مرخصی برای سرقت / غذا خوردن در مقابل آینه موجب افزایش اشتها می شود ! / درمان اورژانسی فشار خون با جویدن سیاه دانه / صفحه6

حضرت آیت ا... خامنه ای :
افسران جنگ نرم در شرایط

 اختالل دستگاه هاآتش به اختیار اقدام کنند

روحانی:
اقدام تروریستی تهران

 در واقع انتقام از دموکراسی است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی :
پیام سردار سالمی به تروریست ها

 درباره زمان و مکان انتقام

  استاندار خراسان جنوبی:
برای نامگذاری روز بیرجند

 از گزینه های پیشنهادی استفاده شود

نظر افضلی: 
ورود بنیاد برکت به طرح توسعه 

نهبندان و سربیشه
 صفحه ۷ صفحه ۷ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

اجـاره یک واحـد آموزشـی

موسسه فرهنگی - آموزشی امام حسین سیدالشهدا )علیه السالم( خراسان جنوبی در نظر دارد 
برای سال تحصیلی 9۷-96 یک واحد ساختمانی نوساز همکف به ظرفیت حداقل 6  اتاق جهت مرکز 
پیش دبستانی به مدت یک سال در شهر بیرجند با کارشناسی اجاره نماید. مالکین محترم متقاضی 

انعقاد قرارداد و اجاره می توانند حداکثر تا تاریخ 96/04/20 با شماره تلفن ثابت 32434002 
و همراه 09151613120 جناب آقای قاری تماس حاصل نمایند.

موسسه فرهنگی - آموزشی امام حسین سیدالشهدا )علیه السالم( 

    نیـازمندیـم
 بسوی تعالی

 ًیازهٌدین

 اجارُ یک ٍاحد آهَزشی

یک ٍاحد  76-77آهَزشی اهام حسیي سیدالشْدا)علیِ اسالم( خراساى جٌَبی در ًظر دارد برای سال تحصیلی –هَسسِ فرٌّگی 
اجارُ رشٌاسی ااتاق جْت هرکس پیش دبستاًی بِ هدت یکسال در شْر بیرجٌد با ک  6ساختواًی ًَساز ّوکف  بِ ظرفیت حداقل 

ٍ ّوراُ  32434002ثایت  تلفي با شوارُ 20/04/76ًوایٌد.هالکیي هحترم هتقاضی اًعقاد قرارداد ٍ اجارُ هی تَاًٌد حداکثر تا تاریخ 
 جٌاب آقای قاری تواس حاصل ًوائید. 07151613120

 ٌّگی آهَزشی اهام حسیي سیدالشْدا)علیِ السالم( رهَسسِ ف

)) انا هلل و انا الیه راجعون ((

جناب آقای سامان اکبرپور عضو محترم هیئت مدیره مؤسسه
 و خاندان نیکوکار سریع السیری 

درگذشت مرحوم  عباس سریع السیری
 این شمع نورانی را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می نماییم

از خداوند یکتا ترفیع درجات آن روانشاد در بهشت أعال و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان
 و طول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سالمتی و حسن عاقبت شان خواهانیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل ، پرسنل و مددجویان 
مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

فروش رستوران با تمام 
امکانات ، در حال کار 
و یا معاوضه با ماشین 

09150912154

فروش ویژه واحدهای 
مسکونی بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی  
خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

قابل توجه کلیه مؤدیان محترم مشمول ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم )صورت معامالت فصلی( شامل:

* کلیه اشخاص حقوقی
قانون   95 ماده  نامه  آیین  موضوع  اول  گروه  حقیقی  اشخاص   *

مالیات های مستقیم
* اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

* مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 95 جدید قانون 
مالیات های مستقیم

نسخه جدید سامانه صورت معامالت فصلی )بر خط و غیر بر خط( با قابلیت ثبت اطالعات 
مربوط به سال 1396 عملیاتی گردیده و بر روی سامانه صورت معامالت فصلی به نشانی 
 TTMS.TAX.GOV.IR قرار داده شده است. همچنین جهت کسب اطالعات تکمیلی 
در خصوص تغییرات، کاربران می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متدوال سامانه صورت 

معامالت فصلی مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است با عنایت به اینکه مهلت ارائه صورت معامالت مربوط به فصل بهار1396 
تا تاریخ 96/05/15 می باشد و با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تعلق جرائم قانونی 
و غیر قابل بخشش، کلیه مشمولین می بایست نسبت به ارسال یا تکمیل اطالعات معامالت 
یا تحویل لوح فشرده تکمیل  الکترونیکی و  از طریق سامانه مذکور به صورت  فصلی خود 
شده از طریق نرم افزار غیر بر خط )دانلود نسخه آفالین 1،7،۴،۰( به ادارات امور مالیاتی 

اقدام نمایند. 
مودیان محترم در صورت هرگونه سوال و ابهام می توانند با شماره 32396442-056 تماس 

حاصل فرمایند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       

مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کند

به راستی چه بزرگند انسان های وارسته ای که در راه رضای خدا و کمک به مخلوقش از هر تالشی 
مضایقه نمی نمایند. بدینوسیله به پاس تالش های بی وقفه و خالصانه دستگاه محترم قضایی،

 نیروهای امنیتی و اطالعاتی خراسان جنوبی، درخصوص
 رسیدگی دقیق و موشکافانه به پرونده متهمین دو قلو که مبادرت به جرائم عدیده از قبیل 

آدم ربایی، کالهبرداری، جعل، تهدید، رعب و وحشت علیه شهروندان می نمودند
که با صدور حکم قاطع به تحمل مجازات قانونی محکوم گردیدند و حکم صادره شعبه یک 

دادگاه کیفری یک استان خراسان جنوبی، توسط قضات محترم دیوان عالی کشور 
مورد تایید واقع گردید 

مراتب تشکر و قدردانی خویش را از مدیرکل محترم دادگستری استان خراسان جنوبی، قضات شریف 
رسیدگی کننده، دادستان محترم عمومی و انقالب مرکز استان، مدیرکل محترم اداره اطالعات 
خراسان جنوبی و همکاران محترم آن اداره کل، رئیس محترم اداره آگاهی استان و همکاران محترم 

در بخش عملیات ویژه و همچنین از وکالی محترم پایه یک دادگستری جناب آقایان 
دکتر سید حسن هاشمی و محمد رضا یوسفی، خدمت جناب عالی اعالم و ابراز داشته

 بضاعتی نیست ما را جز دست های به دعا نشسته برای سالمتی و بهروزی شما بزرگواران.

جمعی از شکات پرونده

امسال هم گل نازنین دیگری از گلستان زندگی مان پرپر شد
 چه تکرار تلخ و جانکاهی...

همسر، پدر و برادر عزیزمان روانشاد

حاج عباس سریع السیری
از جمع زمینیان پرید و آسمانی شد. بزرگ مردی که

 افتخارش بیش از 40 سال میزبانی عاشقان امام رضا )ع( بود.
به همین مناسبت جلسه یادبودی

 امروز شنبه ۹6/3/20 از ساعت ۵ الی 6 عصر در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما 
 برادران و خواهران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: سریع السیری ، فرهنگ ، اکبر پور ، شیبانی ، مبرا و سایر بستگان

فروش یا معاوضه یک واحد تجاری صفر )دفتر کار( حدودا 80 متری
 بسیار شیک از مجتمع اردیبهشت واقع در خیابان بهشتی 6 و 8 

تلفن تماس: 09034592894

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
 پروژه 1419 واحدی دهلکوه بیرجند

شرح در صفحه 2 

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دو خازنه 

بین مدرس 27 و 2۹  /  32437700
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واگذاری سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

ایرنا- حجت ا... میرزایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان واگذاری سهام بانک رفاه به 
بازنشستگان تامین اجتماعی را در دولت دوازدهم اعالم کرد. وی گفت: فروش سهام در گذشته صرفا به بازنشستگان کشوری 

انجام می شد که در این راستا 110 هزار نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تاکنون سهام دریافت کرده اند.

سرمقاله

اقدام تروریستی تهران در واقع انتقام از دموکراسی است

رییس جمهوری با بیان این که اقدام تروریستی تهران در واقع انتقام از دموکراسی 
بدخواهان  آورد  می  دست  به  بزرگی  پیروزی  ایران  ملت  وقتی  همواره  گفت:  است 
به دنبال این هستند که ضربه ای به مردم و کشور وارد کنند. روحانی افزود: چون 
دموکراسی اساس فکری تروریست ها را از بین می برد و نشان می دهد خشونت راه 
حل نیست، زور راه حل نیست، راه حل رأی مردم است، انتخابات و صندوق انتخابات 
انتقام  دنبال  آنها  حامیان  همه  و  است  زده  کاری  ضربه  ها  تروریست  و  طلبان  خشونت  فکری  مبنای  به 
بودند، غافل از آنکه مردم ایران، مردمی مقاوم هستند و از این حوادث در زندگی خودشان فراوان دیده اند. 

رئیس جمهور گفت: مردم ایران از سال 57 و از 22 بهمن ماه تا امروز حوادث اینچنینی فراوانی دیده اند.

افسران جنگ نرم در شرایط اختالل دستگاه هاآتش به اختیار اقدام کنند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب فرمودند: گاهی دستگاه های مرکزِی فکر، 
فرهنگ و سیاست، دچار اختالل و تعطیلی می شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ 
نرم، با شناخت وظیفه ی خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم گیری و اقدام کنند. رهبر 
انقالب اسالمی مسئله ی »استقالل« را بسیار مهم، و موضوع سند 20۳0 را در همین 
چارچوب قابل ارزیابی دانستند و خاطرنشان کردند: برخی می گویند ما در این خصوص تحفظ 
داده ایم و گفته ایم فالن بخش آن را قبول نداریم، درحالی که حتی اگر هیچ مورد واضِح خالف اسالم در آن وجود 
نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آنکه موارد خالف اسالم نیز در آن سند وجود 

دارد و برداشت افرادی که خیال می کنند ما در این موضوع گزارش های درستی نگرفته ایم، برداشت درستی نیست.

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تأسیس مؤسسات 
اعتباری را سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از 
ملی شدن بانک ها و تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا به شمار آورده است.اما چندی است معضل تعاونی های 
ایجاد کرده است.در پی  بانکی خلل  غیر مجاز در شبکه 
اعتباری   از موسسات  یکی  گذاران  فراوان  سپرده  حواشی 
،فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در برنامه تیتر 
شبکه خبر با ارایه توضیحاتی در خصوص چهار نهاد بازار 
پولی اعالم کرد که مردم در موسساتی که  غیر متشکل 
مجوز بانک مرکزی را دارا هستند واسامی آنها در سایت بانک 
مرکزی درج شده سپرده گذاری کنند.براساس اطالعات موجود 
در سایت بانک مرکزی ایران تعدادی از موسسات اعتباری 
از جمله موسسه اعتباری نور  دارای مجوز از بانک مرکزی 
هستند.در عین حال سپرده های این موسسات بنابر تکلیف 
بانک مرکزی در صندوق ضمانت سپرده ها بیمه هستند واین 

صندوق امنیت این سپرده ها را تضمین کرده است.

موسسه اعتباری نور
تاریخ  در  را  خود  فعالیت  مجوز  که  نور  اعتباری  موسسه  
27 اسفند ماه 1۳91 از بانک مرکزی دریافت کرده است، از 
تجمیع چهار تعاونی اعتباری و صندوق قرض الحسنه شامل 
تعاونی های اعتباری کارسازان آینده ،پیشگامان همیاریزد و 
صندوق هاي قرض الحسنه ریحانه گستر ومشیز شکل 
را  خود  فعالیت  نهایی  مجوز  نور  موسسه   گرفته است. 
کرد  دریافت   1۳94 ماه  11تیر  تاریخ  در  مرکزی  بانک  از 
اعتباری مورد  از آن تاریخ رسما در فهرست موسسات  و 
چشم انداز  موسسه  این  گرفت.  قرار  مرکزی  بانک  تایید 
و  کشور  پیشرفت  بر  تأثیرگذاری  را  خود  فّعالیت های 
توانمندسازی  و  بانکی  نوین  خدمات  ارائه   ملّی،  توسعه  
عموم افراد جامعه از طریق فراهم کردن باالترین امکانات 
کرده است.موسسه  ترسیم  اعتباری  و  اجتماعی  مشارکت 
اعتباری نور در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
و با حمایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی در ساماندهی 

تعاونیهای مذکور مشارکت کرده و با اخذ مجوز فعالیت از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی، فرایند انتقال موسسات 
مذکور به موسسه نور را آغاز کرد. این در حالی است که 
علیرغم پیچیدگی فرایند انتقال موسسات، هیچ خللی در 
نداده و  بانکی رخ  ارائه خدمات  پرداخت سود سپرده ها و 
نخواهد داد .در حال حاضر موسسه اعتباری نور به لحاظ 
قرار  کشور  بانکی  شبکه  دوازدهم  رتبه  در  منابع،  حجم 
تحت  کشور  سراسر  در  موسسه  این  شعبه   ۳۳۶ و  دارد 
این  بر  عالوه  می کنند.  فعالیت  مرکزی  بانک  نظارت 
بانک مرکزی با توجه به توانمندی این موسسه و بواسطه 
در  ادغامی  موسسات  انتقال  تکمیل  به  بخشی  سرعت 
در  موسسه  این  عضویت  مجوز  نور،  اعتباری  موسسه 
پیوستن  با  موسسه  این  و  کرد  صادر  را  شتاب  شبکه 
همچنین  و  پایا  و  ساتنا  سامانه های  و  شتاب  شبکه  به 
اتصال به درگاه های خدمات الکترونیکی متصل به شبکه 
بانک  اینترنت  و  تلفن بانک  همراه بانک،  جمله  از  شتاب 

امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان 
خودپرداز  نصب  با  نور  است.موسسه  کرده  فراهم  خود 
تا  آورده  وجود  به  را  شرایطی   cashless امکان  و 
بسیاری از تراکنش ها از طریق این درگاه ها صورت گیرد 
 ،pos و به زودی با اضافه کردن پایانه های فروشگاهی
الکترونیکی و همچنین اخذ  بانکداری  به چرخه خدمات 
صدور  برای  سپام  سامانه  راه اندازی  برای  نهایی  مجوز 
ضمانتنامه های ریالی و اعتبار اسناد داخلی و پیوستن به 
سامانه چکاوک، خدمات  خود را گسترش میدهد؛ بنابراین 
نور  اعتباری  موسسه  فعالیتهای  تمام  که  است  بدیهی 
و  دارد  قرار  مرکزی  بانک  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در 
بانک مرکزی بر تمام فعالیتهای بانکی و همچنین روند 
انتقال دارایی ها و بدهی های موسسات گروه ادغام نظارت 
کامل دارد .همچنین به زودی نماد موسسه اعتباری نور 
در بازار سرمایه باز می شود .در حال حاضر مدیر عامل 
این موسسه پرویز اربابی از مدیران باسابقه بانکی است. 

داریم، در کدام موسسات اعتباری سپرده گذاری کنیم؟ نیاز  رویکردهایی  چنین  با    ) سرمقاله  ادامه   (

مدیرانی که همه چیز را جوهر قلم و سفیدی کاغذ 
نبینند و عملیاتی تر باشند، مدیرانی که میدانی و 
صحنه ای باشند، مدیرانی که بیش از ادعا، عمل 
از عمل، در صحنه ودر کنار مردم  باشند و پیش 
برای لمس کردن دردها و رنج ها و مشکالتشان. 
تکیه بر کاغذ و قلم، تکیه بر میز و صندلی، تکیه بر 
تخیالت دور از واقعیت های میدانی، خوابیدن در باد 
بی تفاوتی های طوالنی، از مسؤولین ما نه مدیر که 
رییسانی ساخته که نمی توانند موفق عمل کنند، و 
خاکی که طی همه ی این سالها بر سر استان وشهر 
ما پاشیده شده، از دیوار همین مدیران بی تفاوت و 
غایب از صحنه های اصلی ریخته است. به نظر 
می رسد این حرکت ها قطعاً باید ادامه دار باشند 
و حمایت شوند، زمان برخورد با مدیران خموده و 
بی تفاوت و یکجا نشین فرا رسیده و احیاناً برخی 
مالحظات سیاسی و اجتماعی و حداقل رودربایستی 
های مدیریتی برای مردم و به نفع مردم می باید 
عالی  مدیران  هم  را  اول  قدم  شود.  گذاشته  کنار 
باید بردارند و البته مردم مثل همیشه مطالبه کنند 
و رسانه ها گزارش عملکرد بخواهند. طعم شیرین 
این رویکرد راهبردی را  در صورت تداوم در ماههای 

آینده همه ی مردم خواهند چشید.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید( 

پیام سردار سالمی به تروریست ها 
درباره زمان و مکان انتقام

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداراتاکید کرد: عمل 
های ما نهیب و ویرانگر است ، در مورد امنیت 
ملی ما با هیچ کس تعارف نداریم و از مسببان 
موضوع  این  و  گرفت  خواهیم  انتقام  عامالن  و 
فوق العاه  ما  افزود:  کرد.وی  خواهیم  اثبات  را 
و  است  باز  کامال  دستمان   ، هستیم  قدرتمند 
گزینه هایمان بسیار متنوع است و اگر خیلی از 
انجام نمی دهیم به دلیل رعایت یک  اعمال را 
حادثه  این  گفت:  است.وی  مالحظات  سلسله 
سعودی ها،  مشترک  سیاسی  طرح  مابه ازای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در ریاض است.سردار 
به خاطر  که  طرح  این  از  هدف  افزود:  سالمی 
شکست های منطقه ای دشمنان ما صورت گرفت 
ضربه زدن به اقتدار سیاسی ــ امنیتی ایران بود.

