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چینی ها 
روی خط آهن

امور  رئیس سازمان  و  بزرگ چینی  از دو شرکت  نمایندگانی  با حضور  استان  کدخدائی-نشست تخصصی مرکز خدمات سرمایه گذاری 
 اقتصادی و دارایی و مدیر آب و منطقه ای و مدیرساخت راه های استان با هدف جذب سرمایه گذار خارجی برای 5 طرح عمرانی برگزار شد.
نماینده شرکت چینی )در گفتگو با آوا( با اشاره به اینکه راه آهن توجیه اقتصادی دارد عنوان کرد: 7 سال پیش و در سال 2010 طرح 
های مطالعاتی راه آهن خراسان جنوبی را انجام داده است و در آن سال با 7 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری.... ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 

سرمقاله

قهرمانی های امروز 
و مطالبات فردا

*  هرم پور

 خبرش حداقل برای من آنقدر جالب و مهم و جان دار 
 بود که نمی توانستم از آن بگذرم، برای اصحاب رسانه ها

هم همینطور و همین هم بود که دیروز، قهرمانی 
خراسان جنوبی در مسابقات کشتی با چوخه کشور در 
بجنورد تیتر اول اکثر مطبوعات و سایت های خبری 
استان شد! آنهم قهرمانی در زادگاه کشتی با چوخه و  
آنهم در میان مدعیان و میراث داران قهرمانی کشور! 
شاید تنها کسانی که با کشتی چوخه، با مهارت های 
این کشتی سنتی و با تعصب مثال زدنی مردم شمال 
خراسان به این ورزش اصیل و بومی آشنا هستند قدری 
قدر این قهرمانی را بیشتر از دیگران بدانند، و چه خوب 
که این قدر شناختن، آنقدر باشد که عرق چوخه کاران 
خراسان جنوبی را خوب خشک کند! کشتی با چوخه، 
ورزش اول مردمان شمال خراسان به ویژه مناطقی 
مثل قوچان، چناران، فریمان، درگز و به ویژه بجنورد 
 و شیروان و اسفراین است  .... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

     شناسایی 32 مشوق سرمایه گذاری
 در خراسان جنوبی

 صفحه ۷

     اختصاص 24 میلیارد تومان
 برای عمران 6 دهستان استان

 صفحه ۷

مجتمع مذهبی، فرهنگی
 متوسلین به ثقلین افتتاح شد

صفحه ۷

ذخیره 120 نمونه در بانک خون 
بندناف جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

صفحه ۷

اجرای 3 مجلس تعزیه 
حضرت علی)ع( در شب های قدر 

صفحه  ۷

۵0 میلیون تومان بن برای خرید
 درنمایشگاه  قرآن توزیع می شود

صفحه ۷

مجیدآورند کشتی گیر بیرجندی به عضویت تیم ملی درآمد / تیرانداز المپیکی ایران به مقام پنجم جام جهانی آذربایجان اکتفا کرد/ والیبالیست های جوان ایران به مصاف ترکیه می روند / یک واحد مسکونی در حوالی خیابان توحید طعمه حریق شد / 31 فقره تصادف در هفته گذشته6 کشته و 46 زخمی در استان برجای گذاشت/ طراح و فرمانده اصلی عملیات تروریستی تهران به هالکت رسید   / صفحه 6

رئیس جمهور :  
شهامت می خواهد 

کسی در برابر  دشمن دست صلح دراز کند

رئیس مجلس شورای اسالمی : 
وحدت ایجاد شده ذی قیمت است؛

 مخدوشش نکنید

محمد هاشمی : 
عده ای در حادثه تروریستی اخیر 

از آب، َکره گرفتند

سروری:
 اصولگرایی نمرده، 

ریزش رای هم نداشته است

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 
روحانی هنوز

 در حال بررسی کابینه است
 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در شبکه ریلی استان اعالم آمادگی کرد

راه آهن در خراسان جنوبی توجیه اقتصادی دارد

اولین عمل جراحی در حوزه توریسم درمانی در استان انجام شد
صفحه 8

جناب آقای دکتر قائمی 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آقای حسینی مقدم و سرکار خانم دانشور
از زحمات شما بزرگواران در ایجاد فضای مفرح و زیبا و پذیرایی عالی

 مجموعه فرهنگی رفاهی سالمت تقدیر می شود. 

شرکت متین پخش

جناب آقای دکتر سعید اصغری
متخصص محترم ارتوپد

از اینکه با اندیشه نیک، رفتار انسانی و دانش کم نظیر خود با انجام عمل موفقیت آمیز 
بهبودی و سالمتی همسر عزیزم را ارزانی نمودید صمیمانه از جناب عالی تقدیر و تشکر 

می نمایم، از درگاه باریتعالی بهروزی و موفقیت روز افزون تان را آرزومندم.

حاج محمد علی عسکری

ای دریغا از جفای روزگار بی وفا
من نگین انگشتری گم کرده ام

در میان چاه جو ، رو حمله گرگ اجل
یوسفی در وادی ناباوری گم کرده ام

به مناسبت پنجمین سالگرد
 درگذشت فرزند عزیزمان مرحوم

 محمدرضـا جعفری 
 با ذکر صلواتی یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانواده جعفری

اسامی دانش آموزان افتخار آفرین در مسابقات فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی دبستان 
دخترانه امام حسین سیدالشهدا)علیه السالم(  شهرستان بیرجند - دوره اول و دوم

شرح در صفحه آخر

جناب حجت االسالم و المسلمین 

دکتر سید ابراهیم رئیسی
نماینده محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری

 و تولیت عظمای آستان قدس رضوی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر  خانم گرامی تان را  در آستانه شب های قدر 

در این ماه پر عظمت تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

دفتر نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی
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دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

ایرنا- بیمه شدگانی که براثر بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرارمی گیرند، 
چنانچه برحسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را به 

عنوان یکی از حمایت های سازمان تامین اجتماعی خواهند داشت.

سرمقاله

سروری: اصولگرایی نمرده، ریزش رای هم نداشته است

معتقدند  اصولگرایی  اردوگاه  درون  از  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سروری  پرویز 
اصولگرایی پایان یافت و اصولگرایی ُمرد گفت : دو جریان عمده سیاسی کشور، جریاناتی 
نیستند که بمیرند یا از بین بروند. همانطور که مدت ها اصالح طلبان همین بحث را در 
درون خودشان داشتند وی افزود : معتقدیم جریان اصالح طلب از این مسیر دور شده است 
اما جریان اصولگرا یا جریان نیروهای انقالب، یک جریانی نیست که با این موضوعات 
از بین برود. وی در خصوص تحلیلی که می گوید آرای اصولگرایان ریزش داشته است نیز اظهار داشت : آرای 
اصولگرایان ریزشی نداشته و در همه مراحلی که نامزدها با رئیس جمهور مستقر رقابت داشتند چه رئیس جمهور 
منسوب به ما بود و چه منسوب به آنها، آرا متفاوت است، با زمانی که رئیس جمهور مستقر در عرصه انتخابات نبود.