نقش منفی مدیران 
یکجانشین در توسعه
* هرم پور

 
) ادامه سرمقاله در صفحه 1( دستگاههای مختلف در رابطه 

با این حاشیه ها بودم و برای منی که پاشنه کفش 
بعضی از مدیران را  دنبال تر از خودشان می دیدم 
از پشت میزها و  تا  گاهی ُهلی می دادم  احیاناً  و 
صندلی ها با غرولند و ترش رویی بلند شوند و از 
این  خبر  شنیدن  باشند،  مشکالت  شاهد  نزدیک 
بازدید هم مهم بود،  هم خوشحال کننده و هم امید 
بخش. واقعیت این است که در اطراف ما به ویژه در 
برخی مناطق حاشیه شهر بیرجند - که من معتقدم 
دیگر حاشیه نیستند و متن  مهم زندگی و رویدادهی 
اجتماعی شهر بیرجندند-  در سالیان اخیر مشکالت 
نه تنها کمتر نشده بلکه به الیه های پنهان و دور از 
چشم رفته و تنها  هنر دهیاران و مسؤوالن و متولیان 
محترم و البته دلسوز و زحمتکش آن بوده که در 
حد مقدورات و وسعشان، از گسترده شدن معضالت 
جلوگیری کنند و از افزایش نارضایتی ها بکاهند. در 
حاشیه های شهر، ما هنوز آمار دقیقی از سکونت 
ها و سکونت گاههای مجاز و غیرمجاز نداریم، آمار 
دقیقی از بافت جمعیتی و فرهنگی و مذهبی و شغلی 
از مهم  افراد ساکن نداریم، شناخت مناسبی  انبوه 
با اولویت های  ترین نیازمندی های مردم ساکن 
اول تا چندمش نداریم، آمار دقیقی از نیازمندی های 
آموزشی و تفریحی کودکان و نوجوانان ساکن این 
مناطق نداریم، نرخ دقیقی از تولدها و مرگ و میرها 
و مشکالت و نیازمندی های بهداشتی آنها نداریم، 
حتی شناختی از نیازمندی های شغلی و حرفه ای 
این مناطق نداریم به گونه ای که برای یک محله 
پروانه دایر شدن چهار بنگاه معامالت مسکن داده 
ایم و از آن طرف ساکنین محل برای تأمین نان و 
میوه باید مسافت های طوالنی تا چند کوچه و محله 
آن طرف تر را طی کنند، و از همه مهم تری اینکه 
متأسفانه هیچ برنامه مدون و دقیق و طرح ریزی 
شده ای برای آینده این مناطق نداریم و اگر فرد 
مسؤول محترمی اظهار کند که ما برنامه داریم، 
من بی تعارف و بالفاصله چشم در چشم ایشان 
خواهم گفت که »اینها شعار وکذب محض است 
این  مردم  در  نارضایتی  ایجاد  برای  تنها  شما  و 
شناختی  هیچ  که شما  چرا  دارید.  برنامه  مناطق 
از این مناطق ندارید که بخواهید برایشان برنامه 
صندلی  و  میز  مدیران  شما  چون  باشید،  داشته 
هستید!!«کوتاه سخن اینکه خوشالم از بلند شدن 
مسؤولین از پشت میزها و صندلی ها و نترسیدن 
احیانًا  اتوی کت و شلوار ها  و  از شکستن خط 
در  حضور  و  ها  جوراب  و  کفش  شدن  خاکی 

صحنه. ما امروز به مدیرانی... ) ادامه در ستون مقابل(

وداع ایران با شهدای حادثه تروریستی تهران

 پیکر شهدای حادثه تروریستی اخیر تهران، با حضور سران سه قوه و نماینده 
شد.این  تشییع  تهران  دار  روزه  مردم  از  نفر  هزاران  و  انقالب  معظم  رهبر 
مراسم پس از اقامه نمازجمعه پایتخت با حرکت جمعیت از دانشگاه تهران 
به سمت خیابان حافظ انجام شد.پیکر شهدا بر تریلی های مخصوص قرار 
گرفته بود و جمعیت زیادی از مردم روزه دار برای بدرقه شهدا به این مراسم 
آمدند.مردم در این مراسم شعار هایی همچون»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
آل سعود« با مضامینی در دفاع از مدافعان حرم سردادند.گروه موزیک سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم  مارش عزا نواختند. حجت االسالم 

و المسلمین محمدی گلپایگانی پیام رهبر انقالب را درباره حادثه تروریستی 
روز چهارشنبه تهران را قرائت کرد. متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح 
است: حادثه ی تروریستی روز دوازدهم ماه مبارک رمضان، نشانه ی آشکاری 

است از کینه و دشمنی خباثت آلود مزدوران استکبار با ملت شریف ایران و با 
هر آنچه مربوط به انقالب و نظام اسالمی و رهبر فقید عظیم الشأن آن است. 
این گونه جنایات که حاکی از خباثت و در عین حال، حقارت مباشران و نیز 
آمران و مسببان آن است، بسی کوچکتر از آن است که در عزم ملت ایران 
خللی ایجاد کند. نتیجه ی قطعی این ها چیزی جز افزایش نفرت از دولت های 
آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست. ملت ایران، متحد و 
با عزم راسخ به پیش خواهد رفت ان شاءا... یاد شهیدان این حادثه را گرامی 
بهبود  و  می کنم  عرض  تسلیت  و  تبریک  آنان  خانواده های  به  و  می دارم 

مجروحان و آسیب دیدگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

قابل توجه کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
به استناد ماده 50 اساسنامه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس و بنا به مصوبه مورخ 96/3/10 
هیئت مدیره شرکت چون قرار است مجمع عمومی عادی برگزار گردد، لذا از کلیه اعضای محترم 
این شرکت که مایل به کاندیداتوری جهت بازرسی شرکت می باشند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 

96/3/25 شخصا به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمایند.
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 2 برگ -  فتوکپی حکم کارگزینی 1 برگ- تقاضای کتبی متقاضی بازرسی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مجمع عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: 1061788183      شماره ثبت: 3      سرمایه ثبتی: 5602489000 ریال

به استناد صورتجلسه مورخ 96/3/10 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود 
در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز دوشنبه 96/4/12 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم )ص( واقع در فاز2 کوی امیرالمومنین )ع( 
تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار جهت 
اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت 
تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالت نامه را تکمیل نمایند. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و 

کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.
دستور کار جلسه:

گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1395- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت در سال 1395- اخذ تصمیم نسبت به 
ذخائر و سود سهام و تقسیم آن طبق اساسنامه - تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده شرکت - تصویب سرمایه در پایان سال 1395- تصویب بودجه پیشنهادی در 
سال 1396- تعیین مبلغی بابت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی - اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها - پیشنهاد می گردد سود شرکت در پایان هر 
سال مالی محاسبه و براساس 50 درصد خرید و 50 درصد سهام متعلقه بین اعضای محترم تقسیم خواهد شد.- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای 

یک سال مالی- اتخاذ تصمیم پیرامون حسابرسی سال 1395- انتخاب روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

-

آگهی مزایده 16 قطعه زمین در مهرشهر )دهلکوه( شهرستان بیرجند
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور دفتر خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد صورتجلسه واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان 
خراسان جنوبی، قطعات ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در 

مزایده به آدرس مهرشهر )دهلکوه( خیابان مهر، مهر 3 فرعی 8 دفتر پروژه مراجعه نمایند. 
1- توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 96/3/10 لغایت 96/3/29

2- تحویل اسناد شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 96/3/31 به دبیرخانه پروژه به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت دارید. 
3- اخذ فرم های شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات منضم به فیش واریزی 5 درصد قیمت پایه مزایده به حساب شماره 1704578513 

بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه مشهد به عنوان سپرده فقط در ایام تعیین شده فوق امکان پذیر است. 
 4. به پیشنهادات فاقد سپرده یا کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. کلیه هزینه متعلقه شامل هزینه نقل و انتقال، انتشار آگهی، عوارض، مالیات متعلقه، هزینه کارشناسی و غیره کال به عهده برنده مزایده 
می باشد. 

6. فرم شرایط خاص شرکت در مزایده و اطالعات مورد نیاز در زمان مراجعه متقاضیان ارائه خواهد شد. 
7. شرایط پرداخت: پرداخت 50 درصد بهای ملک به صورت نقدی و 50 درصد الباقی حداکثر ظرف 3 ماه همزمان با تحویل قرارداد راه 

و شهرسازی از سوی فروشنده دریافت می گردد. 
8. در تاریخ 96/4/7 نسبت به بازگشایی، بررسی پیشنهادات و اعالم نتیجه در همان محل اقدام خواهد شد. 

9. مزایده گذار در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
10. زمین های یاد شده دارای تسهیالت ویژه می باشد به فرم شرکت در مزایده رجوع گردد.
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مزایده )ریال(
1 1-601

تا 1-610
648/000/00032/400/000ملکی مسکونی10162

21-345
 تا 1-350

810/000/00040/500/000ملکیمسکونی6180

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور - خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*20  خرداد 1396* شماره 3804

سالم آوا لطفا پیگیرى کن چرا شبکه خبر تصاویر 
دهد مى  نشان  که  را  ایران  دیدنى   مکانهاى 

 تصویر ارگ کاله فرنگى که در بیرجند است را به 
نام شیراز نشان مى دهد متشکرم 

915...165
هاى  شهرک  ساماندهى  براى  استاندار  سالم  با 
اطراف برنامه ریزى مى کند ولى متاسفانه داخل 
شهر بیرجند گلستان شرقى 2 کوچه خاکى و فاقد 
خدمات شهرى با اینکه هزینه آسفالت آن را چند 
سال پیش پرداخت کردیم ولى متاسفانه مسئولى 
همه  باشند  منطقه  این  اهالى  فکر  به  که  نیست 

میان شعار میدن و میرن ...
915...053

قوت  خدا  عرض  ضمن  محترم  شهردار  سالم 
شهردارى  مجموعه  ومسئوالن  نباشید  خسته  و 
بنده به نمایندگى از اهالى محترم خیابان نارنج و 
صدف و ترنج که در مسجد بقیة ا... واقع در خیابان 
صدف 5 در خصوص نبود وسایل ورزشى در پارک 
منطقه و سیستم روشنایى مناسب چندین مرحله 
مطرح گردیده که جوانان بتوانند از وسایل ورزشى 
استفاده نمایند لذا اگر امکان دارد ساکنین محل را 
از امکانات ورزشى بهره مند فرمایید اجرکم عندا... 

با تشکر از مجموعه شهردارى
915....536

بازى  شهر  ایجاد  براى  چراشهردارى،اقدامى 
توى مهر شهر انجام نمیده که ما مردم، با هزار 
خستگى، براى یک تاب سر سره باید تا آن طرف 
یه  ؟  کنیم  طى  ماشین  با  زیادى  مسافت  شهر 
کمى به سالمت روان بچه ها هم فکر کنید بچه 
آپارتمانى مثل  این دوره بخصوص مناطق  هاى 
مهر شهر باید مدام تو خونه حبس باشند این همه 

عوارض شهردارى کجا میره
915...667

راه  به  نسبت  داریم  تقاضا  شهردارى  سالم.از  با 
اندازى سیستم روشنایى فضاى سبز تقاطع وصال 
و نرجس بلوار شعبانیه اقدام نماید.تیر هاى برق 
فقط  هست  نصب  همگى  و...  کارى  درخت  و 
بزنین  تقاطع  این  به  افطار یه سر  نداره.بعد  برق 

وجمعیتى که تو تاریکى قدم میزنن رو ببینید.
930...849

شهردار و اعضاى شوراى شهر آیا حاضرید ناموس 
و فرزندان شما با دهن روزه توى این هواى گرم 
سکوى  یک  از  دریغ  ناصرى  شهید  بلوار  کنار 
بایستند.تازه اگه مزاحمین خیابونى  ایستگاه واحد 
با ماشین هر لحظه ترمز نگیرند.آخرتى هم خواهد 

بود وجواب حق الناس را خواهید داد.
915....806
 سالم آوا جان یکى از ساکناى مهر 11 موسى ابن جعفر

 هستم ، یکى نیست جواب گویى این مدیریت بى 
مسولیت باشه که االن باید بعد از چند سال بدون 
آسانسور بدون آسفالت بدون سیستم آتش نشانى 
واعالم حریق و بدون آیفون تمام اعضاء ناراحت از 

مسوالن خواهش مى کنم فکرى بحال ما بکنند
930...107 
یه سالم وخسته نباشید خدمت مسئوالن شهرى 
مهرشهر  باشید  جریان  در  شهر  شوراى  واعضاء 
بیرجند،جزء  از محدوده  بیرون  نیست  ،شهرجدایى 
بسیارى  شهرى  امکانات  بدون  ولى  شهراست 
ندارد  سبز  مترفضاى  یک  حتى  هایش  ازخیابان 
ومغازه  ندارد،مدرسه  خیابان  کردن  تمیز  ،مسئول 
هفتاد  شاید  بره  جلو  اگه  فرمون  ندارد،و...باهمین 
هشتاد سال دیگه پیشرفت کنه.اگر دوست داشتین 
یه سرى هم این قسمت شهر بزنید شاید حداقل 
وقتى بچه هامون دانشگاهى شدن یه دبستان هم 

تاسیس شد،خدارو چه دیدین!!!
915....564

ازاداره راه وشهرسازى خواهش مندیم جاده روستاى 
هم  مسیرکوتاهى  که  خراشاد  توابع  محمدشریف 
هست روتیغ بزنند واقعا وضع مناسبى نداره وممکنه 

اتفاقى بیفته. باتشکرجمعى ازاهالى روستا
915....964

سالم آوا چند دفعه پیام دادم چاپ نکردید درمورد 
کانال سراب که حدفاصل خیابان نیایش وسپیده این 
شهردارى 10ساله هیچ گونه رسیدگى نکرده و انگار 
مردم اینجا جزو شهرنیستن اگه یکى از مسوالن 
اینجا مینشست وضع اینجا چنین نبودحتى میالن 
آخرنیایش یک سطل آشغال نداره ما دومیالن پایین 
تر مى رویم و آشغالها را مى ریزیم وسطل ظرفیت 
آن همه آشغال را نداره دورو بر سطل همیشه پر از 

آشغاله ما ارزش یک سطل آشغال راهم نداریم
915....335

توقیف حدود 7 تن فرآورده های خام دامی در خراسان جنوبی
امیرآبادیزاده-مدیرکل دامپزشکى استان گفت: 6 تن و 800 کیلوگرم مواد پروتئینى در قالب طرح تشدید نظارت بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده هاى 
خام دامى در خراسان جنوبى توقیف شد. رفیعى پور اظهارکرد: این مقدار فرآورده خام دامى شامل گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در مراکز تولید و 

عرضه شناسایى و یا از محموله هاى وارد شده به استان ضبط و توقیف شدند.وى افزود: بیشترین مقدار مواد ضبط و معدوم شده مربوط به بیرجند است.

نت
نتر

س: ای
عک

مشکل نبود گمرک تخصصی

نبود تقاضا برای صادرات صنایع دستی استان

جشن گلریزان کاشتن بذر امید و مهربانی

پتانسیلى  جنوبى  خراسان  استان  دستى  صنایع 
مفید در ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تولید 
ثروت است و تنها یکى از قابلیت هاى آن صادرات 
است اما این روزها تقاضایى براى صادرات این 
گزارش  ندارد.به  وجود  استان  در  محصول 
خبرگزارى تسنیم، در خطه کویر هنرهاى دستى 
قلم زنى،  حصیر،  جاجیم،  گلیم،  چون  متعددى 
توبافى، زنگوله سازى و غیره با سرپنجه زنان و 
مردان هنرمند در اکثر شهرستان ها و روستاهاى 
گاه  که  مى بندد  نقش  جنوبى  خراسان  استان 
برخى از آنها رقیبى براى محصوالت مشابه در 
دیگر نقاط کشور مى شود. در سال هاى اخیر در 
زمینه رونق بخشى به تولید این دست سازه هاى 
این  عرضه  و  است  شده  زیادى  توجه  هنرى 
محصوالت در جاى جاى ایران و حتى فضاهاى 
برون مرزى درخشش خوبى داشته است اما باز 
هم مشکل نبود گمرک تخصصى از دغدغه هاى 

موجود است.

دستی  صنایع  صادرات  از  دقیقی  آمار 
استان از طریق مناطق دیگر در دست 

نیست

 اگر چه آمار دقیقى از صادرات صنایع دستى 
در دست  دیگر کشور  مناطق  از طریق  استان 
هم  اقالم  این  صدور  قطع  طور  به  اما  نیست 
در پرونده توانمندى هاى خراسان جنوبى ثبت 
نمى شود و صادراتى که مى تواند مزایایى براى 
دلیل  هر  به  اما  باشد  داشته  دنبال  به  استان 
دستى  صنایع  نیست.معاون  فهرست  این  در 
و  دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث  کل  اداره 
داشت:  اظهار  جنوبى  خراسان  گردشگرى 
مساعد  زمینه  کردن  فراهم  متولى  گمرک 
صادرات صنایع دستى استان است که باید در 
مبادى مرزى استان، گمرک تخصصى به این 

منظور ایجاد کند.