لوبالگ: حمله داعش به تهران، ایرانیان را متحد کرد

وبگاه آمریکایی »لوبالگ« در تحلیلی پیرامون حادثه تروریستی عناصر داعش در تهران نوشت: این حمالت 
ایران را متحد کرد. این وبگاه به اشاره به قدرت نیروهای مختلف امنیتی ایران در دهه های گذشته که تنها در 
این مدت چند مورد ترور دانشمندان هسته ای این کشور صورت گرفت، نوشت: حمله کنندگان به تهران همگی 
مرتبط با افراطگرایان عراق و سوریه هستند و ایران، کشور قدرتمند و شیعه نیز در هر دوی این درگیری ها 
حاضر است و سلفی ها و گروه های خرابکار چون داعش حمله به شیعیان را شدت بخشیده اند. هرچند که حمله 
اخیر به تهران زنگ بیدارباش برای ایران نیز بود. این وبگاه تحلیلی به اشاره به واکنش های مقام ها و نهادهای 
ارشد ایران از رهبری تا سپاه پاسداران گرفته، نوشت: دستکم حمله تروریست ها به تهران ایرانیان را با هم 

متحد کرد. البته ادامه آن بسته به نحوه استفاده سیاسی در داخل خواهد داشت.

موسسه اعتباری نور به زودی
 وارد فرا  بورس اوراق بهادار می شود

به  خبرداد:  نور  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط 
از  مجوز  اخذ  با  نور  اعتباری  موسسه  نماد  زودی 
روابط  شود.  می  باز  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
امید  اینکه  بیان  با  نور  اعتباری  موسسه  عمومی 
در  نور  اعتباری  موسسه  نماد  شدن  باز  با  است 
بازار سرمایه، بستر مناسبی برای معامالت سهام 
این  موسسه در فرا بورس اوراق بهادار فراهم شود 
با بازشدن نماد این موسسه، سپرده گذاران  افزود: 
این  از فعالیت سالم و مطمئن  از پیش  نور بیش 
قرار  مرکزی  بانک  نظارت  تحت  که  موسسه 
این  روابط عمومی  دارد منتفع می شوند.به گفته 
موسسه با باز شدن نماد موسسه اعتباری نور در 
تابلوی فرا بورس و  فهرست شرکت های پذیرفته 
شده در فرا بورس اوراق بهادار کشور، همه مردم و 
عالقه مندان سرمایه گذاری و خرید سهام موسسه  
اعتباری نور می توانند با مراجعه به کارگزاری های 
سهام  خرید  با  کشور  سراسر  بهادار  اوراق  بورس 
در موسسه  بورس  تابلوی  قیمت  به  این موسسه 
اعتباری نور شریک شوند و جزء سهامدارآن این 
موسسه  این  سهام  خرید  با  گیرند.  قرار  موسسه 
سهامداران عالوه بر سرمایه گذاری و سهامداری 
این موسسه و  از دریافت سود سالیانه  توانند  می 
افزایش قیمت سهام موسسه نور در بازار سرمایه 
های باجه  اندازی  راه  از  شوند.وی  مند   بهره 
های شعبه  در  بهادار  اوراق  بورس   کارگزاری 

موسسه اعتباری نور در ماه های آینده خبر داد و 
 افزود: با راه اندازی باجه های کارگزاری در شعبه های

موسسه اعتباری نور در سراسر کشور همه مردم 
و مشتریان نور می توانند با مراجعه به شعب این 
موسسه و از طریق باجه های کارگزاری در سراسر 
کشور پس از دریافت کد معامالتی بورسی در بازار 
 سرمایه اقدام به خرید و فروش سهام شرکت های

در  و  نمایند  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
شرکت های بورسی سرمایه گذاری کنند و از مزایای 
شوند.وی  منتفع  سرمایه  بازار  در  گذاری  سرمایه 
همچنین اظهار امیدواری کرد:موسسه اعتباری نور 
 ،pos به زودی با اضافه کردن پایانه های فروشگاهی
 به چرخه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین

سپام  سامانه  راه اندازی  برای  نهایی  مجوز  اخذ  با 
اسناد  اعتبار  و  ریالی  برای صدور ضمانتنامه های 
خدمات  چکاوک،  سامانه  به  پیوستن  با  و  داخلی 

بانکداری خود را گسترش دهد. 

قهرمانی های امروز 
و مطالبات فردا
* هرم پور

) ادامه سرمقاله در صفحه 1( و شاید به جرأت بتوان گفت 

علیرغم برخی بی مهری های سالهای اخیر به این 
کشتی سنتی و اصیل، هر شهروند شمال خراسانی به 
 پهلوانی و قهرمانی یکی از فرزندانش در کاراز میدان های
 چمن و خاکی شهر و روستا  مثل گود زینل خان،  سخت
 می بالد. جودوکاران قهرمان ایران و کوراش کاران پرآوازه
 این وطن، موفقیت هایشان را مدیون بهره گیری از فنون
  این کشتی سخت و جانانه  می دانند و چه بسا شاید آنطور
 که کشوری مثل ژاپن کشتی سنتی خود یعنی جودو یا
 جوجیتسو را المپیکی کرد، اگر به چوخه هم توجهی می شد،

امروز حداقل در میدان های جهانی به اسم ایران و به 
اسم وطن، نامی و آوازه ای بیش از این می داشتیم و 
پرچم هایی از ما باال می رفت. درباره این  قهرمانی، 
خیلی چیزها باید گفت و خیلی چیزها باید نوشت، هم 
از سختی ها و مشکالت، هم از کمبودها و نیازها، هم 
از غیرت ها و تعصب ها، و هم از مدیریت خوب و 
 برنامه ریزی های مدون و صحیح. اما چند نکته مهم

و اساسی را هم نباید فراموش کرد؛ کشتی با چوخه، 
کشتی اصیل و ورزش اول مردم شمال خراسان است، 
برق خیره کننده طالها و نقره های  آویخته شده 
امروز بر گردن قهرمانان این استان، هم انتظارات را 
 باال برده و هم مدعیاِن سفت و سخِت  فردایی دارد،
حفظ قهرمانی از بدست آوردن آن کمتر نیست.معمواًل 
اینگونه است که ترکیبی از بهترین های ورزشی در 
 رشته های مختلف به دلیل حضور پادگان های نظامی

و دانشگاهها همه ساله در استان ما وجود دارند، ما 
 دوست داریم چنین قهرمانی هایی مال الیطاق استان
 خودمان باشد، نه امانتی که با رفتن سربازها و دانشجوها

احیاناً از دستش بدهیم و بعد هم فراموشش کنیم. 
استعداد یابی ورزشی هم از آن مقوالت مهمیست که 
 حتماً می باید در استان توجه ویژه ای به آن شود،
 ما استعداد هایی در رشته های مختلف ورزشی داریم که
 معمواًل یا مهجور مانده اند یا مغفول، و یا حتی سالهاست
به کناری افتاده و مرده اند! مسئولین ورزشی استان 
علیرغم همه کمبود اعتبارات و اولویت های مختلف، 
 چاره ای جز توجه به این قهرمانی ها ندارند، قهرمانی های
 امروز، فریاد بلند مطالبه های فردای ورزشکاران پر استعداد

این استان، چه بومی و چه غیر بومی هستند، ما الجرم 
باید به این قهرمان ها و قهرمانی ها توجه کنیم و 
برنامه ریزی ها را به این سمت و سو پیش ببریم تا  نه 
تنها در کشتی با چوخه بلکه در سایر رشته هایی که 
می توانیم،  حرفی برای گفتن داشته باشیم. سخن آخر 
هم با ورزشکاران متعصب و سخت کوش تیم کشتی 
با چوخه استان و مسئوالن عزیز و پرتالش این تیم، 
چه مدیران تیم، چه مربیان خوش فکر و چه همه 
دست اندرکارانش؛ دست مریزاد و خدا قوت و عرض 
تبریک. آرزو می کنیم هم قهرمان بمانید، هم پهلوان.  

لزوم  بر  تأکید  با  مجلس  رئیس 
محترم نمایندگان   : گفت   وحدت،  

بیان  در  که  همگرایي  و  وحدت 
مسئوالن و ملت در پس این حادثه 
شد،   ایجاد  چهارشنبه  تروریستی 
نباید  که  است  قیمتي  ذي  گوهر 
تحت هیچ شرایطي مخدوش شود، 
بپذیریم که در برابر ملت، صفي از 

حامي  کشورهاي  و  ها  تروریست 
آنها به سرکردگي آمریکا و سعودي 

است.هوشیاري  آمده  وجود  به 
انقالبي اقتضا مي کند که نگذاریم 
هدف  از  را  ما  سیاسي  حواشي 

خدمت گذاري به ملت باز دارد.
روز  امروز،  که  است  معتقد  او 
ایستادگي و مقاومت؛ کار و تالش 

براي حل مشکالت ملت است، صف 
واحدي که منبعث از غیرت دیني و 
انقالبي است، این صف واحد پاسخ 
با اقدامات دشمن است. مخصوصا 
مصوبه  و  آمریکا  مواضع  وقتي 
کنیم  مي  مشاهده  را  سنا  اخیر 
روشن  آنها  گذاري  هدف   تمامي 
مي شود، استراتژي دشمن کند کردن 
ابزارهاي عزتمندي ایران و سرگرم 
به مسائل فرعي  نمودن مسئوالن 
است. اقدام متقابل ما باید استقامت 
همگرایي  و  انقالب  درست  راه  در 
هرچه بیشتر باشد. الریجاني تأکید 
کرد: ما پاسخ روشني به اقدامات سنا 
خواهیم داد، مجلس واکنش جدي به 
تحرکات آنها مي دهد، از کمسیون 
 امنیت ملي مي خواهم در اسرع وقت

طرح مقابله را تهیه کند.

رئیس جمهور با تبریک زادروز امام 
حسن مجتبی)ع(، گفت:  امروز روز 
امام  که  چرا  است  مبارکی  بسیار 
بود.  صبر  و  حلم  مظهر  حسن)ع( 
برای صلح، سخت تر  و حلم  صبر 
 از صبر و استقامت در میدان جنگ 
امام  اینکه  بیان  با  روحانی  است. 
راحل هر دو این حاالت یعنی صبر 
و حلم در صلح و صبر و استقامت 
و  کرد  تجربه  را  جنگ  در  میدان 
ما هر دو را در امام دیدیم، اضافه 
سال های  در  امام  شجاعت  کرد: 
آغاز انقالب و  دوران دفاع مقدس 
دوران  در  ایشان  حلم  و  صبر  و 
صلح  پذیرفتن  در  جنگ  پایانی 
بود که کسانی  که در  به گونه ای 
بودند، می توانند سختی  امور  متن 
این صبر و شجاعت را درک کنند.  

پیامبر  از  حدیثی  به  رئیس جمهور 
: گفت  و  کرد  اشاره   اسالم )ص( 

شب  یک  فرماید:  می  ایشان 
در  و  نبرد  میدان  در  ایستادگی 
از باالتر  سرزمین  از   راه  دفاع 

 شب قدر  است . 
روحانی با اشاره به اینکه شهامت 
بسیار زیادی می خواهد که انسان 

در  اسالمی  جامعه  مصالح  برای 
دراز  صلح  دست  برابر  دشمنان 

برای  حسن)ع(  امام  افزود:  کند، 
کار  این  اسالم  امت  و  خدا  دین 
و  شمشیر  صلح  خود  با  و  کرد  را 
بسیار  که  کرد  تحمل  را  نیزه ای 
در  نیزه  و  شمشیر  از  دردناک تر 

میدان جنگ بود. 

شهامت می خواهد کسی در برابر  دشمن دست صلح دراز کندوحدت ایجاد شده ذی قیمت است؛ مخدوشش نکنید
رئیس جمهور : رئیس مجلس شورای اسالمی : 

محمد هاشمی : عده ای در حادثه تروریستی اخیر از آب، َکره گرفتند

محمد هاشمی می گوید: هیچ ضرورتی برای تغییر در کابینه وجود ندارد مگر اینکه در 
جایی مشکل جدی وجود داشته باشد یا اینکه وزیری نخواهد در دولت بماند وگرنه 
اصل تغییر در دولت دوازدهم را اصال مفید نمی دانم. رئیس سابق سازمان صدا وسیما 
و عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی، عملکرد اغلب وزارتخانه های دولت یازدهم 
را مثبت ارزیابی می کند و معتقد است معاون اول دولت می تواند به عنوان یک مهره 
تاثیرگذار در هماهنگی اجزای دولت بیشتر موثر باشد. از او درباره حادثه تروریستی مجلس و حرم امام )ره( 
و تخریب ها علیه دولت و وزارت اطالعات هم پرسیدیم. هاشمی این تخریب کنندگان را غیرمنصف خواند 

و گفت عده ای در این میان به جای وحدت از آب کره گرفتند! 

معاون پارلمانی رئیس جمهور: روحانی هنوز در حال بررسی کابینه است

معاون پارلمانی رئیس جمهوری می گوید: قطعًا خود آقای روحانی ارزیابی های خود  
خواهند  را  بررسی هایی  زمینه   این  در  دارند،  کابینه  اعضای  انتخاب  زمینه  در  را 
در  هم  همچنان  و  داده  اند  انجام  را  خود  بررسی های  حدودی  تا  البته  که  داشت 
حال مطالعه موضوع هستند. اما فعال با کسی راجع به موضوع کابینه آینده صحبت 
از  رئیس جمهوری  اقتصادی  مشاور  نجفی،  محمدعلی  اینکه  از  جدای  است.  نشده 
تغییراتی  از  حکایت  هم  موجود  احوال  و  اوضاع  است،  گفته  کابینه  اعضای  ٥٠درصدی  تغییر   احتمال 
وزیران،  در جمع  ایران  منتخب  رئیس جمهور  از سخنرانی  را می توان  این  دارد.  روحانی  یاران  در چینش 

استانداران فهمید. معاونان وزیران و 

 آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه )نوبت اول( موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
تاریخ انتشار:96/3/22

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( روز دوشنبه 
96/4/12 راس ساعت 21 در محل سالن دارالشفاء فاطمه زهرا )س( واقع در خیابان مطهری بین مطهری 
6 و 8 تشکیل می شود. خواهشمند است جهت تصمیم گیری پیرامون موضوعات دستور جلسه حضور بهم 
رسانید. ضمنا چنانچه هر عضو بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خود به دفتر دارالشفاء مراجعه و برگ وکالت نامه را تکمیل نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 

هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت های مالی سال 1395- ارائه بودجه پیشنهادی سال 
 1396- تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده 13 اساسنامه -  انتخاب بازرس برای یک سال مالی

ضمنا کلیه اعضای محترمی که تمایل به عضویت در سمت بازرسی دارند، می توانند آمادگی خویش را به 
صورت کتبی اعالم نمایند. 