صادرات خراسان جنوبی کددار شود

سامانه  در  باید  افزود:  عباس زاده  حسین 
صنایع  صادرات  براى  کدى  کشور  گمرکى 
دستى خراسان جنوبى تعریف شود تا به وسیله 
شود.وى  صادر  استان  از  محصوالت  این  آن 
از صنایع  قلم  مثال چند  به طور  تصریح کرد: 
دستى صادر شده استان که ثبت شده و داراى 

با شناسه مشخصى صادر مى شود  و  کد است 
صادرات  که  مى کند  مشخص  شناسه  این  و 
استان هاى  یا  و  جنوبى  خراسان  به  مربوط 
کل  اداره  دستى  صنایع  است.معاون  مجاور 
گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث 

فراوانى  مکاتبات  کرد:  بیان  جنوبى  خراسان 
معرفى  براى  و  شده  انجام  استان  گمرک  با 

اعالم  هم  دستى  صنایع  حوزه  در  کارشناس 
ارزیابى  به  نیاز  صورت  در  تا  شد  آمادگى 
کنند.عباس زاده  کمک  گمرک  به  محصوالت 
گمرک  ایجاد  و  دستى  صنایع  صادرات  گفت: 
میراث  کل  اداره  دغدغه هاى  از  تخصصى 

استان  گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى، 
است اما خیلى از این کاالها از گمرک استان 

صادر نمى شوند و اغلب از سیستان و بلوچستان، 
خراسان هاى رضوى و شمالى صادر مى شوند.

تولید در استان اما ثبت خارج از استان

معاون صنایع دستى اداره کل میراث فرهنگى، 
جنوبى  خراسان  گردشگرى  و  دستى  صنایع 
تاکید کرد: صنایع دستى تولید خراسان جنوبى 
به نام گمرک استان هاى دیگر ثبت مى شود که 
این کار مشکالتى براى استان ایجاد مى کند و 
ابتدایى ترین آن این است که آمارى از صادرات 
صنایع دستى منطقه به دست نمى آید.عباس زاده 
را  منافعى  استان  هم  بعد  مرحله  در  افزود: 
نسبت  به  مثال  عنوان  به  مى دهد  دست  از 
صادرات، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران 
مى تواند به راحتى از کشورهاى همسایه انجام 
استان هایى مى شود  نصیب  امتیاز  این  اما  شود 
تصریح  مى دهند.وى  انجام  را  صادرات  که 
صادرات  براى  تخصصى  گمرک  ایجاد  کرد: 
براى  زیرساخت هایى  نیازمند  استان  مبادى  در 
از  نمایشگاهى  برپایى  امکان  و  اقامت  توقف، 
صنایع دستى و تجهیز مرز است در حالى که با 

بسترسازى و ایجاد گمرگ براى مبادله صنایع 
دستى در پایانه مرزى تجارت این اقالم رونق 
میراث  کل  اداره  دستى  صنایع  مى گیرد.معاون 
خراسان  گردشگرى  و  دستى  صنایع  فرهنگى، 
جنوبى افزود: گمرک تخصصى زیرساخت هاى 
الزم براى معرفى صنایع دستى در مرز، ارتباط 
و آشنا کردن تاجران با آنها و خرید و فروش را 
فراهم مى کند.وى گفت: سال گذشته 2 میلیون 
و 88 هزار و 913 دالر صادرات صنایع دستى 
بوده  سنتى  شیشه هاى  و  گلیم  شامل  استان 
است. شده  صادر  افغانستان  به  ماهیرود  از  که 
عباس زاده گلیم، جاجیم، چرم و حوله را از اقالم 
گفت:  و  کرد  عنوان  تخصصى  گمرک  نیازمند 
هنرمندان به میراث فرهنگى مراجعه نمى کنند 
پیگیرى  گمرکات  از طریق  گمرکیشان  امور  و 
از  زعفران  مثل  صادراتى  وقتى  اما  و  مى شود. 
ادعاهاى  وجود  با  باشد  کشور  مناطق  دیگر 
نمى شود  ثبت  توجهى  قابل  رقمى  استان 
براى  اعتبارى  اختصاص  بر  قرار  اگر  بنابراین 
به صادراتى  توجه  با  باشد  اساس  براین  استان 
نبودن منطقه، امتیازى ندارد و در مورد صنایع 

دستى هم همین طور است.

مبارک  ماه  در  ایرانیان  از سنت هاى خوب  یکى 
براى  گلریزان  جشن هاى  برگزارى  رمضان، 
و جشن هایى  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازى 
است که با کمک مردم و خیران بذر مهربانى و 
عاطفه را در قلب ها مى کارد.به گزارش خبرگزارى 
شرایطى  اوقات  گاهى  خبر  عرصه  در  تسنیم، 
پیش مى آید که هر چه بزرگ و توانمند هم که 
و  نمى توانى  مى شود  برات سخت  نوشتن  باشى 
دلت  نمى توانى  بنویسى.  یک  کدام  از  نمى دانى 
حال  این  در  و  کنى  یکى  احساسات  رشته  با  را 
سخت  برایت  کردن  وصف  و  نوشتن  که  است 
مى شود. وقتى مى خواهى از کودکى بگویى که از 
غم دورى پدر شبها در خواب صحبت مى کند و 
عکس پدر را مى بوسد یا نه وقتى قرار است که 
مادر  هم  فرزندانش  براى  که  بگویى  مادرى  از 
و هم پدر است و دستان پینه بسته اش حکایت 
از این دارد که بار یک زندگى را خود به تنهایى 
از پدر و مادر  بر دوش مى کشد.وقتى قرار است 
مریض و سالمندى بنویسى که تنها آروزى زنده 
ماندنشان آزاد شدن فرزندش از زندان است. وقتى 
قرار است از تازه عروسى بنویسى که جهیزیه خود 
را مى فروشد تا همسرش در بندهاى زندان نباشد.

آرى اینها قصه نیست بلکه مشکالت و دردهایى 
است که مردم این شهر با آن دست و پنجه نرم 
مى کنند،  مشکالتى که من و تویى که همیشه 
ادعاى مهربانى و عاطفه داریم اما چه خاموش از 
کنار کودکانى مى گذریم که نیازمند کمک هستند.
گاهى هر چقدر هم که بلند و بزرگ باشى باید خم 
شوى تا دست یکى را بگیرى تا او را بلند کنى.

در خیابان قدم مى زدم و در فکر بودم که ناگهان 
از پشت سر صداى دخترى به گوشم رسید خانم، 
خانم...ایستادم نگاهى به پشت سرم  کردم. دوان 
دوان به سمت من در حرکت بود و در دستش  
کیف پولى بود.ایستاد، نفسش بند آمده بود کیف را 
به طرف من دراز کرد و گفت وقتى از مغازه میوه 
فروشى خرید کردید کیف پولى تان از جیبتان افتاد 
و من تا اینجا آمدم تا آن را به دست شما برسانم.

نگاهى به صورت معصومش کردم و او پاک تر از 
این بود که بخواهد از من مژدگانى دریافت کند. 
اسمش زهرا بود کالس سوم دبستان است و در 

تابستان در کنار مادر و دیگر خواهر و برادرانش 
کار مى کند. او امروز قرار بود در مقابل تمیز کردن 
مغازه میوه فروشى مقدار پول بگیرد.از خانواده اش 
پرسیدم. پدر زهرا چند سالى است که در زندان 
بوده  بزرگ  ماشین هاى  راننده  او  به سر مى برد. 
و براى یک شرکتى کار مى کرده و در یک شب 
سرد زمستانى در حالى که راننده اصلى ماشین در 
جایگاه استراحت مى کند و پدر زهرا پشت فرمان 
ماشین بود به علت خستگى با ماشینى تصادف 
مى کند و باعث مرگ زن و مردى مى شود و اکنون 
به علت نداشتن دیه باید در زندان باشد ماشینى 
که راننده آن بود بیمه نبوده است.آرى این روزها 
اگر چشم خود را بیشتر باز کنیم زهراهاى زیادى 
را مى بینیم که پدر در کانون گرم خانواده نبوده و 
پدران آنها به دالیل مختلف مانند نفقه، مهریه، 
مى برند.این  سر  به  زندان  در  غیره  و  تصادف 
کودکان آرزو دارند پدر در خانه باشد آنها با دستان 
کوچک خود دعا مى کنند در این جشن گلریزان 
خیرانى حضور به هم رسانند تا زمینه آزادى پدر آنها 
فراهم شود.آرى ماجراى جشن گلریزان ماجراى 
ارادت همه ایرانیان به اهل بیت)ع( به ویژه امام 
حسن مجتبى)ع( است که در بخشندگى جایگاه 
ویژه اى دارند.این امام بزرگوار در سه دوره متوالى 
تمام دارایى خود را در راه خدا انفاق کرده و گویى 
موالى  خود  بزرگوار  پدر  از  را  دیرین  رسم  این 
در  که  است  برده  ارث  به  على)ع(  امام  متقیان 
فتوت و جوانمردى هیچ فردى به پایش نمى رسد.

گلریزان ریختن گل زندگی و امید برای 
ناامیدان و نیازمندان است

در  امید  و  زندگى  ریختن گل  واقع  در  گلریزان 
چله تابستان گرم و سخت در کنار رنج و سختى 
گلى  ریختن  با  که  است  همنوعان  گرفتارى  و 
را  بهار وصل  و  بقا  باغ  زندگى خود  از شاخسار 
مى کنیم  هدیه  کشیده  رنج  خانواده هاى   به 
روزگار  بد  از  که  را  عمد  غیر  جرائم  زندانیان  و 
دهیم. نجات  را  شدند  زندان  بندهاى  گرفتار 
زیبا و دیرینه  ماه مبارک رمضان سنت  ایام  در 
گلریزان و جشن آزادى زندانیان جرائم غیرعمد 
برگزار  کشور  سراسر  در  دیه  ستاد  همت  به 

زندانیان  از  بسیارى  راستا  این  در  که  مى شود 
جرائم غیر عمد به آغوش خانواده باز مى گردند.

کمک  با  گلریزان  جشن  برگزاری  کلید 
رهبر معظم انقالب زده شد

کلید برگزارى جشن گلریزان همیشه با هدیه مقام 
معظم رهبرى زده مى شود و ایشان در ایام برگزارى 
این جشن انسانى، کمک هاى مالى شایانى را به 
آزادى  براى  دیه  امور  به  رسیدگى  مردمى  ستاد 
زندانیان نیازمدن اهدا مى کنند و دیگر مسئوالن 
هم به تبعیت از رهبر معظم انقالب در این امر 
خدا پسندانه شرکت مى کنند.مدیرکل زندان هاى 
با  گفت وگو  در  رابطه  این  در  جنوبى  خراسان 
خبرنگار تسنیم اظهار داشت: جشن گلریزان در روز 
شنبه 20 خرداد امسال ساعت 18 در محل سالن 
امام على)ع( مجموعه غدیر برگزار مى شود.على 
هاشمى با بیان اینکه نخستین جشن گلریزان در 
سال 69 با همت خیران در تهران برگزار شد افزود: 
از سال 76 نیز ستاد مردمى دیه ساختار جدیدى 
به عنوان یک موسسه خیریه و مردم نهاد به خود 
گرفت.مدیرکل زندان هاى خراسان جنوبى گفت: 
سال گذشته براى نخستین بار آمار زندانیان جرائم 
غیرعمد آزاد شده سه رقمى شده و 115 نفر از 
زندانیان جرائم غیرعمد استان آزاد شدند که از این 
تعداد 74 نفر به سبب بدهى مالى، 21 نفر مهریه و 

7 نفر به علت نفقه در زندان ها بودند.

استان  غیرعمد  جرائم  زندانیان  تعداد 
135 نفر هستند

زندانیانى  براى  اینکه ستاد دیه  بیان  با  هاشمى 
که مبلغ بدهى آنها تا سقف 200 میلیون تومان 
باشد ورود پیدا مى کند و 50 درصد را به صورت 
بالعوض در اختیار آنها قرار مى دهد افزود: بدهى 
زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شده در استان طى 
سال گذشته 7 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده 
یک  کشور  دیه  ستاد  و  شده  تملکى  که  است 
بالعوض  کمک  تومان  میلیون   750 و  میلیارد 
در  شده  آزاد  زندانى  تعداد  این  آزادى  براى 
کرد:  بیان  کرد.وى  پرداخت  را  جنوبى  خراسان 
غیرعمد  جرائم  زندانیان  تعداد  حاضر  حال  در 

خراسان جنوبى 135 نفر هستند که از این تعداد 
مابقى مردم هستند و بدهى مالى  نفر زن و   4
است. تومان  میلیون   600 و  میلیارد   12 آنها 

19 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد 
از ابتدای امسال در استان آزاد شدند

مدیرکل زندان هاى خراسان جنوبى گفت: ستاد 
امسال  ابتداى  از  جنوبى  خراسان  استان  دیه 
شده  زندانیان  از  نفر   19 آزادسازى  به  موفق 
نفر  دو  مالى،  بدهى  سبب  به  نفر   15 جرم  که 
براى  و  است  بوده  نفقه  نفر  دو  و  مهریه  سبب 
و  میلیون   169 و  میلیارد  یک  آنها  آزادسازى 
است.هاشمى  شده  هزینه  تومان  هزار   500
جرائم  زندانیان  پرونده  فقره   46 اینکه  بیان  با 
غیرعمد خراسان جنوبى از ابتداى امسال توسط 
این  بررسى  افزود:  مى شود  بررسى  دیه  ستاد 
پرونده ها منجر به آزاد سازى 19 نفر از زندانیان 
شد.1300 نفر از خانواده هاى  زندانیان زیرپوشش 
5 انجمن حمایتى خراسان جنوبى هستندوى با 
بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 300 نفر 
از خانواده هاى زندانیان با 2 هزار و 600 فرزند، 
تحت پوشش 5 انجمن حمایتى استان خراسان 
در شهرستان هاى  داشت:  اظهار  جنوبى هستند 
انجمن حمایت  نهبندان  قاین، طبس،  فردوس، 
است.مدیرکل  فعال  زندانیان  خانواده هاى  از 
زندان ها  در  گفت:  جنوبى  خراسان  زندان هاى 
اقدامات اصالحى و تربیتى انجام مى شود که در 
این راستا در حال حاضر نماز جماعت با حضور 
25 روحانى به صورت سه وعده اقامه مى شود.

بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد 
به سبب تصادفات در زندان ها هستند

نیز  جنوبى  خراسان  دیه  ستاد  نمایندگى  مدیر 
اظهار داشت: بسیارى از زندانیان جرائم غیرعمد 
به سبب تصادفات در زندان ها گرفتار مى شوند و 
رعایت  در  تمامى شهروندان خواسته مى شود  از 
قوانین و مقررات رانندگى اهتمام جدى داشته و 
از بیمه خودروى خود اطمینان حاصل کنند.على 
اکبر خوئى افزود: در ماه مبارک رمضان از همه 
مردم خیر و نوع دوست خراسان جنوبى درخواست 

و  گلریزان  جشن هاى  در  حضور  با  تا  مى شود 
زندانیان  آزادى  زمینه  اهداى کمک هاى خویش 
فراهم  جنوبى  خراسان  در  را  عمد  غیر  جرائم 
جنوبى  خراسان  دیه  ستاد  نمایندگى  کنند.مدیر 
با شیوه هاى  تا  است  در تالش  دیه  گفت: ستاد 
از جمله گرفتن رضایت شاکیان، جذب  مختلف 
زمینه  بانکى  تسهیالت  و  مردمى  کمک هاى 
آزادسازى زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کند.
منجر  غیرعمد  جرائم  زندانیان  به  خیران  کمک 
به پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى 
جنوبى  خراسان  دیه  ستاد  افزود:  مى شود.خوئى 
سال گذشته موفق شد 115 زندانى غیرعمد استان 
خراسان جنوبى را با کمک خیران آزاد کند چراکه 
زندانى شدن یک فرد عالوه بر اینکه آسیب هاى 
براى خود فرد ایجاد مى کند موجب آسیب هایى به 
خانواده ها و جامعه مى شود.وى بیان کرد: کمک 
خیران و گذشت شاکیان در جرائم غیرعمد منجر 
به پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى 
براى مددجو و خانواده زندانى و جامعه مى شود.

مدیر نمایندگى ستاد دیه خراسان جنوبى گفت: 
عدم پرداخت مهریه، نفقه، صدور چک بالمحل، 
تصادف و مشکالت مالى از مهم ترین علت هاى 
است. غیرعمد  جرائم  زندانیان  شدن  زندانى 
خوئى تصریح کرد: شماره حساب هاى ستاد دیه 
ملى 0106341975006،  بانک  جنوبى  خراسان 
صادرات  بانک  و   464095818 ملت  بانک 
دریافت  آماده  که  است   0106294652998

کمک هاى نقدى براى آزادسازى زندانیان جرائم 
غیر عمد در خراسان جنوبى است.مدیر نمایندگى 
ستاد دیه خراسان جنوبى یادآور شد: جشن گلریزان 
خردادماه   20 غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازى 
ساعت 18 در سالن غدیر بیرجند برگزار مى شود.

جشنی برای عرضه دل های مهربان 
گلریزان سنتى است الهى و انسانى که به واسطه 
دل  به  عمد  غیر  جرائم  زندانیان  از  بسیارى  آن 
افرادى  مى گردند.ماندن  بر  خود  خانواده هاى 
سر  به  زندان  در  غیرعمد  جرائم  واسطه  به  که 
مى برند اثرات تخریبى بسیارى بر روى این افراد 
و خانواده هاى آنها دارد که غیر قابل جبران است.
ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمى براى اجراى 
این سنت خداپسندانه است و اجراى گلریزان به 
عنوان جشنى که آبروى دیگران را مى خرد قطعا 
تاثیر روحى مضاعفى بر افراد خیر خواهد داشت.