هیئت مدیره موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950208 اجرایی آقای حمیدرضا حبیبی فر محکوم به پرداخت مبلغ 62/000/000 ریال در حق 
آقای علی کارگر و مبلغ 7/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، یک عدد دستگاه قند 

شکن در صورت صحت موتورها و تنظیم بودن ضخامت برش  و تیغه خرد کن دیزل قیمت آن به مبلغ 60/000/000 ریال و 80 عدد سینی نبات 
ریزی صنعتی وزن هر کدام 4 کیلوگرم که براساس هر کیلو 500 ریال 20/000 ریال و قیمت شیر نصب شده بر روی سینی ها هر کدام 30/000 
ریال که جمعا هر سینی گالوانیزه با شیر برنجی آن مبلغ 50/000  ریال  و جمعا 4/000/000 ریال معرفی و توقیف و به مبلغ 64/000/000 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه  تاریخ 96/4/13 از  ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

میزان برآورد موضوع
اولیه به ریال

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه به ریال

شماره مناقصه

انجام خدمات 
پشتیبانی اعم از 

امور خدمات نظافتی، 
سرویس و خدمات 

پذیرایی ساختمان های 
تحت پوشش ستاد و 
شهرستان های تابعه 

اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان 

خراسان جنوبی

5/745/107/900287/255/395200965343000002

مبلغ تضمین : شرکت کنندگان در مناقصه در صورت موافقت با شرایط باید مبلغ 287/255/395 ریال را به صورت ضمانت نامه ، چک 
بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب 68864868/92 نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

خراسان جنوبی واریز نمایند.
درگاه سامانه تدارکات  الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ازتاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19 روز شنبه مورخ 1396/3/28 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1396/3/29 تا پایان ساعت کار اداری روز یکشنبه مورخ 1396/4/11 به مدت 10 روز 

کاری می باشد. 
محل و زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل واقع در بیرجند - نبش مدرس 32 راس ساعت 9/30 صبح 

روز دوشنبه مورخ 1396/4/12 طبق برنامه زمان بندی
کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره پشتیبانی اداره کل بنیاد شهید و 

امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص  اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

 خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مدرس - بین مدرس 30و32 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی  
تلفن تماس: 4- 05632421161 داخلی 220- 221 و 05632432062

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 021

دفتر ثبت نام استان: 32221210- 056
آدرس دفتر ثبت نام: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق 111

اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبیمی گردد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960042 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای سید هاشم محمد پور فرزند سید رضا به پرداخت 
مهریه به تعداد 14عدد سکه کامل بهار آزادی بابت پیش قسط مهریه در حق محکوم لها سیده فاطمه صمدی و پرداخت مبلغ 

7/805/000 ریال بابت حق االجرای دولتی از ناحیه شخص ثالث پدر محکوم علیه یک باب منزل مسکونی واقع درخیابان کارگر 9 پالک 36 با پالک 
ثبتی 2801 فرعی از 1556 اصلی بخش 2 بیرجند بابت محکومیت محکوم علیه معرفی نموده است که ملک مذکور دارای 150/70 مترمربع بنا 
است بنا با دیوارهای آجری و باربر و سقف آهنی از نوع طاق ضربی نمای ملک سنگ  نی ریز و دارای کلیه امتیازات منصوبه می باشد و مطابق نظریه 
کارشناسی به مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی شده است و قرار است ملک مذکور به میزان تعداد 14 عدد سکه کامل بهار آزادی از طریق مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ 96/4/11 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند 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 

شفیعی -  مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندداده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
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 139560308004000120-1395/10/27 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم محمدی فرزند علی اکبر  
به شماره شناسنامه 82 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719011 در پرونده کالسه 1395114408004000003 نسبت به ششدانگ 
یک باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 57/63 متر مربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر 
نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( به آدرس شهر نهبندان ابتدای جاده زابل محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/3/6       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/3/22
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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

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

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

درب اتوماتیک سید مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(09303107002 - 09155614880

آغاز ثبت نام کالس های ترم تابستانی 

در همه مقاطع دبستان، متوسطه اول و دوم ، کنکور با روش های ویـژه
کالس های سنتی نه، ابتدا تعیین سطح و اشکال یابی سپس کالس موضوعی، 

جهت بهینه سازی زمان و هزینه
المپیاد - روش های تست زنی برای آمادگی آزمون های تیزهوشان و نمونه

بازی و ریاضی 
استفاده از تجربیات بهترین مشاوران 

کشوری و استانی
 آزمون های مستمر و ارائه برنامه ریزی درسی

 روزانه در تابستان همراه با مشاوران گزینه 2 ویژه کنکوری ها

 آموزشگــاه اشــراق

آدرس: مدرس 32 - پالک 51
تلفن تماس: 32448240- 32432434 - 09155611281

با همکاری برترین اساتید استان

www.gozine2 . ir



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
دوشنبه*22  خرداد 1396* شماره 3806

با سالم و تشکر از استاندار برای بازدید از روستاهای 
نزدیک به مرکز استان و ییان موضوع فاضالب این 
اباد  حاجی  روستای  فاضالب  بخصوص  روستاها 
چه  هر  اجرای  خواهان  عاجزانه  اباد  حاجی  اهالی 
زودتر این طرح هستند  ان شاهلل به زودی شاهد 

اجرای طرح فاضالب در این روستا باشیم.
939...165

یک  عیدامسال  تعطیالت  در  مخابرات  اداره 
بنربرای فراخوان  ثبت نام تلفن ثابت درخیابان 
3ماه  باگذشت  االن  نموده  مهرشهرنصب  9دی 
ثبت  میگن  کردیم  مراجعه  نام  ثبت  برای  بارها 
لطفابا مردم  اداره مخابرات  نداریم مسئولین  نام 
زیرساخت  نکنن.اگه  فریبی  وعوام  باشند  صادق 

هاآماده نیست اطالعیه ندهند.
915....135

طاعات  قبولی  و  نباشید  خسته  عرض  با  سالم 
هرشب  متأسفانه  اداری  سایت  منطقه  وعبادات 
تا ساعت حدودا  ۲شب شاهد حضور بچه ها در 
آنها هستیم که  آزار دهنده  محوطه و سروصدای 
واقعا آسایش رو از اهالی گرفتن همراه با مادران تا 
نیمه های شب مشغول بازی و سروصدا هستن.البته 
جای بازی وپارک هم  وجود ندارد. اما فکرمی کنم 
با این مردم آزاری اجر روزه داری خود را و الدین کم 

می کنند.خواهشمندم رسیدگی فرمایید.
936...7۲5
های تقاطع  از  یکی  راهنمایی  چراغ  تعجبه   جای 

 بسیار خلوت در ساعت 1 بامداد فعاله ولی در چهار 
راه جوادیه در ساعت  ۲۲:30 شب که وقت شلوغی 

هم هست، به صورت چشمک زنه...
915...770

از شهرداری  اهالی شعبانیه  نمایندگی  به  با سالم 
سوال دارم چرا نسبت به راه اندازی سیستم روشنایی 
 فضای سبز چهار راه وصال شعبانیه اقدامی نمی کنند 
درصورت اینکه تمام وسایل روشنایی )ترانس . تیر 

برق . کابل کشی ( نصب شده.
915....004

با تشکر از خدمات ادارات کل راه و شهرسازی و 
راهداری، در خصوص اهتمام تعریض جاده بیرجند 
شوشود سه قلعه خواهشمند است نسبت به اصالح 
پیچ بسیار خطرناک و حادثه خیر بعد از سه راهی 

چاحوض مساعدت نمایید.
937...930

باسالم ضمن تشکر از شهروندی که مشکالت بلوار 
مسافر را از جهت توقف و تردد خودروهای سنگین 
اعالم کرده بودند خواهشمند است شورای ترافیک 

استان فکری برای شهروندان  داشته باشند
915....456
باسالم امیدواریم باروی کار آمدن شورای شهرجدید 
شورای  بکنند  جعفر  ابن  موسی  پل  بحال  فکری 

شهرقبلی که هیچ شماها چه می کنید
915..839

موتورسوار  جوانان  و  پلیس  با  من  صحبت  روی 
هست.االن چند وقتی هست جو طوری شده که 
دیگه مردم شب ها با خانواده ها میان بیرون و تا 
دیروقت کارهاشون رو انجام میدن و گشت و گذاری 
میکنن که خیلی هم خوب هست اما یک سری از 
جوانان و نوجوانان هستند که هوس موتورسواری 
هایی  همون   . ندارند  موتورسواری  مرام  و  دارند 
ایجاد  با  و  میدن  انجام  نمایشی  فقط حرکات  که 
صداهای وحشتناک مزاحم مردم و نوامیس مردم 
میشن . بعضا جاهایی هم این حرکات و سروصداها 
رو میکنن که پلیس هم حضور داره اما برخوردی 
نمیشه متاسفانه. یک مورد عینی عرض کنم:ساعت 
تقریبا یک ربع به سه نیمه شب داخل خونه بودیم 
فتح  خیابان  از  وحشتناکی  صداهای  بسیار  که 
ابتدای پارک توحید شنیده میشد.چندین موتورسوار 
کل  و  بودند  شده  جمع  اونجا  زیادی  جمعیت  با 
خیابان فتح رو باال و پایین میرفتن با جیغ و سر 
صدا و صدای ترمز و صدایی شبیه به تیراندازی که 
فهمیدیم این صدا از همون موتور ایجاد میشه.بسیار 
صدای بدی بود.زنگ زدیم به 110 تا گفتم خیابان 
فتح اپراتور گفت بله تماس زیادی داشتیم نیرو اعزام 
کردیم.کمی از ساعت 3 گذشته بود که ماشین پلیس 
اومد دنبال چند موتور افتاد که اونا هم خالف رفتن 
و سر آخر دوباره همینجا جمع شدن و کوتاه نیامدن.

خانواده   ۲00 باالی  شاید  رو  ها  مزاحمت  این 
میشنون و عذاب میکشن.به چشم خودم میدیدم 
که یک ماشین پلیس قادر به مانور دادن چندین 
موتورسیکلت که کارشان آزار رساندنه نیست.کاش 
دارند. مریض  میکردند.مردم  اعزام  پلیس  موتور 

دارن.این  کوچک  دارن.بچه  خونه  تو  سالخورده 
درست نیست فکر میکنم اگه پلیس اقدامات خودشو 
با قاطعیت دنبال کنه این موارد کاهش پیدا میکنه.

از رئیس محترم کالنتری توحید و فرماندهی محترم 
استان سردار شجاع خواهش داریم این برنامه ها رو 

با جدیت بیشتر دنبال کنن.
ازسالی به تلگرام آوا

مردم خراسان جنوبی ۸۰۰ میلیون تومان به عتبات عالیات کمک کردند
تسنیم-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان از کمک 800 میلیون تومانی مردم خراسان جنوبی طی دو ماه گذشته خبر داد.موسی جوینده، اظهار کرد: از سال 83 تاکنون مردم 
خراسان جنوبی ۲5 میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند.وی با بیان اینکه تاکنون 13 مکان به همت کمک های مردمی استان در عتبات عالیات مرمت و ساخته 
شده که بخشی تحویلی بوده است افزود: در سال گذشته برای نخستین بار مردم خراسان جنوبی از دیگر استان های کشور در بحث کمک به بازسازی عتبات عالیات پیشی گرفتند.

یرنا
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عک
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جوابیه دهیاری دستگرد

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما شهروند گرامی ساکن دستگرد که برای جمع 
نادرستی  مطلب  ولگرد  های  سگ  کردن  آوری 
به اطالع می رساند دهیاری  بود  منعکس کرده 
زنده  به  اقدام  که  است  روستایی  تنها  دستگرد 
 40 تاکنون  و  نموده  ولگرد  های  سگ  گیری 
قالده سگ به انجمن حمایت از حیوانات تحویل 
داده است.در خصوص نظافت سطح روستا نیز با 
توجه به پراکندگی معابر در 1۲0 ئهکتار و چهار 
نیروی خدماتی،روستا به چهار منطقه تقسیم شده 

که همه معابر هر ماه یکبار نظافت می شود.

اسپانیا زعفران ناب ایرانی را به نام خودش صادر می کند

برندی با عنوان زعفران ایرانی در دنیا نداریم

صنعت پررونق جاجیم در روستای »گیت« درمیان

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه برندی 
نداریم، گفت:  دنیا  در  ایرانی  زعفران  عنوان  با 
 اسپانیا زعفران ناب ایرانی را به نام خودش صادر 
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  حسینی  می کند .علی 
تسنیم اظهار کرد: زعفران به  عنوان گران ترین 
کشور  اقتصاد  در  ویژه ای  اهمیت  جهان  ادویه 
در  آن  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان  به   ما، 
اینکه سطح زیر کشت  بیان  با  جهان دارد.وی 
فعلی این ماده ارزشمند در کشور توانایی تأمین 
مصرف ساالنه کل دنیا را دارد افزود: از لحاظ 

مرغوب ترین  دنیا  در  ایران  زعفران  نیز  کیفی 
نمونه موجود به حساب می آید.

زعفران  به یک کاالی راهبردی
 در جهت توسعه پایدار کشور تبدیل شود

عضو شورای ملی زعفران بیان کرد: این عوامل 
یک  دامنه  از  را  پا  زعفران  می شود  موجب 
محصول کشاورزی صادراتی فراتر گذاشته و به 
پایدار  توسعه  در جهت  استراتژیک  کاالی  یک 
کشور تبدیل شود.حسینی با بیان اینکه در حال 
حاضر چالش های موجود در این صنعت موجب 

فاصله گرفتن توان کشور از ظرفیت واقعی خود 
این محصول شده است تصریح کرد:  تولید  در 
بیشتر  اراضی  نیازمند  زعفران  تولید  افزایش 
فعلی  سطح  با  اینکه  به  اشاره  با  وی  نیست. 
دنیا  کل  مصرف  برابر  دو  تا  می توان  زیرکشت 
صورت  در  کرد:  خاطرنشان  کرد  تولید  زعفران 
برای  بود  قادر خواهیم  به دنیا  این کاال  معرفی 
تمام محصول تولید  شده خود تقاضای موثر ایجاد 

کنیم و ارزآوری خوبی در اقتصاد داشته باشیم.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه ورای 

این  پیکره  بر  آنچه  کاال  این  کمیت  و  کیفیت 
در  تالش  عدم  است،  کرده  وارد  ضربه  صنعت 
برندکردن این کاال در دنیاست یادآور شد: تقاضا 
همه جا  و  همیشه  دنیا  در  ایرانی  زعفران  برای 
وجود دارد اما مساله چگونگی شناسایی این کاال 

در بین متقاضیان است.