پس بیاییم ماهم با قدمى کوچک در تداوم مسیر 
آفرینى  نقش  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادسازى 
کنیم تا آنها هم طعم بودن در کنار خانواده را تجربه 
کنند.امیدها در زندان به جشن گلریزان است و به 
امید  نا  را  امیدها  این  بیایید  خیران.  گردهمایى 
نکنیم و با حضور خود در مراسم جشن گلریزان 
با 15 ماه مبارک رمضان در بیرجند  که همزان 
برگزار مى شود بار دیگر کمک کنیم تا لبخندى بر 
لبان کودکان و خانواده هاى زندانیان آبرومند جرائم 

غیرعمد جارى شود.

عکس: امیرآبادیزاده

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
چون  در پرونده اجرایی به شماره کالسه 960329 محکوم علیه شرکت ساختمانی پادیرپل - محمد حسین ونکی محکوم است به پرداخت مبلغ 
40/772/912 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم مریم سلطانی فر و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 

و با عنایت به معرفی و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 47/000/000 ریال کارشناسی  شده است
مبلغ به )ریال(نوع لوازمردیف
12/000/000ستون فلزی 10 متری ساخته شده با ورق 10 میل 1 عدد   تیرآهن زنبوری شماره 12 یک شاخه1
آهن آالت ضایعاتی 18 و 16و 14 و 12 به ابعاد یک متری و دو متری  و سه متری با کلیه ضایعات آهنی تابلو دو عدد 2

ضایعات آهن 28 به ابعاد نیم متر و ضایعات آهن ریخته شده در شرق ساختمان کال به وزن تقریبی 3500 کیلوگرم
 از قرار هر کیلو ده هزار ریال ضمنا ارزش نهایی براساس وزن باسکول خواهد بود

35/000/000

47/000/000جمع کل: چهل و هفت میلیون ریال
 که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/3/31 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. 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 

 رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجندخریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960234 محکوم علیه  شرکت فراز لبن قهستان محکوم است به پرداخت مبلغ 90/748/668 

ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها زهرا امیرآبادیزاده فرزند محمود و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به توقیف یک دستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ به شماره انتظامی 763 ج 18 ایران 52 مدل 1390 دوگانه سوز فابریک که خودروی مذکور 
تا تاریخ 1396/11/20 با 5 سال تخفیف بیمه دارد که گلگیر عقب سمت راست آسیب دیده و نیاز به صافکاری بدون رنگ دارد جلو پنجره و دیاق جلو 
+ زه فلزی جلوی پنجره و زه دور چراغ و راهنما جلو سمت چپ نیاز به تعویض دارد + شکستگی طلق راهنما جلو چپ و راست نیاز به تعویض دارد و 
رادیو پخش صوت ندارد و بر روی دستگاه خودروی فوق یک دستگاه اتاق کانتینر سردخانه دار موتور دار نصب می باشد که به مبلغ 120/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/3/31 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر گاوداری پالک 201 فرعی 
از 1348- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه پسوک مورد تقاضای آقای عباسعلی صباغ پور در روز یکشنبه مورخ 1396/4/11 

ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود 

را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 96/3/20    
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139660308001000563 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی کریم زاده  فرزند عبدالکریم به شماره شناسنامه 
13126 صادره از بیرجند در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 300 متر مربع پالک 4476 فرعی 17 فرعی از 249 - اصلی از محل مالکیت آقای 
محمد باقر مومنی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/20     تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/07     علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139660308001000864 - 1396/3/16 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رومنجانی  فرزند محمدمهدی  به شماره 
شناسنامه 314 صادره از بیرجند به شماره ملی 0650213981 نسبت به ششدانگ یک باب منزل قسمتی از باقیمانده 353 فرعی از 247 - اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت روان بخش سعیدی فر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/3/20     تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/4/07     علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان
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تشخیص اوتیسم درکودکان با تصویربرداری عصبی
 
ایرنا- مطالعات نشان می دهد با استفاده از یک نوع روش خاص MRI می توان احتمال ابتال به اوتیسم را بسیار قبل از مشاهده اولین عالیم در زمان نوزادی، 
تشخیص داد. این روش تصویربرداری fcMRI نام دارد و نشان دهنده نحوه فعالیت مناطق مختلف مغز و اتصاالتی است که به احتمال بروز اوتیسم ربط دارند. امکان 
تشخیص اوتیسم با این روش در دوران نوزادی وجود دارد، با اینکه عالیم اولیه معمواًل هنگامی که کودک به راه می افتد و در سال های بعد بروز می کند. شنبه *20 خرداد 1396 * شماره 3804

یادداشت

تربیت فرزند یک 
هنر است  ...

* عبداهلل شفیع آبادی

تربیت فرزندان به عنوان افراد توانمند و باهوش 
دارای تحصیالت، مهارت های اجتماعی و ارتباطی 
تمامی  دغدغه  انسانی الزم  زیبای  و خصلت های 
را  بودن  مادر  و  پدر  مسئولیت  که  است  کسانی 
بر دوش می کشند. پدر و مادر شدن یک مهارت 
است.  تجربه  و  علم  از  ترکیبی  هنر  است.  هنر  و 
نمی توان افرد را صرفا به این دلیل که ازدواج کرده و 
بچه دار شده اند، واجدشرایط تربیت فرزندان دانست. 
صحیح  تربیت  می دانیم  ما  همه  که  همان طور 
آنان به عنوان شهروندی  آینده  فرزندان در زندگی 
نمونه و بهبود زندگی شان در زمینه های مختلف و 
همچنین داشتن جامعه ای بهتر موثر است. متاسفانه 
در کشور ما این فرهنگ سازی صورت نگرفته است 
که آموزش های الزم در مورد تربیت فرزند انجام 
گیرد. پدر و مادران امروزی با مشغله های کاری ای 
هستند،  روبه رو  آن  با  زندگی  گذران  دلیل  به  که 
فقط فرزند را به دنیا وارد می کنند و تربیت آن را به 
جاهایی مثل مهدکودک ها می سپارند. تک فرزندی 
بدترین نوع فرزندپروری است که در جامعه ما باب 
شده است. بیشتر کودکان امروز به دلیل اینکه خواهر 
و برادری ندارند احساس تنهایی می کنند. براساس 
لمس  به  قادر  نوزادان  و  بچه ها  علمی  یافته های 
محبت پدر و مادر خود در جزئی ترین اتفاقی که در 
حال وقوع است، مثل شیر خوردن یا غذا خوردن 
هستند. حتی آنچه امروز از آن صحبت می شود این 
است که جنین در حال رشد نیز دارای حس است و 
محبت مادرش نسبت به خود را لمس می کند. آنچه 
والدین باید مدنظر داشته باشند این است که اگر 
می خواهند فرزندان سالم و خوشبخت داشته باشند 
باید مسائل روز آنها را درک کرده و با عکس العمل 
مناسب با آن روبه رو شوند. فرزندان ما در هر دوره 
از زندگی شان خواسته ها و آرزوهایی دارند که اگر 
برخورد صحیحی با خواسته های آنها انجام نگیرد 
افت  همانند  جبران ناپذیری  اثرات  است  ممکن 
تحصیلی، پناه بردن به افراد غریبه و انواع دوستان 
ناباب را تجربه کنند که تمامی این مسائل می تواند 
منجر به رفتارهای ضداجتماعی شود و ضدیت با 
خانواده را در آنها تشدید کند. دراین هنگام در درجه 
اول خانواده دچار بحران می شود بعد این بحران را 
وارد جامعه می کنند. این روزها آموزش های تربیت 
فرزندان دائما در حال تغییر است و هر روز روش های 
نوینی معرفی می شود و آن هم به این دلیل است که 
فرزندان ما در زمانی زندگی می کنند که هر روز با 
مسائل جدیدی روبه رو هستند. البته این نکته را باید 
در نظر گرفت که روش های نوین باید با فرهنگ 
هر جامعه متناسب باشد. نمی توان روش های تربیتی 
را به صرف اینکه در یک جامعه با موفقیت همراه 
بوده است و از نظر فرهنگی و شاخص های اجتماعی 
تفاوت های بسیاری دارند در جامعه دیگر به اشتراک 
گذاشت. این عمل نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه 
باعث سردرگمی والدین نیز می شود. آموزش والدین 
شدن  بچه دار  به  تصمیم  آنها  که  زمانی  از  باید 
می گیرند، شروع شود تا آنها بتوانند رفتار مناسبی را با 
فرزند خود از دوران جنینی تا نوجوانی داشته باشند. 
مراسم های  در  سخنرانی   و  رسانه ها  مورد  این  در 
مذهبی به خصوص مساجد می تواند محل مناسبی 
برای آموزش روش های درست تربیتی برای والدین 
که  است  این  شود  تاکید  آن  بر  باید  آنچه  باشد. 
آموزش ندادن به مردم بهتر از آموزش های غلطی 

است که این روزها در رسانه ملی وجود دارد. 
کسانی که در این باره برنامه ریزی می کنند باید 
این  افرادی که دارای علم کافی در  در گزینش 

باره هستند، وسواس زیادی به خرج دهند.

نگاهی به مقوله تروریسم و حمالت تروریستی اخیر در پایتخت
تروریسم که در فارسی با عنوان وحشت افکنی، دهشت 
افکنی و هراس افکنی از آن یاد شده به استفاده از خشونت 
و یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی و یا 
ایدئولوژیکی اشاره دارد. در برهه کنونی نیز تروریسم یکی از 
اصلی ترین عوامل تهدید جامعه به حساب می آید و سیستم 
قضایی بسیاری از کشورها این گونه اعمال را جرم در نظر 
می گیرند و در صورتی که تروریسم علیه غیرنظامیان به کار 

گرفته شود جنایت جنگی به شمار می رود. 
اهمیت ترور و تروریسم در دنیای امروز آنچنان زیاد شده 
که شاخصی تحت عنوان شاخص جهانی تروریسم نیز برای 
آن تعریف شده و همه ساله مرکزی به نام موسسه اقتصاد 
در  را  مفصل  گزارشی  مریلند  دانشگاه  به  وابسته  و صلح 
رابطه با آن منتشر می کند. براساس گزارش سال 2016 
این موسسه، عراق، افغانستان، نیجریه و پاکستان به ترتیب 
باالترین شاخص را از نظر میزان حمالت تروریستی دارند و 
کشورمان ایران بعد از نام هایی نظیر بحرین، میانمار و سوئد 
در جایگاه 47 جدول قرار دارد و با توجه به اطالعات موجود، 
ایران در محدوده قرمز قرار ندارد و این یعنی امنیت نسبی در 

کشورمان حکم فرماست.

حوادث تروریستی 17 خرداد در تهران

با استناد به آمار و ارقام منتشر شده توسط این موسسه 
و  ترور  دنیاست،  کشور  از 163  بیش  بررسی  حاصل  که 
تروریست برخالف باور بسیاری صرفاً محدود به کشورهای 
توسعه نیافته یا خاورمیانه نیست و امن ترین قلمروها در 
قلب اروپا و حتی ایاالت متحده آمریکا که مدعی مبارزه با 
تروریست است را هدف قرار می دهد. کشورمان ایران نیز 
متاسفانه یکی از قربانیان تروریسم است و در طول تاریخ 
بارها هدف حمالت خرابکارانه بدخواهان قرار گرفته که 
از آن جمله می توان به آتش سوزی سینما رکس آبادان، 
بمب گذاری سال 1387 در شیراز و چندین بمب گذاری در 
زاهدان اشاره کرد. در جدیدترین حمله تروریستی، ظهر روز 
چهارشنبه، مصادف با هفدهم خرداد 96 چهار مهاجم مسلح 
به ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان تهران حمله 

کردند و کارکنان این ساختمان را به گلوله بستند. 
اما در حمله هماهنگ دیگری نیز مرقد امام خمینی )ره(، 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران، هدف تروریست های 
ناشناس قرار گرفت که در جریان آن دو زن بعد از تیراندازی 

در حرم، خود را به صورت انتحاری منفجر کردند. 
انتشار این خبر اما بهت و حیرت هموطنان عزیزمان را به 
دنبال داشت و این سوال را در ذهن آنها به وجود آورد که 
چطور ممکن است ساختمان مجلس با تدابیر امنیتی سفت 
و سختی که برای ورود به آن وجود دارد و البته حرم امام 
خمینی )ره( به یکباره به محلی برای عرض اندام تروریست 
ها بدل شود. در توضیح این مساله باید بگوییم که مهاجمان 
امکان عبور از سد امنیتی صحن را پیدا نکرده و به ساختمان 

اداری مجاور به آن هجوم برده اند.
البته حضور پررنگ داعش در کشورهای اطراف، باعث 
می شود که وقوع یک حمله تروریستی هماهنگ از ناحیه 
این گروه را دور ندانیم. تکفیری های داعش هم اکنون خاک 
سوریه و بخش هایی از عراق را به جوالنگاهی برای خود 
بدل کرده اند و بارها و بارها در بیانیه های خود، شیعیان و 
نظام جمهوری اسالمی را دشمن شماره یک و از اهداف 
اند. حتماً جزئیات مربوط به این  اصلی شان عنوان کرده 
خبر را از منابع و خبرگزاری های مختلف دنبال کرده اند، لذا 
در ادامه این مطلب بهتر دیدیدم که نگاهی به دیگر جوانب 
موضوع بیاندازیم. تردیدی نیست که ایرانیان همگی خواهان 
حفظ یکپارچگی کشورشان هستند و این حمالت حتی اگر از 
سوی برخی افراد خودباخته در داخل کشور انجام شده باشد، 
قطعاً فرد یا افرادی از آنسوی مرزها برای ارائه آموزش های 
الزم به آنها، وارد خاک کشور شده. اگر تا بحال سفری به 
خارج از خاک کشور و بازگشت به خاک آن داشته اید، حتمًا 

متوجه شده اید که بررسی های امنیتی در فرودگاه های 
داخلی و به طور مشخص فرودگاه امام خمینی به همان 
روش های مرسوم و البته قدیمی خالصه می شود و به غیر 
از چند دوربین مدار بسته، بازرسی بدنی و سگ های آموزش 
دیده هیچ اثری از تکنولوژی های روز و پیشرفته دنیا در آن 
به چشم نمی خورد. این در حالی است کشورهای بزرگ و 
کوچک دنیا پیشرفته ترین تکنولوژی ها را در فرودگاههای 
خود به خدمت گرفته اند و برای نمونه امارات متحده عربی 
که از کشورهای پیشرو در حاشیه خلیج فارس است، پیشتر 

برای  جدیدی  بیومتریک  های  سیستم  از  که  کرد  اعالم 
سرعت دادن به روند احراز هویت مسافران بین المللی در 
فرودگاه دبی استفاده خواهد کرد. به موجب این طرح که 
Eyen )در زبان عربیه به معنی چشم( نام دارد، دولت امارات 
از سال 2003 میالدی دستگاه های عکسبرداری از چشم 
مسافران را برای شناسایی مجرمان و افراد تحت تعقیب در 
فرودگاه های خود نصب نموده است. عالوه بر این چندی 
قبل  اعالم شد که شهروندان کلیه کشورها باید برای ورود 
به خاک دبی ویزا دریافت نمایند و در این میان صرفاً اتباع 
بحرین، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی هستند که 
در بدو ورودشان به خاک این شهر ویزای خود را دریافت 
خواهند کرد و از این شرط معاف هستند. ضرورت دریافت 
ویزا پیش از ورود به خاک دبی قطعاً می تواند از ورود افرادی 

با پیشینه نه چندان مطلوب به خاک آن جلوگیری کند.

تدابیر امنیتی در آمریکا

ایاالت متحده آمریکا هم از آن دست کشورهایی است 
که به دنبال وقوع حمالت تروریستی متعدد در خاک خود، 
بر تدابیر امنیتی حاکم در فرودگاه هایش افزود. این کشور، 
ضمن اعمال ممنوعیت های تازه برای ورود اتباع هفت کشور 
از جمله ایران خودمان )علیرغم آنکه هیچیک از حمالت 
ایرانی نسبت داده نشده(  تروریستی آمریکا به شهروندان 
به خاک آن، اعالم کرد که از شهروندان برخی کشورها، 
در فرودگاه هایی خود انگشت نگاری می کند و همزمان 
پروازهای  را در  حمل لپ تاپ در داخل کابین هواپیماها 
مربوط به برخی خطوط هوایی ممنوع اعالم کرد. علیرغم 
این ها اما، در ایران خودمان تدابیر امنیتی به همان روش 
های قدیمی خالصه می شوند و مرزهای زمینی نیز با وجود 
تالش و جانفشانی های مرزبانان غیور کشورمان همچنان از 

بخشهای خصوصا شرقی و غربی در خطر قرار دارند.

سیستم های امنیتی مجلس

نوع سیستم های امنیتی مورد استفاده در مجلس شورای 
جزء  دیگری،  هر کشور  مانند  درست  اسالمی کشورمان، 
اطالعات محرمانه محسوب می شود اما شاید بد نباشد در 
رابطه با سفت و سخت بودن تدابیر امنیتی در این بنا به 
یک خاطره شخصی اشاره کنم. زمانی که تنها چهارده سال 
داشتم از طرف مدرسه و در قالب یک اردو همراه با جمع 

کوچکی از هم کالسی ها عازم ساختمان مجلس شدیم.
به یاد دارم که در بدو ورودمان ابتدا کیف های خود را 
تحویل دادیم تا از زیر سیستم اسکن رد شوند و با وجود 
اینکه تنها دختران مدرسه ای بودیم و قطعا هیچیک از ما 
نیت شومی را در سر نداشت، مورد بازرسی بدنی قرار گرفتیم 
و حتی گل سر، طال و زیورآالت مان را هم از ما گرفتند. 
در ادامه و بعد از ورود به ساختمان مجلس نیز تنها اجازه 
تردد در بخش های از پیش تعیین شده آن را داشتیم و 
در تمام طول مسیر یک راهنما ما را همراهی می کرد تا 

هم اطالعات الزم را در اختیارمان قرار دهد و هم اینکه 
مراقب باشد از قوانین تخطی نکنیم. این ماجرا به چندین 
سال قبل باز میگردد و از آن زمان تاکنون عالوه بر بهبود 
تکنولوژی های امنیتی، ساختمان مجلس نیز به کل تغییر 
یافته و حاال جلسه نمایندگان ملت در یک بنای کامال مدرن 
تدابیر هم همانطور که  لطف همین  به  برگزار می شود. 
احتمااًل در خبرها خوانده اید، مهاجمان مسلح موفق نشدند 
وارد صحن مجلس شوند، کما اینکه همزمان با این حمله، 
جلسه مجلس برقرار بود و تیراندازی صرفاً در ساختمان 

اداری مجاور به مجلس رخ داده.

تهدیدی به نام داعش

همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، با وقوع 
گمانه  این  آن،  به  مربوط  خبرهای  انتشار  و  این حمالت 
زنی در ذهن بسیاری شکل گرفت که قطعاً دست گروه 
تروریستی داعش در کار است که البته حدس و گمان ها در 
این باره نیز درست از آب درآمد و داعش با انتشار توییتی در 

این رابطه، مسئولیت این حمالت را بر عهده گرفت.
این گروه در افغانستان )مرزهای شرقی( و عراق )مرزهای 
و  دارد  فعال  حضور  غربی(  )شمال  ترکیه  بعضا  و  غربی( 
در  آن  افزون  روز  با خطر  مقابله  برای  که  است  ضروری 

کشور، تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.

تکنولوژی های مورد استفاده

 Ghost Security تروریستی  ضد  گروه  گزارش  به 
داعش تقریباً از هر اپلیکیشن اجتماعی که به ذهنتان خطور 
کند برای برقراری ارتباط و اشتراک گذاری پروپاگاندای خود 
بهره می گیرد: توییتر، فیسبوک، اپ های چت رمزگذاری 
و   Threema و   Surespot تلگرام،  نظیر  شده 
از جمله  اپ  واتس  و   Kik نظیر  رسان  پیام  های  پلتفرم 

اصلی ترین ابزارهای ارتباطی این گروه به شمار می روند. 
حمالت  سازی  هماهنگ  برای  داعش  شود  می  گفته 
تروریستی نوامبر سال قبل خود در پاریس که به کشته شدن 
130 فرد و مجروح شدن صدها نفر انجامید از تلگرام استفاده 
کرده است. این پیام رسان به داعش امکان می دهد تا گروه 
هایی با شمار باالی اعضاء را برای چت گروهی بسازد و از 
طرف دیگر به خاطر رمزگذاری شده بودن پیام ها، بهترین 
ابزار برای پنهان ماندن اعضای آن از نظر نیروهای امنیتی 

است. آنها ویدیوهای مربوط به حمالت تروریستی و اعدام 
های وحشیانه خود را از طریق یوتوب منتشر می کنند و برای 
تماس های مهم شان نیز از اپلیکیشن فوق العاده ایمن اپل 
موسوم به iMessage استفاده می کنند. البته الزم است 
خاطر نشان کنیم که طبق گزارش منتشر شده توسط فلش 
پوینت، شرکت اطالعاتی فعال در زمینه امنیت سایبری، این 
گروه محصوالت اندرویدی را نسبت به گجتهای الکترونیک 
مبتنی بر iOS ترجیح می دهد. انتشار عقاید و مرام اخالقی 
این گروه و رساندن پیام شان به دیگر هواداران داعش در 
اقصی نقاط دنیا نیز به واسطه رادیوهای اینترنتی میسر می 
شود. وقتی یک حمله تروریستی توسط اعضای این گروه 
رخ می دهد، آنها از توییتر برای بر عهده گرفتن مسئولیت 
حمله استفاده می کنند و هوادارانشان نیز با ریتوییت کردن 
این پیام حمایت خود را از آنها اعالم می کنند. چندی قبل 
ارتش ایاالت متحده آمریکا نیز باخبر شد که داعش در عراق 
از پهپادهایی که به صورت تجاری در بازار این کشور موجود 
هستند برای پرتاب بمب های کوچک روی مواضع مورد نظر 
خود در اطراف موصل استفاده می کند که در واقع آخرین 
پایگاه این گروه در عراق به شمار می رود. اما این پهپادها 
صرفاً هم کاربرد خرابکارانه ندارند و بعضاً در عملیات های 
ضد تروریستی نیز از آنها استفاده می شود کما اینکه طبق 
گزارشات، در عملیات ضد تروریستی مجلس از کوادکوپتر 
استفاده شده است. انتشار این خبر آنطور که نشریه تایم 
گزارش داد این نگرانی را در دل بسیاری به وجود آورد که 
مبادا داعش روزی این تکنولوژی را برای حمله هوایی به 
مناطق شهری استفاده نماید. گفتنی است در حال حاضر 
ارتش آمریکا کاماًل از پیشرفت های تکنولوژیکی داعش آگاه 
است و برای شناسایی و نابود کردن درون های متعلق به این 
گروه بیش از 200 سیستم را در دست بررسی دارد. در مورد 
تسلیحات نظامی این گروه اما باید بگوییم که داعش فاقد 
قدرت هوایی به شیوه سنتی اش است و باقی تسلیحات آن 
نیز طبق ادعای سرکرده های این گروه در جریان حمالت 
متعدد آن به انبارهای نظامی عراق در سال های گذشته، به 
غنیمت برده شده اند که از کشورهایی نظیر شوروی سابق، 

چین و آمریکا خریداری شده اند.
 T-55، T-62، این تسلیحات مواردی نظیر تانک های
 ،MT-LB و   BRDM-2 زرهی  های  خودرو   ،T-72
خودرویی به نام BMp-1 برای مبارزه با وسایل نقلیه پیاده 
 ،2S1 Gvozdika نظام، توپخانه خودکششی 122 میلیمتری
 ،B-10 ماشین های هام وی، توپ بدون لگد 82 میلیمتری
راکت انداز M79 Osa، نارنجک انداز RBG-6، خمپاره انداز 
M198، موشک ضدتانک، جت جنگنده میگ و بسیاری 

موارد دیگر را شامل می شوند.

نقش شبکه های اجتماعی

اصلی  امروز  که  هستند  پلتفرمی  دو  توییتر  و  تلگرام 
زمان  کمترین  در  خبررسانی  یعنی  خود،  رسالت  ترین 
ممکن را به بهترین وجه ممکن به انجام رساندند و در 
نسبت  را  ایرانیان  این حوادث،  بروز  از  دقایق  نخستین 

به وقوع آنها مطلع کردند.
رسانی  اطالع  این  پیامدهای  و  عواقب  از  یکی  اما 
چند  ناامنی  خاطر  به  که  بود  وحشتی  و  ترس  گسترده، 
ساعته تهران به جان پایتخت نشینان و هموطنان مان 
نیز  توییتر  کاربران  افتاد.  ها  استان  و  شهرها  دیگر  در 
حمله(  تحت  )تهرن   TehranUnderAttack هشتگ  با 
گوش  به  را  رابطه  این  در  هایشان  شنیده  و  ها  حرف 
We_are_togeth�  جهانیان رساندند و برخی با هشتگ
er یا )در کنار همیم( در اقدامی نیکو یکدیگر را دعوت 

به آرامش کردند. جمعی از نمایندگان مجلس نیز در ادامه 
با انتشار یک سلفی از خود در صحن علنی مجلس، اعالم 
کردند که همه چیز تحت کنترل است و امنیت به خوبی 

در ساختمان برقرار شده است. / دیجیاتو
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از  مجموعه اي  به  دستي،  صنایع  ملی-  آرشیو 
هنرها و صنایع اطالق مي شود که محصول آن ها 
به طور عمده با استفاده از مواد اولیه ي بومي، به 
کمک دست و ابزار دستي ساخته مي شود. در هر 
و  هنري  ذوق  صنایع،  این  فرآورده هاي  از  یک 
خالقیت فکري صنعتگرسازنده، به نحوي تجلي 
این  اصلي  تمایز  وجه  عامل،  همین  و  مي یابد 
و  ماشیني  مشابه  مصنوعات  از  محصول ها  گونه 
کارخانه اي است.صنایع دستي، حاصل روح ملت ها 
نسل  به  نسلي  از  آموخته  هنرهاي  دستاورد  و 
کاالئي  تنها  دستي  صنایع  بنابراین،  است.  دیگر 
براي مبادله نیست، بلکه خصوصیات فرهنگي و 
ویژگي هاي قومي، از طریق این کاال مبادله مي شود 
پدید  جامعه ها  میان  در  فرهنگي  ارتباط  نوعي  و 
مي آورد. صنایع دستي، پس از جنگ جهاني دوم، با 
محتواي هنري و فرهنگي، مورد توجه کشورهاي 
پیشرفته قرار گرفت. در دهم ژوئن/ بیستم خرداد 
سال 1964م.، نخستین همایش  جهاني با شرکت 
و  هنرمندان  دانشگاه،  استادان  اجرائي،  مسئوالن 
صنعتگران بیش از 40 کشور جهان، در نیویورک 
همایش،  آن  پایاني  قطعنامه ي  در  برگزارشد. 
تأسیس» شوراي جهاني صنایع دستي«، به عنوان 
نهاد وابسته به یونسکو تصویب شد. سالروز تأسیس 
این همایش، به عنوان »روز جهاني صنایع دستي« 
نامگذاري شد. با راه اندازي شوراي جهاني صنایع 
دستي ، صنایع دستي و سنتي، به صورت بخشي 
از حیات فرهنگي- اقتصادي ملت ها، مورد توجه 
قرار گرفت. ایران، از سال 1347ش./ 1968م. از 
طریق سازمان صنایع دستي کشور، به عضویت 
اقیانوسیه ي  این شورا درآمد و در مجمع آسیا و 
با  ابتدا  در  شورا،  این  شد.  فعالیت  مشغول  آن، 
شمار محدودي از اعضا کار خود را آغازکرد. اما 
هم اکنون، 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و 
دبیرخانه ي آن، در شهر آمستردام هلند قرار دارد.

مناسبت ها 

خبر ها از گوشه و کنار

خاموشی چراغ های برج ایفل 

به احترام قربانیان حمالت تروریستی تهران

Anne Hi� هیدالگو  آن  نیوز-  خبری  )مجله 
از خاموشی  پیامی  dalgo( شهردار پاریس  در 

چراغ  های برج ایفل در روز پنجشنبه به وقت 
احترام جانباختگان حوادث تروریستی  به  ایران 
خبر  تهران،  در   96 خرداد   17 چهارشنبه  روز 
محکومیت  موج  که  حالیست  در  این  داد. 
در  گذشته  روز  تروریستی  حوادث  های 
رئیس  نیز  پیشتر  دارد.  ادامه  هنوز  تهران 
اقدامات  این  کردن  محکوم  با  فرانسه  جمهور 
تروریستی را به خانواده قربانیان تسلیت گفته بود. 
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ساعت خدمات رسانی از 12ظهر تا 3بامداد در ایام ماه مبارک رمضان کشیک می باشد       تلفن سفارشات 4 رقمی 3150   همراه: 09151614246

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویضکامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

گچکاری و گچبری پذیرفته می شود در اسرع وقت )شهر و روستا(
09904712042

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل
خرید و  فروش
 انواع قالب بتن
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بوی بهشت

عجبا کار مسیحا کند این بوی نسیم 
بارالها، زکجا می رسد این لطف عمیم  

عطر گیسوی پیمبر بود این بوْی مگر 
یا که از باغ بهشت آید و جنات نعیم  

یا رب این معجزه ها از اثر مقدم کیست 
که چنین باد صبا زنده کند عظم رمیم  

مگر از راه رسد شاه جوانان بهشت 
کاورد بوی بهشت از همه سو پیک نسیم  

خاکیان غرق سرورند، چو آید به زمین  
گوشواری که مزّین شد از او عرش عظیم

تا که نور »حسن« از منزل »زهرا« سر زد  
طور ثانی شده آن خانه به موسای کلیم

میزبان گشته خدا و، پی اتمام کرم  
شد به ماه رمضان جلوه گر آن نور قدیم

برتر از معجز شق القمر این جا بنگر  
کامد آن شمس ضحی، ماه خدا گشت دونیم

خال رخسار »حسن« نقطه »بسم ا...« است  
خلق نیکوش بود معنی »رحمان« و »رحیم«

بحر حلم و کرمش را نبود پایانی  
چون که او مظهر اسماء »حلیم« است و »کریم«

نار نمرود اگر سرد شد از یمن خلیل 
به خدا مهر »حسن« سرد کند نار جحیم  

امام علی ع از نبرد با خوارج فارغ شده است  آماده نبرد 
دیگری با لشکریان معاویه است. سرپیچی معاویه از 

حکمیت تحمیلی سپاه در نخیله اردو زده است. 
ضربت عنصری نابکار، شقی ترین اشقیا ، امام را در 
محراب عبادت شهید می کند. جماعت با امام حسن ع 

بیعت میکنند. با او شرط می گذارند
امام هم شرایطی دارد، اختالف در سپاه رخنه می کند. 
جاسوسان معاویه بکار می افتند و در آتش اختالف می 
دمند، برخی را با تهدید  و برخی را با تطمیع میفریبند، 
سپاه علیه امام، شورش می کند آن سان که به خیمه 
گاه او حمله میکنند و فرش از زیر پای امام میکشند، 

نابکاری با ضربت شمشیر،پای امام را زخمی میکند
و  رفت  در  معاویه  و  امام  بین  ها  واسطه  و  مکاتبات 
معاویه  و  امام  بین  قرداد صلحی  نهایت  در  و  آمدند. 
به امضاء می رسد. شرایطی که بر امام ناگوار است و 
یک »سردار تنها » برا ی حفظ میراث جدش و برای 
جلوگیری از پاره پاره شدن امت، تصمیم به صلح می 
گیرید.و پدرش علی ع نیز  در شرایطی این چنین است 

که تصمیم به بیعت می گیرد.

تاریخ تشیع )2(صلح امام حسن ع با معاویه 
)نرمش قهرمانانه(- نویسنده: ابوالفضل قیام

درصد کمی از انسانها نود سال 
زندگی می کنند مابقی یک سال

 را نود بار تکرار می کنند

سر آخر، چیزی که به حساب می آید 
تعداد سالهای زندگی شما نیست 

بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

میالد حسن)ع( خسرو دین است امشب
شادي و سرور مؤمنین است امشب
از یمن قدوم مجتبي)ع( طاعت ما
مقبول خداوند مبین است امشب 

خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری 
فروتنان وبگشا سینه ام در آن به بازگشت 
دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان.

امشب خوان ماه رمضان به یمن قدوم
 کریم اهل بیت گسترده تر است.

 هوشیار باشید که بی نصیب از کنارش نگذرید.

ـ که  ماه رمضان  نیمه  در شب  و  در سال سوم هجرت 
بهترین ماه های خداستـ  خانه امیرالمؤمنین و فاطمه )ع( 
میزبان قدوم مولود مبارکی شد که شادی را با خود به خانه 
وحی آورد. در این شب فرخنده، سبط اکبر پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله وسلم ، حضرت امام حسن علیه السالم چشم 

به جهان گشود و شهر مدینه را غرق نور کرد.
مژده میالد

هنگامی که امام حسن )ع( به دنیا آمد رسول اکرم )ص( در 
سفر بودند و امیرالمؤمنین و فاطمه )ع( چشم به راه بازگشت. 
ایشان پیامبر پس از مراجعت از سفر، طبق معمول ابتدا به 
خانه فاطمه علیهاالسالم وارد شد. هنگامی که خبر تولد نوزاد 

را به ایشان دادند، شادمانی وجود حضرت را فرا گرفت.
نام گذاری کودک

هنگامی که کودک را نزد پیامبر )ص( آوردند، حضرت رو 
به علی)ع( کرده، فرمود: »آیا او را نام گذاری کرده ای؟« 
عرض کرد: »من در نام گذاری وی بر شما پیشی نمی 
گیرم«. رسول خدا )ص( فرمود: »من هم در نام گذاری بر 
خداوند سبقت نمی جویم«. در این هنگام جبرئیل از آسمان 
فرود آمد و از سوی خدای متعال به وی تهنیت گفت و 
سپس اظهار داشت: »خداوند تو را فرمان داده که نام پسر 
هارون، »شبر« را بر او بگذاری«. حضرت فرمود: »زبان من 
عربی است«. جبرئیل عرض کرد: نامش را »حسن« بگذار 

و پیامبر )ص( او را »حسن« نامید.