افزایش سطح زیرکشت فعلی
 صادرات زعفران  در صورت

 شناسنامه دار کردن این محصول

شناسنامه دار  صورت  در  اینکه  بیان  با  حسینی 

با همین  بود  قادر خواهیم  این محصول  کردن 
سطح زیرکشت فعلی صادرات این محصول را 
اصواًل  داشت:  اظهار  دهیم  افزایش  برابر  دو  تا 
با قابلیت کشت با منابع  زعفران یک محصول 
در  که  است  دلیل  همین  به  است  محدود  آبی 
مناطقی که از کم آبی رنج می برند ، شاهد کشت 
زعفران در سطح وسیع هستیم البته توسعه سطح 
با  نیست.وی  صحیح  محصول  این  زیرکشت 
اشاره به اینکه اعتقاد دارم این اصول کشاورزی 
صحیح است که باید جایگزین سطح زیرکشت 
خواسته  زعفران  جامعه  خواسته  افزود:  شود 
عجیب  و غریبی نیست و تنها خواسته ما بهبود 

وضعیت صادرات این ماده ارزشمند در دنیاست.
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه  سودآوری 
این بخش در حدی است که می تواند انجام هزینه 
معرفی  توجیه کند گفت: عدم  را  این بخش  در 
آن موجب شده  و خواص  این محصول  درست 
نه  تنها در دنیا بلکه در کشور نیز نتوانیم مصرف 
سرانه مناسبی داشته باشیم و این امر حکایت از 
آن  بالقوه  میزان  و  فعلی  تقاضای  میان  اختالف 
دارد. حسینی با اشاره به اینکه در بخش عرضه 
ساالنه 300 تن زعفران در کشور تولید می کنیم 
که به اندازه کل مصرف این ماده در جهان است 
بیان کرد: ساختار کشاورزی فعلی ساختار بهینه ای 
نیست، اعتقاد بنده این است که در صورت رعایت 
اصول صحیح زراعی قادر خواهیم بود با همین 
میزان سطح زیر کشت فعلی، تولید مان را تا 600 
تن در سال افزایش دهیم یعنی دو برابر کل تولید 

در حال حاضر داشته باشیم.

برندی با عنوان زعفران ایرانی
 در دنیا نداریم

در  که  است  این  بحث  اما  کرد:  تصریح  وی 

آیا ظرفیتی  این محصول  بهبود عرضه  صورت 
برای افزایش تقاضای سازگار با آن وجود دارد؟ 
باید گفت متاسفانه به  رغم اینکه کل دنیا خواهان 
آن  نوع  مرغوب ترین  به عنوان  ایران  زعفران 
هستند اما هنوز این محصول در دنیا برند نشده 
است یعنی ما هنوز برندی تحت عنوان زعفران 
ایرانی در دنیا نداریم.عضو شورای ملی زعفران 
با بیان اینکه اگر این کاال در دنیا شناخته  شده 
بود، تقاضایی چند  برابری نسبت به حالت فعلی 
کرد:  تحت  ایجاد می شد خاطرنشان  آن  برای 
این شرایط به  راحتی می توانستیم مشتریان اصلی 
دیگر  و  داده  قرار  هدف  را  دنیا  سراسر  در  خود 

نیازی به کشورهای واسطه نظیر اسپانیا نبود. 

برند زعفران ایرانی در دنیا ثبت شود

زعفران  کیفیت  این  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
میان  در  خرید  اصلی  انگیزه  که  است  ایرانی 
مشتریان است افزود: دولت باید اقداماتی جهت 
معرفی این محصول و خواص آن به دنیا انجام 
دهد و در قدم بعدی که از همه مهم تر است برند 
برند  این  و  کند  ثبت  دنیا  در  را  ایرانی  زعفران 
باید به گونه ای باشد که هر فردی در هر کجای 
باشد. کاال  بودن  اصل  تشخیص  به  قادر  دنیا 

وی با اشاره به اینکه اسپانیا یکی از بزرگ ترین 
واردکنندگان زعفران ماست که خریدی به صورت 
زعفران  کشور  این  گفت:  می دهد  انجام  فله ای 
خود  مشتریان  خواست  مطابق  را  وارداتی 
بسته بندی و مجدداً آن را صادر می کند اما میزان 
درآمد حاصل، دو یا سه برابر نیست زیرا اسپانیا 

تنها یکی از کشورهای خریدار زعفران ماست. 
عضو شورای ملی زعفران  با بیان اینکه طالی 
از  بسیاری  و  ایتالیا  امارات،  چین،  به  ما  سرخ 
شد:  یادآور  می شود  صادر  نیز  دیگر  کشورهای 

به جرات می توانم بگویم که هیچ رقیبی چه در 
مورد حجم و چه در مورد کیفیت زعفران در دنیا 
ما بسیار در  بیان کرد:  ندارد.وی  برای ما وجود 
صنعت بسته بندی فعالیت کردیم ولی تقاضا برای 
زعفران در بسته بندی های حجیم با توجه به نوع 
برای  کوچک  بسته بندی  به  نسبت  آن  مصرف 
مصرف خانوار بسیار بیشتر است و بحث اینکه 
به درآمدزایی مورد نظر  چرا در صنعت زعفران 
نمی رسیم را باید در صنایع تبدیلی و فرآورده های 

جانبی زعفران جست وجو کرد. 

قاچاق پیاز زعفران در سطح وسیع 
به کشور افغانستان

حسینی اظهار کرد: اصواًل وقتی کاالیی دارای 
یک روال مشخص صادراتی است، بحث قاچاق 
عماًل منتفی است و قیمت صادراتی این ماده 
قاچاق  برای  موجهی  دلیل  هیچ  آن،  میزان  و 
و خروج غیرقانونی آن از مرزهای کشور باقی 
نمی گذارد و در اینجا بحث قاچاق پیاز این ماده 
متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  مطرح 
در  زعفران  پیاز  قاچاق  شاهد  گذشته  دهه  در 
سطح وسیعی به کشور افغانستان بوده ایم بیان 

وجود  آن  بیم  روند  این  ادامه  در صورت  کرد: 
ما  اصلی  رقیب  آینده  سال های  در  که  دارد 
شورای  باشد. عضو  افغانستان  این صنعت،  در 
در فصل  اینکه همه ساله  بیان  با  زعفران  ملی 
برداشت پیاز زعفران، بازار سودجویی دالالن و 
قاچاقچیان نیز رونق می گیرد افزود: این عمل 
مرزهای  درون  از  را  تولید طالی سرخ  پایگاه 
کشور به سایر نقاط دنیا منتقل کرده و مزیت 
کاهش  به شدت  زعفران  تولید  در  را  ما  نسبی 
که  پیگیری هایی  به رغم  گفت:   می دهد.وی 

این  در  موثر  اقدامی  تاکنون  متاسفانه  کردیم، 
زمینه انجام  نشده است و کماکان باید نظاره گر 
شورای  باشیم.عضو  ملی  ثروت  رفتن  یغما  به 
ملی زعفران با اشاره به اینکه کیفیت زعفران 
مشتریان  میان  در  خرید  اصلی  انگیزه  ایرانی 
معرفی  اقداماتی جهت  باید  دولت  است گفت: 
انجام دهد  دنیا  به  این محصول و خواص آن 
برند  از همه مهم تر است  بعدی که  قدم  و در 
ایرانی را در دنیا ثبت کند و این برند  زعفران 
باید به گونه ای باشد که هر فردی در هر کجای 

دنیا قادر به تشخیص اصل بودن کاال باشد.