شرافت نسب
است که  مولودی  اولین  )ع(  امام حسن مجتبی  حضرت 
از نظر شرافت نسب هیچ کسی به پای او نمی رسد. جد 
بزرگوارش پیامبر و خاتم االنبیا، پدر گرامی اش اولین امام و 
سیداالوصیا، و مادر مکرمش، صدیقه اطهر سیدة النساست. 
چنین  دارای  السالم  علیه  امام حسن  از  قبل  هیچ کس 
پیامبر  او در مکتب  نبوده است.  شرافت نسب و خاندانی 
اکرم)ص( و امیرالمؤمنین )ع( رشد یافت و در دامان برترین 

زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم ، بزرگ شد.
شأن و مقام امام حسن )ع( در کودکی

بزرگی منش و سترگی روح آن امام، چندان بود که پیامبر 
ارجمند اسالم )ص( او را با کمی سن، در برخی از عهدنامه ها 
گواه می گرفت. آن گاه که پیامبر به امر خدا، با اهل نجران، 
به مباهله برخاست، امام حسن و امام حسین و حضرت علی و 
فاطمه علیهاالسالم را نیز به فرمان خدای، همراه خویش برد و 

آیه تطهیر در پاک دامنی آن گرامیان فرود آمد.
آقای جوانان اهل بهشت

در روایات بسیاری نقل شده است که پیامبر اکرم )ص( به 
امام حسن و امام حسین )ع( محبت فراوان داشت و می 
فرمود که آن دو سید جوانان اهل بهشت هستند. هم چنین 
در روایتی آمده است که رسول خدا )ص( فرمود: »هرکس 
دوست دارد به آقای جوانان اهل بهشت بنگرد، به حسن 
بنگرد«. و این گفتار پیامبر )ص( نیز مشهور است که فرمود: 

»اهل بهشت همگی جوان هستند« و این تذکر پیامبر به 
این دلیل است که عده ای فکر نکنند که برای پیران اهل 
بهشت نیز سّید و آقایی خواهد بود. چنان که امام جواد علیه 
السالم فرمود: »به خدا سوگند، در بهشت پیری وجود ندارد؛ 

بلکه همگی جوان هستند«.
فضایل امام حسن )ع(در کالم امام سجاد)ع(

امام سجاد )ع( می فرمایند: حسن بن علی بن ابی طالب 
علیه السالم در زمان خود از همه عابدتر، زاهدتر و با فضیلت 
تر بود و هرگاه حج می رفت، پیاده، و چه بسا پابرهنه می 
رفت و هرگاه مرگ را به خاطر می آورد می گریست، و 
هرگاه رستاخیز و زنده شدن را از نظر می گذراند، اشک از 
دیده می ریخت و هرگاه گذر از صراط را در اندیشه می آورد، 
گریان می شد... و هرگاه به نماز بر می خاست، تنش در برابر 
خداوند عزوجل به لرزه می افتاد و هرگاه بهشت و دوزخ را به 
یاد می آورد چونان مار گزیده بی تابی می کرد و از خداوند، 

بهشت را طلب می کرد و از آتش دوزخ به او پناه می برد.
پرهیزگاری امام حسن )ع(

امام حسن علیه السالم توجهی ویژه به خداوند داشت. آثار 
این توجه را گاه از چهره او به هنگام وضو درمی یافتند: چون 
وضو می گرفت رنگ می باخت و به لرزه می افتاد. می 
پرسیدند که چرا چنین می شوی؟ می فرمود: »آن را که در 
پیشگاه خدا می ایستد جز این سزاوار نیست«. از امام ششم 
نقل می کنند که فرمود: »امام حسن )ع( هم عابدترین 

مردمان زمان خویش بود و هم با فضیلت ترین. چون به 
یاد مرگ و... رستاخیز می افتاد. آن قدر می گریست تا بی 
حال می شد. پیاده و گاه پابرهنه، 25 بار به خانه خدا رفت«.

شجاعت امام حسن )ع(
در بیان شجاعت امام حسن )ع( همین بس که او تربیت 
یافته شیر خدا، علی )ع( است که در جنگ ها به دشمن 
پشت نمی کرد و تا دشمن را به هالکت نمی رساند، از پای 
نمی نشست. امام حسن )ع( نیز که از کودکی همراه پیامبر 
)ص( وسلم جنگ ها دیده بود و از پدر جنگاوری آموخته 

بود، در پیکار بسیار دالور بود.
بردباری امام )ع(

این صفت  بودند.  شکیبا  و  بردبار  بسیار  )ع(  امام حسن 
حضرت در برخورد با مشکالت و مصائب و نیز در روبه رو 
شدن با جاهالن و دشمنان بسیار آشکار بود. مردی از اهل 
شام به تحریک معاویه امام )ع( را به باد دشنام گرفت. 
پس از این که آن مرد ساکت شد، امام )ع( او را سالم 
گفته، فرمودند: »به گمانم در این شهر غریب هستی. اگر 
نیازمند خانه هستی به تو منزل دهیم، و اگر نیاز به مالی 
داری آن را در اختیارت می کنیم. اگر گرسنه ای سیرت 
سازیم و اگر نیاز دیگری داری کمکت کنیم«. مرد شامی 
از عمل زشت خود پشیمان شد و در حالی که می گریست 
گفت: »تو و پدرت نزد من مبغوض ترین مردم بودید و 

اینک محبوب ترین آنها هستید«.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز پانزدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و شکر مرا گوئید و کفران )در برابر نعمتها( 
نکنید. سوره بقره، آیه 152

حدیث روز  

ای  بندگان  خدا، از خدا بپرهیزید  و بدانید که  هر کس  از خدا بپرهیزد ، خداوند او را به  خوبی  از فتنه ها و آزمایشها برآورد و در کارش  
موفق  سازد و راه  حق  را برایش  آماده  کند. امام حسن مجتبی )ع(

شعر والدت

امام حسن مجتبی )ع(؛ طلوع خورشید در خانه وحی

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- بانگ، آهنگ - شیر - 
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در  عسگری   - جهت   -4 بیماری 
هم ریخته 5- کسی که به ظاهر، 
آراسته  تقوی  و  قداست  به  را  خود 
 -6 نمک  به  منسوب   - کند  می 
النهرین  بین  در  قدیمی  شهری 
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شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

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
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پخش دنبـه صادراتـی
09306624993

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 
شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده

پخش تراکت تبلیغاتی/ صد در صد 
تضمینی  / هر هزار تایی 20 هزار تومان 

09374092908

به دو نیروی آقا با سابقه کاری در فست فود 
و یک نیروی خانم برای پذیرش و حسابداری 

نیازمندیم.   09157644355- 3193

به چند نفر کارگر آقا و خانم جهت کار 
در فست فود نیازمندیم.

32434017 -09337977595

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر پخش موادغذایی و آرایشی بهداشتی از افراد فعال و عالقه مند 
)خانم و آقا( جهت کار با درآمد عالی و حقوق با بیمه و ایاب و ذهاب دعوت به عمل 

می آورد.    32320155 - 32320146 - 32320138
09150069386 - 09155619386  عباسی

  09123766389 - 09193076080  شجاعی

فروشی - معاوضه  امتیاز مسکن تعاونی فرهنگیان 
بازنشسته واریزی 35 میلیون تومان بلوار صیاد شیرازی 

یا معاوضه با اتومبیل
09153621434

  TS .9 یک دستگاه بستنی قیفی نیک مدل
به فروش می رسد. فی: 10 میلیون

09306410440

برق خورشیدی 12 ولت و 220 ولت
جهت روشنایی ویال ، مصارف خانگی  
کانکس ها، پمپ آب، کفکش و چاه 
آب ، هزینه تعمیر و نگهداری صفر

09151631498

لوله کشی ساختمان نصب و تعمیر و سرویس کولر، پمپ ، آبگرمکن و انواع 
قابـل توجـه کلیـه شهرونـدان گرامـی شیرآالت ، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی  09158651167 - شهریاری

تخفیفات ویژه فروشگاه کوروش
به مناسبت ماه مبارک رمضان 

)شربت های سان استار با 30 درصد تخفیف از قیمت مصرف کننده( 
فروشگاه کوروش - خیابان مطهری - روبروی استانداری سابق بین 21/1 و 23

به چند نیروی خانم مجرد
 و آقا جهت کار در رستوران 

نیازمندیم.   0563170
09335612158

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



ایرنا- نتایج تحقیق محققان ژاپنی نشان می دهد که 
غذا خوردن در مقابل آینه باعث می شود فرد تصور 
کند که مزه غذا به اندازه زیادی خوشمزه تر است 
نشان  قبلی  مطالعات  بخورد.  غذا  بیشتری  مقدار  و 
داده اند که دور هم غذا خوردن باعث می شود که 
غذا خوشمزه تر به نظر برسد و مقدار بیشتری غذا 

غذا  اجتماعی  تسهیل  به  پدیده  این  شود؛  مصرف 
خوردن معروف است. اما محققان دانشگاه ›ناگویا‹ 
در ژاپن در این مطالعه به دنبال این موضوع بودند 
استفاده  با  به سادگی  توان  را می  تاثیر  این  آیا  که 
از یک آینه ایجاد کرد بطوریکه به مغز حقه زد تا 
تصور کند که غذا با حضور شخص دیگری صرف 

می شود. محققان متوجه شدند، افراد تنها زمانی که 
غذا خوردن  بازتاب  و  غذا می خوردند  آیینه  مقابل 
خود را در آیینه تماشا می کردند در قیاس با زمانی 
که مقابل مانیتوری غذا می خوردند که فیلمی از غذا 
آنها را پخش می کرد، غذا را خوشمزه تر  خوردن 
گزارش دادند و میزان بیشتری غذا مصرف کردند.

غذا خوردن در مقابل آینه موجب افزایش اشتها می شود !
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پیروزی جوانان بسکتبال با ویلچر ایران برابر استرالیا

 ایرنا- تیم بسکتبال با ویلچر زیر 23 سال ایران نخستین بازی خود در 
مسابقات جهانی را با پیروزی برابر استرالیا آغاز کرد. در اولین روز از رقابت 
های جهانی بسکتبال با ویلچر جوانان زیر 23 سال، نمایندگان ایران برابر 
تیم استرالیا قرار گرفتند و با نتیجه 72 بر 68 مقابل حریف خود پیروز شدند. 
محمد حسن سیاری، بازیکن شماره 13 و کاپیتان تیم ایران، از سوی 
کمیته فنی به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد. ملی پوشان 
ایران در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی فردا جمعه برابر تیم ترکیه 
قرار می گیرند. رقابت های جهانی کانادا در دو گروه شش تیمی برگزار 
می شود و تیم ایران در گروه یک با تیم های استرالیا، ترکیه، کانادا، برزیل 
و ایتالیا رقابت های مرحله گروهی را انجام می دهد و در گروه دو نیز تیم 
های انگلستان، آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و آفریقای جنوبی قرار دارند.

 بانوی کماندار ایران 
امروز برای کسب مدال برنز کامپوند به میدان می رود

پریسا براتچی ملی پوش تیراندازی با کمان ایران در رشته کامپوند با 
قبول شکست در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ترکیه، امروز 
برای کسب مدال برنز به میدان می رود. به گزارش ایرنا، در ادامه این 
رقابت ها )مرحله دوم( که در آنتالیای ترکیه در حال برگزاری است، 
کمانداران ایران در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف حریفان رفتند 
که در این مرحله و در کامپوند انفرادی مردان اسماعیل عبادی مقابل 
کمانداری از روسیه قرار گرفت. وی در این مرحله با نتیجه 147 بر 145 
پیروز شد. پریسا براتچی در بخش بانوان این مرحله مقابل کمانداری از کشور 
ترکیه قرار گرفت و 142 بر 138 پیروز شد. در مرحله یک هشتم نهایی 
اسماعیل عبادی مقابل حریفی از کشور دانمارک 148 بر 142 شکست 
خورد و از دور رقابت ها حذف شد ولی در همین مرحله براتچی 144 بر 
142 چین تایپه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی رسید.

درمان اورژانسی فشار خون 
با جویدن سیاه دانه

دندان  با  را  دانه  سیاه  عدد   2۰ الی   12
به  یابد.  کاهش  سریع  فشار  تا  بجوید 
ایرانی  سنتی  طب  نیوز،  بهداشت  گزارش 
راه هایی  امراض  از  یک  هر  برای  اسالمی 
دارد.   پیشگیری  همچنین  و  درمان  جهت 

بین  خون  فشار  اورژانسی  درمانهای  برای 
دقیقه   4 الی   3 را  سبابه  و  انگشت شصت 
را  انگشتان  نوک  اینکه  یا  و  دهید  فشار 
سوزن می زنید تا چند قطره خون بیاید.وی 
یا اینکه 12 الی 2۰ عدد سیاه دانه را با دندان 
ترشی ها  یابد،  کاهش  سریع  فشار  تا  بجوید 
و  نارنج  آب  آبغوره،  آبلیمو،  سرکه،  مثل  هم 
. . . در مواقع اوراژنسی کمک کننده هستند.

اثربخش ترین روش سنتی 
برای درمان سریع تبخال

و  استرس  خاطر  به  تبخال  تابحال  احتماال 
ترسیدن و یا تب شدید در ظاهر شما پیدا شده 
باشد. اگر میخواهید از شر تبخالی که بتازگی زده 
اید سریع تر راحت بشوید سیر تکه کنید و روی 
تبخال قرار دهید و هر یک ساعت با جوشانده 

جعفری بشویید.این روش تبخالتان را سریع از 
بین میبرد . یک پژوهشگر طب اسالمی گفت: 
با شست و شوی مداوم تبخال به وسیله عصاره 
ریشه جعفری می توان با این ضایعه مقابله کرد. 
تبخال یک بیماری ویروسی واگیردار است و از 
طریق روبوسی با فرد مبتال، استفاده از حوله، 
تیغ و ظرف غذای مشترک با فردی که دچار 
این ضایعه است، به افراد دیگر سرایت می کند.

متهم به 8 فقره سرقت منزل در بیرجند به دام افتاد؛ مرخصی برای سرقت

قاسمی- فرمانده انتظامی استان از دستگیری متهم به 8 فقره سرقت منزل در شهر بیرجند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد. مجید شجاع در گفت و 
گو با آوا گفت: این پرونده بعد از چندین شکایت که به کالنتری های بیرجند ارجاع شده بود به جریان افتاد که در آن شاکیان اظهارکرده بودند که شخص یا 
اشخاصی به خانه های خالی از سکنه مراجعه می کنند و همراه با تخریب وسایل اقدام به سرقت طالجات و وجه نقد می نمایند. به گفته وی بعد از پیدا کردن 
سرنخی مبنی بر این که تمام این سرقت ها توسط یک نفر انجام شده است و بعد از بررسی های صورت گرفته به متهم سابقه داری در زندان مظنون شدیم 
که دوران محکومیت خود را می گذراند. وی ادامه داد: کارآگاهان با زیر نظر گرفتن مظنون دریافتند که متهم سابقه دار 36 ساله در یک روز خاص از زندان 
مرخصی می گیرد و اقدام به سرقت می کند که پس از اطمینان از این موضوع در یک اقدام ضربتی به محل سکونت وی مراجعه کردند و در بازرسی انجام 
شده تعداد زیادی از اقالم سرقتی کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی بیان کرد: بعد از دستگیری، متهم به  8 فقره سرقت منزل که بیشتر شامل طالجات 
و وجه نقد می شد، اعتراف کرد. شجاع خاطر نشان کرد: متهم بومی استان است که بر اساس  پرونده قبلی خود هم که در حوزه سرقت بوده به 11 سال 
زندان محکوم شده است که پس از گذراندن 3 سال از دوران محکومیت به بند کارگری انتقال پیدا می کند و برای این که کسی به وی شک نکند در یکی 
از روزهای خاص مرخصی می گرفته و دست به سرقت می زده است. به گفتۀ وی متهم وقتی از خالی بودن منازل اطمینان حاصل می کرده با تخریب 
درهای ورودی وارد منازل می شده و اقدام به سرقت می کرده است و تاکنون هم ارزش اقالم سرقتی توسط وی  4۰ میلیون تومان برآورد شده است. 

مصرف روزی یک عدد تخم مرغ 
به رشد قد کودک کمک می کند

نتیجه یک مطالعه نشان می دهد که مصرف 
قد  سالم  رشد  به  مرغ  تخم  عدد  یک  روزی 
کودکان خردسالی که سوء تغذیه دارند، کمک 
می کند. مطالعات نشان می دهد که مصرف 
تخم مرغ به صورت آب پز نرم یا کامال پخته 

شده یا به صورت نیمرو و املت باعث تقویت 
کودکان می شود. در واقع مصرف تخم مرغ یک 
روش ارزان قیمت برای پیشگیری از کوتاهی قد 
کودکان است. آنها خاطر نشان کردند که دو سال 
اول زندگی برای رشد و تکامل حیاتی است 
و هر گونه بازماندن از رشد در این بازه زمانی 
قابل برگشت نیست. تغذیه ضعیف در دوران 
کودکی عامل عمده کوتاه ماندن قد هستند.

جلوگیری از پیشرفت سرطان روده 
با مصرف ویتامین دی  

در سال های اخیر بررسی های دانشمندان نشان 
داده است سطوح باالی سرمی ویتامین دی با 
سرطان  به  مبتال  بیماران  عمر  طول  افزایش 
اکنون نخستین  روده بزرگ همراه است ولی 
بار محققان اعالم کردند با مصرف مکمل های 

حاوی ویتامین دی می توان از پیشرفت سرطان 
یاد شده جلوگیری کرد. نتایج دو مورد مطالعه در 
این باره در موسسه سرطان دانا فاربر در بوستون 
ماساچوست به تازگی در نشست ساالنه انجمن 
سرطان شناسی بالینی آمریکا مطرح شد.دکتر 
کیمی ان جی و همکارانش می گویند نتایج 
به  مبتالیان  برای  خصوص  به  مطالعه  این 

سرطان روده بزرگ، قابل تحسین است.

آیا تراشیدن مو 
باعث پرپشت شدن آن می شود؟ 

همایون مژدهی آذر متخصص پوست و مو با 
اشاره به اینکه یکی از باور های غلط در مورد 
مو این است که تراشیدن موها باعث پرپشت 
شدن آنها می شود، گفت: واقعیت این است 
که تا چیزی بر روی ریشه مو)یکی دو میلیمتر 

زیر سطح پوست( اثر نکند، تغییری در رشد مو 
ایجاد نخواهد کرد. تراشیدن موها هیچ فرقی 
با کوتاه کردن آنها ندارد. نکته قابل توجه این 
است که تیغ مو را از سطح مقطعش می برد و 
نوک آن را تیز می کند، ضمن این که موها از 
بیخ کنده نمی شوند بلکه از سطح پوست قطع 
می شوند. بنابراین باور رویش سریع تر، تیره 

تر و ضخیمتر یک باور کاماًل اشتباه است.

نقشه شوم خانه مجردی

متهم به سرقت دام های پدر بزرگ به همراه دو همدستش دستگیر شد و در اختیار دادسرا قرار گرفت. سرهنگ سید غالمرضا حسینی رئیس 
پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: درپی شکایت پیرمردی مبنی براین که شش گوسفند از آغل محل نگهداری احشام او سرقت شده است پرونده 
ای تشکیل شد. وی افزود: مأموران شعبه سوم آگاهی به محل وقوع سرقت که در یکی از روستاهای حومه شهر بیرجند بود مراجعه کردند که در 
تحقیقات میدانی هیچ گونه آثاری از سارق یا سارقان نیافتند  اما در مراجعه بعدی به روستای مذکور یکی از اهالی از یک خودروی وانت ناشناس 
سخن به میان آورد که در شب سرقت آن را در روستا دیده است در حالی که آن شب نوه پیرمرد با دوستانش تا پاسی از شب این جا بر سر مزرعه 
بودند. وی ادامه داد: کارآگاهان با دریافت این سرنخ ، نوه پیرمرد را زیر نظر  قرار دادند و دریافتند که  به اتفاق دو دوستش  خانه  ای  مجردی را 
در شمال شهر بیرجند اجاره کرده اند. کارآگاهان با حکم ورود، به منزل مورد نظر مراجعه کردند و نوه شاکی را برای پاره ای از توضیحات به پلیس 
آگاهی منتقل کردند.  سرهنگ حسینی تصریح کرد: نوه پیرمرد  وقتی با  سواالت متعدد کارآگاهان مواجه شد لب به اعتراف گشود و عنوان کرد که 
در یک دورهمی که با دوستانم در خانه مجردی داشتم نقشه سرقت گوسفندان پدر بزرگم را کشیدیم که آن ها خودرویی را مهیا کردند. رئیس پلیس 
آگاهی استان گفت: دو هم دست دیگر متهم نیز پس از دستگیری  ابتدا منکر موضوع شدند اما وقتی دیدند نوه شاکی اعتراف کرده آن ها هم به 
سرقت احشام اعتراف کردند.  سرهنگ حسینی افزود: پرونده پس از تکمیل شدن با صورت جلسه های انتظامی و اقرار متهمان به دادسرا ارسال شد.

حریق دوکامیون در شهرستان قاین

در پی تماس تلفنی شهروندی قاینی در ساعت 5:34 
دقیقه صبح روز پنجشنبه مبنی بر حریق کامیونی 
درداخل گاراژ در حاشیه کمربندی میدان طالی سرخ 
شهرستان قاین، ماموران آتش نشانی؛ سریعاً به محل 
اعزام و حریق را مهارکردند. در حین رسیدن ماموران 
آتش نشانی به محل، حریق دوکامیون هوو و البرز 
مشاهده شد و خسارات مالی قابل توجه ی واردشده 
بود. زمان کل این عملیات به مدت یک ساعت بطول 
است. خودروهای  بررسی  درحال  علت  که  انجامید 
نیروی  نفر  و 6  تانکر آب  و 1  عملیاتی 2 دستگاه 
عملیاتی درگیر بوده اند و خسارت جانی نداشته است.

31104

شرکـت بازیافـت کـویر
مجری جمع آوری مواد قابل بازیافت 

)کاغذ، کارتن، بطری نوشابه، الک و...( 
از درب منازل ، ادارات و کارخانجات

 تحت نظارت شهرداری بیرجند
آدرس: تمامی غرفه های بازیافت سطح شهر
09157230885  /05632229042-3

گل و گیاه یاس نسترن
عرضه انواع گل های آپارتمانی، رز پیوندی، انواع کاکتوس پیوندی، نهال پیوندی
با تخفیف ویژه ارگان های دولتی و ادارات          سم پاشی پذیرفته می شود

میدان آزادی - روبری درب پارک آزادی - نبش خیابان قائم  09157565489

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

این شماره حتمًا ذخیره شود!
09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 

تلفن: 32220423
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نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

 فقبولی فقط بامذرسان شری

 تخفیف های ویژه ثبت نام درمقاطع

 سراسری وآزاد کارشناسی ارشد ودکتری

 
 خدمات نوع طرح

 

 بسته آموزشی کامل
 )پکیج وآزمون(    

آزمون های 
 آزمایشی

 های نامیتاریخ طرح 

 6/4/66ی ال6/0/66 %52 %03 1طرح نامی 
 01/4/66الی13/4/66 %53 %52 5طرح نامی 
 53/2/66الی1/2/66 %12 %53 0طرح نامی

 0/6/66الی51/2/66 %13 %12 4طرح نامی 
 

 19632796191-69999333تلفن:        000پالک -01و8بین معلم -آدرس: بیرجند

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
خوراک عدسی با گوشت موجود است

پیتزا 6000 تومان با نوشابه و سس رایگان
تلفن سفارشات : 09159634292 - 32236351

صیاد شیرازی واحد 90  تلفن:  09157014292  مدیریت اسماعیل زاده

مجهز به دستگاه کارت خوان سیار

ک رایگان
پی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 



گی
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  استاندار خراسان جنوبی:
برای نامگذاری روز بیرجند
 از گزینه های پیشنهادی استفاده شود

ایرنا- استاندار در چهل و دومین نشست شورای 
فرهنگ عمومی استان تاکید کرد که در انتخاب نام 
پیشنهادی برای نامگذاری روز بیرجند عجله نشود 
پیشنهادی  های  گزینه  برای  کافی  فرصت  از  و 

پرسش  این  طرح  با  شود.پرویزی  استفاده  نهایت 
هدف از انجام این کار چیست، افزود: نامی برای روز 
بیرجند انتخاب شود، که نمادی از مردم این خطه 
از شرق کشور باشد.وی بیان کرد: علم، فرهنگ، 
دانش و دین بخشی از نماد مردم بیرجند است ، 
انتخاب  بیرجند  روز  نامگذاری  برای  اسمی  هر 
شود، ممکن است موافق و مخالفانی داشته باشد.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی چهره های برجسته 
علمی و فرهنگی زیادی دارد ، نام انتخابی به گونه 
ای باشد که پس از تصویب شورای فرهنگ استان، 
در شورای فرهنگ عمومی کشور قابل دفاع باشد. 
در این نشست تعدادی از اعضای شورای فرهنگ 
برای  خود  های  دیدگاه  طرح  به  استان  عمومی 
روزهای  از  پرداختند.یکی  بیرجند  روز  نامگذاری 
به  شوکتیه  مدرسه  نقش  به  توجه  با  پیشنهادی 
عنوان سومین مدرسه نوین پس از دارالفنون تهران 
و رشدیه تبریز که اول بهمن سال 1386تاسیس 
کل  اداره  شد،  مقرر  نشست  این  است.در  شد، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی نسبت به 
 فراخوان عمومی برای معرفی روز بیرجند اقدام کند.

نماز عید سعید فطر 
به امامت آیت ا... عبادی برگزار می شود

استان  نماینده ولی فقیه در  غالمی-مسئول دفتر 
گفت: نماز عید سعید فطر امسال به امامت آیت ا... 
سید علیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی در مصلی المهدی بیرجند برگزار می شود.

حجت االسالم عارفی در جلسه برنامه ریزی برای 
برگزاری هر چه بهتر نماز عید فطر گفت: نماز عید 
علیرضا  ا...سید  آیت  امامت  به  امسال  فطر  سعید 
در  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی، 
مصلی المهدی بیرجند برگزار می شود. وی با بیان 
اینکه نماز عید سعید فطر از ساعت7 صبح روز عید 
در مصلی المهدی بیرجند برگزار خواهد شد، گفت: 
سخنران پیش از خطبه های نماز عید فطر، همچون 
سالهای گذشته حجت االسالم اسدی است. مسئول 
دفتر نماینده ولی فقیه در ابتدای این جلسه ضمن 
محکومیت حادثه تروریستی روز گذشته در ساختمان 
مجلس و حرم امام خمینی)ره( و تسلیت شهادت 
برخی از هموطنانمان در این حادثه، گفت: این حادثه 
به نوعی برای همه هشداری بود که مرزهای کشور 
را باید محکم تر کنیم.وی با بیان اینکه اسالم تاکید 
زیادی بر روی توجه به مسائل امنیتی و عدم غفلت 
از دشمن دارد، گفت: دشمنان نظام و اسالم منتظر 
هستند تا از کوچکترین راههای نفوذی که گیرشان 
بیایید، برای ضربه زدن به نظام استفاده کنند لذا نباید 

از مکر و حیله دشمنان غفلت کرد.

پیام استاندار 
در محکومیت حمله تروریستي تهران

دادرس مقدم-سیدعلی اکبر پرویزي در پیامی حمله 
تروریستی تهران را محکوم کرد در این پیام آمده 
است» حمله ی مذبوحانه تروریستی به حرم مطهر 
حضرت امام خمیني)ره( و ساختمان اداري مجلس 
خوي  و  رذالت  نهایت  نشانگر  اسالمي،  شوراي 
این  کار  جنایت  و  خورده  فریب  عوامل  ددمنشانه 
اقدام تروریستي است.این اقدام وحشیانه که منجر 
از هموطنان  مجروح شدن شماری  و  به شهادت 
عزیزمان شد، مؤید عصبانیت و استیصال دشمنان 
قسم خورده نظام جمهوري اسالمي ایران از وحدت 
و موفقیت هاي پي درپي ملت شریف ایران است 
که بدون تردید، اراده پوالدین ملت را در اتحاد و 
همدلي مردم و مسئولین در مقابله با تروریست و 
اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  کوردل  دشمنان 
ایران دوچندان کرد.اینجانب ضمن محکوم نمودن 
این اقدام وحشیانه، شهادت هموطنان عزیزمان را 
به ملت شریف ایران، به ویژه مردم متدین خراسان 
جنوبي و همچنین به خانواده هاي معظم و معزز آن 
شهداي گرانقدر تسلیت عرض مي نمایم؛ از درگاه 
خداوند سبحان، براي ارواح طیبه شهداي عزیز این 
حادثه علو درجات، براي بازماندگان محترم صبر و 
شکیبایي و همچنین براي مجروحین و مصدومین، 

سالمتي مسئلت مي نمایم.«

حفظ وحدت ملی و اسالمی ضروری است

مهر-امام جمعه اهل سنت بیرجند ضمن محکومیت 
شدید حادثه ترورستی تهران گفت: از مردم شریف 
وحدت  ها،  جنایت  این  مقابل  در  خواستاریم  ایران 
ملی و اسالمی خود را حفظ کنند.مولوی غالم حیدر 
فاروقی با اشاره به حادثه تروریستی در تهران بیان کرد: 
باری دیگر دشمنان اسالم و ملت ایران مرتکب عمل 
زشت و خالف انسانیت شدند.وی ادامه داد: این افرد در 
حرکتی ناجوانمردانه در حرم مطهر امام )ره( و ساختمان 
مجلس شورای اسالمی دست به اقدامات تروریستی 
زدند که باعث شهادت و مجروح شدن تعدادی از هم 
وطنان در این ماه مبارک شد.مولوی فاروقی بیان کرد: 
بنابراین ضمن محکومیت شدید این عمل ننگین و 
ضد بشری و اسالمی، از مسئوالن و نهادهای بین 
المللی خواهان محکوم کردن این جنایت ها هستیم.

اعزام 4هزار و 500دانش آموز به اردوهای راهیان نور
 امیرآبادیزاده-مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: 4 هزار و 500 دانش آموز دوره دوم متوسطه استان در قالب کاروان راهیان نور به یادمان های مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام 
شدند. المعی اظهار کرد: در طول سال تحصیلی جاری، بیش از 2 هزار و 300 دانش آموز دختر و 996 دانش آموز پسر دوره دوم متوسطه استان، در قالب 22 کاروان در 4 مرحله و با 

87 دستگاه اتوبوس عازم سفر راهیان نور شدند. وی افزود: 470 نفر از همکاران فرهنگی استان به عنوان راوی، روحانی، سرپرست و عوامل اجرایی با این داشن آموزان اعزام شده اند.

ابراز ارادت بیش از 36 هزار نفر
 از مردم استان با انتخاب نام و القاب 

امام حسن مجتبی)ع(

امیرآبادیزاده-مدیر کل ثبت احوال استان عنوان 
کرد: از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال تعداد 
مجتبی  حسن  امام  نیکوی  نام  به  نفر   36617
جنوبی  خراسان  در  حضرت  آن   القاب  و  )ع( 
تبریک  ضمن  حسین  پور  اند.  شده  گذاری  نام 
اظهار  مجتبی)ع(،  حسن  امام  میالد  فرارسیدن 
کرد از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال تعداد 
36617 نفر مزین به نام زیبای آن امام بزرگوار 
اند. شده  گذاری  نام  استان  در  ایشان   القاب  و 

وی  خاطر نشان کرد: از ابتدا سال جاری  تاکنون 
تعداد 24  نفر از نوزادان متولد شده در استان بنام 
حسن و القاب آن امام همام نام گذاری شده اند.

توزیع سبد غذایی بین زنان
 سرپرست خانواده در نهبندان

از توزیع  اداره بهزیستی نهبندان  قاسمی- رئیس 
60 سبد غذایی در ماه مبارک رمضان، بین زنان 
سرپرست خانوار و جمعی از نیازمندان تحت پوشش 
خبر داد. »بارانی« در گفت و گو با آوا تصریح کرد 
که ارزش مجموع این سبدهای غذایی 9 میلیون 
همکاری  با  نهبندان  بهزیستی  و  بوده  تومان 
خیرین  از  جمعی  و  مهر  پیام  مددکاری  کلینیک 
این کار را انجام داده است. به گفتۀ وی کاالهای 
درنظر گرفته شده شامل روغن، برنج، خرما، ماهی، 
ماکارانی، سویا، پنیر، میوه، گوشت گوساله و مرغ 
از سخنان خود  بوده است.وی در بخش دیگری 
عنوان کرد: همچنین بین 28 سالمند تحت حمایت، 
رفاه کارت توزیع شد که مجموع مبلغ آن 2 میلیون 
بهزیستی  اداره  رئیس  است.  تومان  هزار   800 و 
نهبندان هدف از این کار را افزایش کیفیت و بهبود 
سالمت سالمندان و توانمندسازی آنان دانست و 
افزود: با به کارگیری برنامه توانمندسازی منظم و 
مداوم در این گروه سنی، می توان از این شیوه به 
عنوان روش غیر درمانی موثر، برای بهبود وضع 
سالمندان استفاده کرد. »بارانی« اظهار کرد قبل 
از توزیع رفاه کارت ها کارگاه آموزشی رفتارهای 
آن  هدف  که  شد  برگزار  آنان  برای  سالمندی 
پزشکی،  نکات  ارائه  سالمندی،  عوارض  کاهش 
است.  بوده  رفتاری  و  اجتماعی  مسائل  آموزش 

موافقت وزارت بهداشت با تاسیس
  مرکز تحقیقات مسمومیت ها در  بیرجند

و  ها  مسمومیت  تحقیقات  مرکز  تسنیم-رئیس 
گفت:  بیرجند  پزشکی  دانشگاه  مواد  سوء مصرف 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای 
تحقیقات  مرکز  تاسیس  با  بهداشت   وزارت 
مسمومیت ها و سوء مصرف مواد در این دانشگاه 
صادر  را  آن  رسمی  راه اندازی  مجوز  و  موافقت 
کرد.مهرپور اظهار کرد: این مرکز از سال 91 با 
مصوبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت 
مصوبه  با  اکنون  و  شد  راه اندازی  رسمی  غیر 
رسمی  به طور  را  فعالیت خود  بهداشت   وزارت 
آغاز کرد.رئیس مرکز تحقیقات مسمومیت ها و 
بیرجند  سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی 
صادره  رأی  استناد  به  مصوبه  این  کرد:  بیان 
شورای  جلسه  ششمین  و  پنجاه  و  دویست  در 

گسترش وزارت بهداشت صادر شد.

تجهیز ۱6۰۰ چاه کشاورزی
 به کنتور هوشمند

آب  بهره برداری شرکت  و  تسینم-معاون حفاظت 
کنتورهای  نصب  اینکه  بیان  با  استان  منطقه ای 
هوشمند از سال 90 در این استان  آغاز شده است 
از یک هزار و 963 چاه کشاورزی  تاکنون  گفت: 
یک هزار و 613 چاه به کنتور هوشمند مجهز شدند.

سروری اظهارداشت: با نصب کنتورهای هوشمند 
آب و برق، ساالنه 107 میلیون متر مکعب آب در 

چاه های کشاورزی استان صرفه جویی می شود.

۴3 هزار خانوار
 عضو تعاونی های مرزنشینی شدند

خارجی  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  تسنیم-معاون 
گفت:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
عضو  استان  مرزنشین  خانوار   483 و  هزار   43
اظهار  شدند.جویبان  مرزنشینی  های  تعاونی 
نام  ثبت  خانوار  و 551  هزار  مجموع 54  از  کرد: 
و 802  هزار  تعداد 50  مرزنشینی  سامانه  در  شده 
تعداد  به  اشاره  با  است.وی  شده  صادر  کارت 
تعداد 49  این  از  افزود:  شده  داده   تحویل  کارت 
هزار و 182 کارت تحویل مرزنشینان شده است.