 ایرنا - با وجود 18 سال خشکسالی در خراسان 
هنوز  روستاییان  از  تعدادی  مهاجرت  و  جنوبی 
هنر جاجیم بافی به عنوان یکی از رشته های 
مطرح صنایع دستی استان در روستای »گیت« 
شهرستان درمیان رونق دارد، ترویج این صنعت 
درآمد  از  بخشی  تواند  می  روستاها  سایر  در 

خانوارها را تامین کند.
علت  به  دستی  صنایع  مختلف  های  فراورده 
و  تولید  شیوه  سادگی  جمله  از  مزایایی  داشتن 
فنی وسیع،  آموزش های  به  آنچنانی  نیاز  نبود 
و  رفاه  بهبود  افزایش  در  ای  العاده  فوق  تاثیر 
اقتصاد خانواده ها در توسعه و پیشرفت مناطق 
درمیان،  دارد.شهرستان  عشایری  و  روستایی 
دارد  شاخصی  صنایع  دستی  و  سنتی  هنرهای 
از این هنرهای اصیل و  که جاجیم  بافی یکی 
دلیل  به  گذشته  سال  چند  که  است  ارزشی  با 
در  مردم  درآمد  کاهش  و  خشکسالی  تداوم 
گذشته  است.در  یافته  رونق  »گیت«  روستای 
فعالیت  نوعی  گیت  روستای  در  بافی  جاجیم 
سایر  تکمیل  برای  و  شد  می  محسوب  فصلی 
فعالیت های تولیدی انجام می گرفت.در گذشته 
بافندگان،این صنعت را فقط در فصل زمستان 
یعنی فصلی که فشار فعالیت های کشاورزی و 
دامداری کمتر بود، می بافتند، ولی در چند سال 
اخیر به دلیل خشکسالی ها اخیر در تمام فصول 

سال این صنعت رونق دارد.
جاجیم  درمیان  شهرستان  روستاهای  بین  در 
و  بافندگان  تعداد  علت  به  »گیت«  روستای 
مرغوبیت و ظرافت  نوع جاجیم شهرت بیشتری 
 دارد.جاجیم دست بافته ای ضخیم و کم عرض 

است که با استفاده از نخ های رنگین و ظریف 
پشمی یا پنبه ای یا آمیزه ای از این دو بافته می 
شود، رنگ های به کار رفته در جاجیم در 6 تا 

هشت رنگ و معموال دارای نقوش لوزی، ستاره 
ای و راه راه با استفاده از پود های کلفت بافته 
می شود.جاجیم ها بیشتر به صورت نوارهایی با 
عرض ۲5 تا 30 سانتیمتر و طول 50 تا 60 متر 
بافته می شوند، برای استفاده از جاجیم چند نوار 
های  پارچه  تا  شوند  می  دوخته  همدیگر  کنار 
دارای  بافی،  جاجیم  شود.دستگاه  ایجاد  بزرگ 
های  میخ   کوجی،  شامل  ای  ساده  ساختمان 
فلزی، سه پایه چوبی، نورد، تخته چوبی جهت 
دفتین زدن، قمیش، سرند، ماکو و ماسوره است.
رو  زیرانداز،  عنوان  به  جاجیم  گیت  روستا  در 
پیچ  رختخواب  و  فرشی  رو  پالس،  لحافی، 
استفاده می شود، همچنین در این روستا جاجیم 

به  نیز  جهیزیه  و  روشنی  چشم   به عنوان  را 
نوعروسان هدیه می دهند.این صنعت دستی در 
روستای گیت با مشکل بازاریابی رو به روست 

محصول  این  خرید  از  خوبی  استقبال  که  چرا 
حمایت  کنار  در  که  است  نیاز  شود،  نمی 
نیز  بافندگان  این صنعت،  معرفی  در  مسئوالن 
به  اقدام  سنتی  هنر  این  احیای  و  حفظ  برای 
و  تر  متنوع   ، تر  کاربردی  محصوالت  طراحی 

بازار پسند کنند.

جاجیم بافی روستای گیت 
نیاز به معرفی و حمایت مسئوالن دارد

و  گفت  در  روزیکشنبه  گیت  روستای  دهیار 
بافی  جاجیم  است:  گفته  ایرنا،  خبرنگار  با  گو 
روستا  زنان  توسط  قدیم  بسیار  های  زمان  از 

بافته می شد، اما در چند سال اخیر این صنعت 
رضایی،  رضا  است.احمد  یافته  رونق  روستا  در 
پیش  های  چالش  از  یکی  را  بازاریابی  مشکل 

گفت:  و  دانست  سنتی  هنر  این  بافندگان  رو 
فروش محصوالت  برای  این صنعت  بافندگان 
گفته  دارند.به  مسئوالن  حمایت  به  نیاز  خود 
بخشی  تنوع  باید  جامعه  نیاز  به  توجه  با  وی 
ایجاد  با  شود،  ایجاد  تولیدی  محصوالت  در 
فروش  در  مشکلی  جاجیم  از  متنوع  محصول 
کرد:  بیان  داشت.وی  نخواهیم  محصوالت 
تنوع بخشی در محصوالت این صنعت نیاز به 
تاکنون کالس های آموزشی  آموزش دارد که 
از  است.وی  نشده  برگزار  روستا  زنان  برای 
مسئوالن خواست ضمن آموزش به زنان روستا 
برای ایجاد تنوع در محصول تولیدی ، با معرفی 
نیز  را  آنان  زمینه فروش محصول  این صنعت 

فراهم کنند.وی با بیان اینکه بافت جاجیم نیاز 
به سرمایه کمی دارد، گفت: جاجیم بافته شده 
است.وی  برخوردار  خوبی  کیفیت  از  روستا  در 

یادآور شد: با توجه به خشکسال های اخیر رونق 
جاجیم بافی نقش موثری در اقتصاد خانوارهای 
روستایی داشته و دارد.وی عنوان کرد: جاجیم  
پرز ندارند و می توان از هر دو روی آن استفاده 
کرد و جاجیم همچنان به  لحاظ نقش و نگار، 
طبیعی و زنده  بودن رنگ و مقاومت، از جمله 

زیباترین و با صرفه ترین  هنرهاست.

شیوه تولید جاجیم به نسل جوان
 منتقل شود

یکی از بافندگان جاجیم روستای گیت می گوید: 
برای فروش محصول نیاز به حمایت مسئوالن 

دولتی است، تاکنون میراث فرهنگی هیچ گونه 
است. نکرده  روستا  در  صنعت  این  از  حمایتی 

سال  چند  در  اینکه  بیان  با  عبدالهی  فاطمه 
اخیر با رونق این صنعت در روستاها طرح های 
های  طرح  جایگزین  پسند  بازار  و  جدید  نو، 
قدیمی شده است، گفت: برای فروش بهتر باید 
تنوع  برای  کنیم،  تولید  را  متنوعی  محصوالت 
آموزش  به  نیاز  جاجیم  از  محصول  به  بخشی 
دار   15 الی   10 اکنون  هم  وی  گفته  داریم.به 
زنان  بیشتر  است،  فعال  روستا  در  بافی  جاجیم 
کهن سال نسبت به بافت جاجیم اقدام می کنند، 
به  ارزشمند  عنوان هنری  به  بافت جاجیم  باید 
نسل های جدید نیز منتقل شود.همچنین نفیسه 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  نخعی، 
استانداری خراسان جنوبی آذر ماه 95 در بازدید 
از کارگاه های فنی و حرفه ای درمیان،گفته بود: 
بیشترین مشکل در بخش صنایع دستی مربوط 
به حوزه فروش و بازاریابی کاالست که عالوه 
بر بازار داخل استان، باید در سایر استان ها انجام 
دستی  صنایع  تولید  در  باید  وی  گفته  شود.به 
نیاز  با  متناسب  ها  طرح  و  شود  توجه  تنوع  به 
کیفیت  و  کمیت  به  باشد، صنعتگران  بازار  روز 
دستی  صنایع  افزود:  کنند.وی  توجه  نیز  آثار 
و  اشتغال  رونق  در  مهم  های  بخش  از  یکی 
معضل  رفع  در  مهم  تاثیر  که  است  درآمدزایی 
راه  اقتصادی دارد،سهولت در  بیکاری و توسعه 
گذاری  سرمایه  به  نیاز  عدم  ها،  کارگاه  اندازی 
کالن، نیاز نداشتن به مواد خارجی و سهولت در 
تولید سبب شده است که صنایع دستی یکی از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد.