۱۹3 فرصت شغلی
 در کمیته امداد خراسان جنوبی ایجاد شد

کل  اداره  خوداشتغالی  و  اشتغال  تسنیم-معاون 
بیان  با  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
اینکه  61 درصد از فرصت های شغلی در بخش 
ماهه  دو  مدت  در  گفت:  است  بوده  کشاورزی 
امسال 193 طرح اشتغال مشاغل خانگی در کمیته 
دو  در مدت  اظهار کرد:  فراهم شد.حسینی  امداد 
خوداشتغالی  طرح های  راستای  در  امسال  ماهه 
ایجاد شد. و مشاغل خانگی 193 فرصت شغلی 

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی:

خیزش برای تحقق شعار سال ؛

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس خبر داد

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم  استان:

جذب ۴۰ میلیون دالر سرمایه گذاری مصوب خارجی در استان 
رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان 
گذشته  سال   4 از  گفت:  جنوبی  خراسان 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیون   106 تاکنون 
تاکنون  که  شده  مصوب  استان  در  خارجی 
است.به  شده  جذب  آن  دالر  میلیون   40
گزارش تسنیم،عیسی جعفری گیو در بازدید 
از طرحهای سرمایه گذاری خراسان جنوبی 
اظهار کرد: این میزان سرمایه گذاری مربوط 
برداری  بهره  و  استخراج  های  پروژه  به 
شمش  تولید  و  طبس  سنگ  زغال  معادن 
رحمانی  شهید  صنعتی  شهرک  در  چدن 
گذاری  سرمایه  میزان  است.وی  خوسف 
میلیون   77 حدود  را    94 سال  در  مصوب 
میزان سرمایه  این  وافزود:  کرد  اعالم  دالر 
گذاری در مقایسه با سال 93 که بیش از 27 
میلیون دالر بود، نشان از رشد 184 درصدی 
سرمایه  هیأت  جلسه  برگزاری  به  دارد.وی 

گذاری خارجی در هفته گذشته اشاره کرد و 
افزود: در این جلسه مجوز پروژه احداث انبار 
)سیمان(  ساختمانی  مصالح  بندی  بسته  و 
با سرمایه گذاری  اقتصادی  ویژه  در منطقه 
بررسی  مورد  دالری  میلیون   1.9 خارجی 

و  اقتصاد  امور  سازمان  گرفت.رئیس  قرار 
دارایی استان خراسان جنوبی ادامه داد: پس 

از بررسی و دریافت مجوز، عملیات اجرایی 
مصالح  بندی  بسته  و  انبار  احداث  پروژه 
ساختمانی )سیمان( در منطقه ویژه اقتصادی 
توسط سرمایه گذار آغاز شد که این عملیات 
ادامه دارد.وی از در دست اقدام بودن صدور 

مجوز سرمایه گذاری برای متقاضیان احداث 
نیروگاه خورشیدی و بادی در استان خبرداد 

خارجی  گذاری  سرمایه  میزان  گفت:  و 
مصوب در استان از سال 92 تا کنون بیش 
تولید  است.جعفری  دالر  میلیون   106 از  
پرورش  چدن،  شمش  تولید  آماده،  بتن 
بندی  بسته  و  انبار  احداث  داشتی،  شتر 
جمله  از   ... و  )سیمان(  ساختمانی  مصالح 

پروژه های مدنظر است.
رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان 
درخواست   23 ارایه   از   جنوبی  خراسان 
سرمایه گذاری خارجی استان از  سال گذشته 
تاکنون به مرکز سرمایه گذاری خبر داد که  
امسال  به  مربوط  درخواست   7 تعداد  این  از 
است.جعفری بیان کرد: درخواستهای سرمایه 
گذاری خارجی در استان مربوط به کشورهای 
چین، آلمان، اتریش، ایتالیا، ترکیه، کره، سوئد، 
و  ترکمنستان  تاجیکستان،  کانادا،  سوئیس، 
افغانستان است.رئیس سازمان امور اقتصاد و 

دارایی استان افزود: از 23 درخواست سرمایه 
حوزه  در  درخواست   17 شده   ارایه  گذاری 
انرژی های نو و 6 درخواست در زمینه خدمات، 
صنعت، معدن و آب و فاضالب است.جعفری 
تخصیص اراضی و دریافت استعالمات مورد 
برای  استان  اجرایی  های  دستگاه  از  نیاز 
احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی استان  
را از اقدامات شاخص مرکز سرمایه گذاری نام 
به  اقدامات الزم  امسال  برد و اظهار داشت: 
این  اجرایی شدن  و  اراضی  واگذاری  منظور 
پروژه ها انجام می شود.رئیس سازمان امور 
اقتصاد و دارایی استان خراسان جنوبی بیان 
و  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  برای  کرد: 
تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی به منظور 
حمایت  و  تشویق  قانون  مزایای  از  استفاده 
به   ،)FIPPA(خارجی گذاری  سرمایه  از 
شود. می  ارائه  الزم  راهنمایی  متقاضیان 

سرایان   شهرستان  فرماندار  برزجی- 
مجتمع  زیرساختی  اقدامات  تکمیل  از 
شهرستان  این  در  هکتاری   20 گلخانه 
در  محدودیتی  هیچ  گفت:  و  داد  خبر 
گفتگو  در  کریمی  ندارد.  وجود  واگذاری 
با آوا عنوان کرد: تحرک در حوزه صنعتی 

از  تولیدی  واحدهای  مشکالت  احصای  و 
سرایان  در  دولت  مهم  های  فعالیت  جمله 
با  وی  است.  امسال  شعال  تحقق  برای 
تومان  میلیارد   1 تزریق  با  اینکه  بیان 
 20 ای  گلخانه  مجتمع  زیرساختی  اعتبار 
است  شده  تکمیل  سرایان  در  هکتاری 

ظرفیت  مجتمع  این  واگذاری  با  گفت: 
ایجاد  شهرستان  در  خوبی  بسیار  اشتغال 
سرایان  شهرستان  فرماندار  شود.  می 
در  محدودیتی  هیچ   اینکه  بر  تاکید  با 
متقاضی  افرادی  افزود:  نداریم  واگذاری 
و  مجتمع  به  ورود  از  پس  توانند  می 

با  ماهه   86 تسهیالت  از  ساله  تنفس یک 
نمایند.  استفاده  درصد  نیم  و  دوازده  سود 
تالشیم  در  البته  کرد:  نشان  کریمی خاطر 
ملی  توسعه  صندوق  ظرفیت  از  استفاده  با 
تسهیالت با نرخ پایین تر جذب کنیم. وی 
با اشاره به ظرفیت شهر سه قلعه در زمینه 

دامپروری نیز گفت: در این راستا مجموعه 
است  اتمام  به  رو  نیز  قلعه  سه  دامپروری 
که حضور مردم به عنوان سهامدار در این 
طرح بزرگ تولیدی می تواند زمینه خوبی 

باشد. اشتغال  ایجاد  برای 
)Ava.news14@gmail.com(

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
از ورود بنیاد برکت به طرح توسعه نهبندان و 
سربیشه خبر داد و گفت: در این راستا بررسی 
اساسی انجام شده است و امید است با ورود 
انجام  این بخش  بنیاد کمک موثری در  این 
یابند.نظر  توسعه  شهرستان  دو  این  و  شود 
افضلی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم  اظهار 
کرد: طرح توسعه نهبندان و سربیشه سابقه 18 
ساله دارد و این طرح پس از سفر مقام معظم 
رهبری در سال 87 اجرا شد و یکی از برکات 
بود.وی  نهبندان  به  رهبری  معظم  مقام  سفر 

بیان کرد: پس از تصویب این طرح در دولت 
وقت برای آن مبلغ 60 میلیارد تومان در نظر 
گرفته شد اما تا سال 94 تنها 30 میلیارد تومان 
آن تخصیص یافت.افضلی با بیان اینکه سال 
گذشته به دلیل فشرده شدن بودجه، اعتباری 
از داخل استان به این طرح اختصاص نیافت و 
نتیجه آن نیمه کاره ماندن بسیاری از طرح های 
توسعه ای این شهرستان ها بود تصریح کرد: در 
این راستا پیگیری هایی انجام شد و با آغاز به 
کار مجلس دهم تخصیص اعتبار مجدد طرح 
توسعه نهبندان و سربیشه در مجلس پیگیری 

بررسی  و  حضور  با  کرد:  خاطرنشان  شد.وی 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در 
شهرستان نهبندان و با حمایت مسئوالن استانی 
در سال 96 مبلغ 15 میلیارد تومان به این طرح 
اختصاص یافت.نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
در مجلس یادآور شد: از این میزان اعتبار 10 
میلیارد تومان به شهرستان نهبندان و 5 میلیارد 
یافت.افضلی  اختصاص  سربیشه  به  تومان 
اظهار کرد: این طرح ها را شورای برنامه ریزی 
شهرستان ها تعیین می کند و عالوه بر بودجه 
استانی بودجه دیگری نیز به آن اختصاص یافته 

است که این میزان اعتبار صرف زیرساخت های 
مختلفی اعم از راه ها، قنوات و اقسام مختلف 
بنیاد برکت به این طرح  از ورود  می شود.وی 
خبر داد و گفت: در این راستا بررسی اساسی 
انجام شده است و امید است با ورود این بنیاد 
کمک موثری در این بخش انجام شود و این دو 
شهرستان توسعه یابند.نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس بیان کرد: همچنین تاکنون 
آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم نیز هر کدام 
دو دهستان را تحت حمایت خود دارند.افضلی 
از  اقدامات بسیاری اعم  تاکنون  تصریح کرد: 

و  فرهنگی  آب ها،  قنوات،  کشاورزی،  بخش 
غیره در این طرح انجام شده است که امید است 
اقدامات در این راه افزایش یابد.وی با بیان اینکه 
این طرح ردیف بودجه مصوبی ندارد و در بودجه 
این  اجرای  از  افزود: هدف  است   استان  کل 
طرح توسعه منطقه است که باید مورد توجه قرار 
گیرد.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
با اشاره به دستاوردهای این  شورای اسالمی 
طرح یادآور شد: تاکنون در این طرح در بخش 
کشاورزی چاهایی احداث شده است و این طرح 
است. بوده  موثر  بسیار  نیز  معادن  بخش  در 

شهرک  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیرعامل 
یک   : گفت  جنوبی  خراسان  صنعتی  های 
سرمایه گذار چینی در شهرک صنعتی شهید 
رحمانی خوسف در گذشته برای ایجاد واحد 
گذاری  سرمایه  خاکستری  چدن  تولیدی 
هزار  آن 100  تولید  که ظرفیت  است  کرده 
این سرمایه  به صورت ساالنه است که  تن 
تولید  واحد  یک  ایجاد  قصد  چینی  گذار 

دارد.»جرجانی«  را  چدن  کنار  در  فوالد 
برخی  گذار  سرمایه  این  که  این  بیان  با 
، است  کرده  اخذ  را  الزم  مجوزهای   از 

 افزود : این سرمایه گذار باید مجوز و ارزیابی 
محیط  سازمان  از  هم  را  محیطی  زیست 
بیان این که این  با  زیست دریافت کند.وی 
شرکت برای ایجاد یک واحد فوالد سازی به 
زیرساخت های مخصوص خود احتایج دارد 

این  با  ای  : هفته گذشته جلسه  داد  ادامه   ،
سرمایه گذار در استان برگزار و مقرر شد تا 
پس از دریافت مجوز زیست محیطی در جلسه 
ای زیرساخت های مورد نیاز آن ها بررسی و 
برای تامین این زیرساخت ها تصمیم گیری 
شود.به گفته وی پرونده این شرکت در دست 

ارزیابی زیست محیطی است. 
)Ava.news20@gmail.com(

قرآن  بزرگ  نمایشگاه  یازدهمین  کاری- 
محل  در  خرداد   17 جنوبی  خراسان  کریم 
استان  المللی  بین  های  نمایشگاه  دائمی 
گشایش یافت.این نمایشگاه با شعار »قرآن، 
اخالق و زندگی« 17 تا 24 خردادماه سال 
ماه  نوزدهم  تا  دوازده  با  )همزمان  جاری 
نمایشگاه  دائمی  محل  در  رمضان(  مبارک 
های بین المللی استان میزبان عالقه مندان 
ارشاد  و  فرهنگ  است.مدیرکل  قرآن  به 
اسالمی استان در مراسم افتتاحیه  نمایشگاه 
رمضان،  مبارک  ماه  در  امسال  کرد:  عنوان 
کار  دستور  در  متعددی  قرآنی  فعالیت های 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رویکرد  و  داریم 
قرآنی  برنامه های  برگزاری  استان،  اسالمی 
بود.احمد  خواهد  رمضان  جشن  عنوان  با 
کتاب  عنوان  هزار   5 اینکه  بیان  با  محبی 
عرضه  استان  قرآن  بزرگ  نمایشگاه  در 
در  کتاب  جلد  هزار   95 افزود:  است  شده 
ناشر   20 و  شود  می  عرضه  نمایشگاه  این 

غیر  ناشر   25 و  مستقیم  نمایشگاه  این  در 
و  فرهنگ  مدیرکل  دارند.  حضور  مستقیم 
خاطرنشان  جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
و  شبستان  تخصصی  خبرگزاری  دو  کرد: 
و   دارند  حضور  نمایشگاه  این  در  نیز  ایکنا 
نمایشگاه  محتوای  تولید  ها  خبرگزاری  این 
را بر عهده دارند و امیدواریم از اخبار تولیدی 
این دو خبرگزاری بهره ببریم.محبی با اشاره 
به اینکه 40 درصد تخفیف خرید محصوالت 
شود،  می  ارائه  نمایشگاه  این  در  فرهنگی 
بیان کرد: در این نمایشگاه غرفه های قصه 
های قرآنی، فروش نرم افزار قرآنی، هنرهای 
و  کودک  و حجاب،  عفاف  قرآنی،  تجسمی 
نوجوان و مشاوره و گفتگو قرآنی و آموزش 
اینکه   نابینایان فعال هستند.وی با اشاره به 
نهادهای مختلف از جمله اداره کل اوقاف و 
کانون  امداد،  کمیته  کل  اداره  خیریه،  امور 
در  علمیه  حوزه  و  کودکان  فکری  پرورشی 
این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند افزود: در 

طول ماه مبارک رمضان 80 برنامه قرآنی در 
استان برگزار خواهد شد.مدیرکل فرهنگ و 
نشان  خاطر  جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد 

از  یکی  کریم  قرآن  بزرگ  نمایشگاه  کرد: 
قرآن  نمایشگاه   8 و  است  ها  برنامه  این 
شود.وی  می  برگزار  استان  سطح  در  کریم 
استان   در  قرآنی  محفل   16 اینکه   بیان  با 

علمی  نشست   15 افزود:  شود  می  برگزار 
نیز در شهرستان ها برگزار و 11 شب شعر 
مسابقه  افزود:  است.محبی  بینی شده  پیش 

قرآنی و نهج البالغه در حال برگزاری است 
مسابقات  جوایز  برای  تومان  میلیون   6 و 
شده  گرفته  نظر  در  البالغه  نهج  و  قرآن 
شوند. می  برگزیده  نفر   2 هر شب  و  است 

برنامه های قرانی باید
 مهر و محبت را آموزش دهند

 امام جمعه بیرجند در این مراسم بیان کرد: 
رسانده  جایی  به  را  انسان  کار  جهل  امروزه 
در  را  بیگناه  انسان   12 رمضان  ماه  در  که 
)ره(  امام  حرم  و  مجلس  نمایندگان  دفتر 
نیز  قرآن  که  حالی  در  می رساند  به شهادت 
بیان  با  می خواند. حجت االسالم علی رضایی 
اینکه  هدف دشمن تکفیری از این کارهای  
کور بر هم زدن کانون عرفان و قرآن یعنی 
فرهنگ  در  داد:   ادامه  است  اسالمی  ایران 
را  او  دیدیم  را  هرکه  هستیم  موظف  دینی 
از خود  بهتر بدانیم.رضایی ادامه داد: بیشتر 
تهمت ها و حسادت ها از حقارت ها سرچشمه 
قرآنی  فرهنگ  نتیجه  که  حالی  در  می گیرد 
باید محبت باشد.گفتنی است نمایشگاه بزرگ 
قرآن کریم از 17 تا 22 خرداد ماه در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی بیرجند از ساعت 

18 الی 23 پذیرای عالقمندان است..

مجتمع گلخانه ای 20 هکتاری سرایان آماده واگذاری است

ورود بنیاد برکت به طرح توسعه نهبندان و سربیشه

۹5 هزار جلد کتاب در نمایشگاه امسال عرضه می شود

ایجاد واحد فوالد سازی خوسف منوط به ارزیابی زیست محیطی

عکس:اینترنت

عکس:کاری

عکس:تسنیم



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

اذان ظهر
اذان مغرب 
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 امام صادق علیه السالم فرمودند:
اثافى االسالم ثالثة: الصلوة و الزکوة و الوالیة،ال تصح واحدة منهن اال بصاحبتیها

سنگ هاى زیربناى اسالم سه چیز است: نماز، زکات و والیت که هیچ یک از آنها 
بدون دیگرى درست نمى  شود.  )کافى جلد2، ص 18(

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله

 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب
دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی :
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی ، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات متعلقه 

را نیز پرداخت نمایید. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین دارای 
حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

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

صاحبان مشاغل - صاحبان امالک اجاره ای
مرکز تخصصی اظهارنامه مالیات

بلوار معلم ،حاشیه خیابان فردوسی کافی نت دانشجو  اظهارنامه نامه سال قبل را همراه داشته باشید   32422410 کافی نت دانشجو
جــه
تو کافـی نت دانشجـوتوجــه

شلـه اصـل مشهـد
 با کیفیت عالی و قیمت مناسب
همه روزه در ماه مبارک رمضان
 از ساعت 17/30 الی 19/30 

هیئت آزادگان بیرجند معلم 45 ، نبش آزادگان 7
09307885911 /09151649554