عکس: تسنیم

عکس:ایرنا

عکس:ایرنا
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طنز نگاشت

آمارگیری دستی عباس آقا

* مهدیه جوادی

توی محله قدیم مان یک بنده خدایی زندگی 
می کند به نام عباس آقا که خیلی مرد خوب 
و دوست داشتنی و بالنسبت شما آمارگیری 
است. یعنی دقیقاً شغل شریفش ایستادن سر 
اهل  تمامی  سیاه  زاغ  زدن  چوب  و  کوچه 
محل و اطالع رسانی سریع به همه کسانی 
مثاًل  است.  اطالعاتش  انتقال  حوزه  در  که 
کافیست از کنارش رد بشوید و ازتان بپرسد 
ساعت چند است و شما تا بیایید ساعت تان را 
نگاه کنید کل درآمد ساالنه، ماهانه، پاداش و 
عیدی شما محاسبه شده و درصد زیر یا روی 
خط فقرتان هم مشخص شده و نمودارش 

برای عرضه به اهالی محل رسم می شود.
بارها شده آمارهایی از میزان درآمد و خرج 
از روی  اهالی محل رو کرده که  از  بعضی 
آن می شود دقیقاً میزان تورم نقطه به نقطه 
حاال  کرد.  ارزیابی  را  کشور  کل  ساالنه  و 
مقصودم از معرفی این شخصیت بزرگ در 
عرصه علم آمار این بود که متاسفانه ما یک 
عالمه ظرفیت و تخصص و استعداد داریم 
که همینجوری در حال تلف شدن است و 
شوربختانه این گوهر االن باید  حواسش پی 
آقا مرتضی و  بررسی شاسی ماشین جدید 
تحلیل خواستگار تازه دختر مریم خانم باشد و 
یا درگیر محاسبه میزان افزایش حقوق آقای 
آقای  پسر  جوش  همزمان  دلش  و  تقوایی 
حسنی را بزند که درگیر رفیق ناباب شده. 
آدم دلش می سوزد که با این خاصیت مولتی 
تسک یا همان چندکاربردی بودن عباس آقا 
و این همه توانایی و استعداد  اما جایش در 
دل مرکز آمار خالی است. درخواست ما برای 
معرفی عباس آقا به سازمان آمار کشور این 
است که تحلیل هایش کاماًل دقیق است و 
اطالع رسانی را هم در کسری از ثانیه انجام 
می دهد یعنی وقتی می گوید آقای فالنی با 
باید  ماه دیگر  دو  تا  این وضع خرج کردن 
ماشینش را بفروشد، مو الی درزش نمی رود.

روزه خوار

دل میرود زدستم! دکتربده دوا را
نسخه بپیچ کم کم، دردم شد آشکارا

دل درد و زخم معده آید سراغم این ماه
لطفی کن ای طبیبا، معذوردار ما را
کلّیه ام دوباره این ماه سنگ سازد

آمپول و قرص و شربت تجویز کن نگارا
ازفرط تشنه کامی چشمم رود سیاهی

باشد که باز بینم، در مّطب آشنا را
هر دکتری که رفتم آنهم سرش شلوغ است

بعضی کند مداوا، با عّده ای مدارا
دکتر خیال کرده دردم بهانه باشد
عذرم نمی پذیرد یا ایها النگارا

اّما صالح این است! باید گرفته باشی
دفترچه بیمه دستی، دستی دگر دوارا
وقت ناهار کمتر باید که خورده باشی
افطار هم دوباره، فرصت شمار یارا
درمسجِد َمحلّه، ما را گذر ندادند
گفتن پیاز خوردی! تغییرده، غذا را

یک ماه روزه خوردی در پستوی اتاقت
۱۰روز هم گذشته ّسرت کن آشکارا

* تاپ ناز

فحش دادن به راننده
بر  سوار  روز  هر  مطابق  خوب  حس  و  انرژی  با  مرد  و  شد  صبح 
اتومبیل اش شد و به سمت محل کارش حرکت کرد. در جاده ی دو 
طرفه، ماشینی را دید که با سرعت بسیار زیادی از روبرو می آمد و 
راننده آن، خانم جوانی بود. وقتی این دو به هم نزدیک شدند، خانم 
در یک لحظه سر خود را از ماشین بیرون آورد و به مرد فریاد زد: 
»حیووووووووون!«. مرد متعجب شد اما بالفاصله در جواب داد زد: 
»میمووووووون«. هر دو به راه خودشان ادامه دادند. مرد به خاطر 

واکنش سریع و هوشمندانه ای که نشون داده بود بسیار خشنود و 
خوشحال بود و در ذهنش داشت به کلمات بیشتری که می توانست 
به  که  کلماتی  از  و  می کرد  فکر  کند  خانم  آن  بار  لحظه  آن  در 
ذهنش می رسید خنده اش می گرفت. اما چند ثانیه بعد سر پیچ که 
به شیشه ی جلوی ماشین  با شدت خورد  یه خوک وحشی  رسید 
و اتومبیل مرد به سمت درختان جنگل منحرف شد. آنجا بود که 
فهمید حرف آن خانم محترم هشدار بوده است نه فحش!/ پارس ناز

با انواع خواب آشنا شویم ...
خواب دانشجویی: یکی از چالش بر انگیز ترین نوع خواب ها که حتی 
از فرار از زندان هم نفس گیر تر بوده خواب دانشجویی است. درست است 
که این نوع خواب به مهارت بسیار نیاز دارد اما به گفته خیلی از دانشجویان 
نوع خواب  هر  از  5 ساعت  با  خواب  نوع  این  از  دقیقه   3۰ به طرز عجیبی 

دیگر برابری می کند که در علم انسان شناسی یک معجزه می باشد.
دوران  های  افسانه  از  یکی  خواب  نوع  این  باز:  چشمان  با  خواب 
افتاده است.  اتفاق  برایشان  افراد  از  به عقیده ی خیلی  بوده که  دانشجویی 

و اما متاسفانه اطالعات دیگری در دسترس نیست.
بسیار رنج  از کم خوابی  اگر  خوارس )مخفف کلمه خواب و درس(: 
می برید من این نوع خواب را به شما پیشنهاد می کنم. وسایل الزم: کتاب 

ترجیحا قطور، بالشت برای زیر ارنج. حاال به روی شکم دراز بکشید و خود 
را آماده خوابی عمیق کنید و ۱ - 2- 3 . حاال در کتاب را باز کنید.

با کسی در ساعات نیم شب  بازی  نیم خواب: وقتی در حال اس ام اس 
باشید می توانید این نوع خواب را تجربه کنید به این شکل که یک چشم 

باز برای دیدن پیام طرف مقابل و چشم دیگر در عالم هپروت.
است.  راننده  خواب  کلمه  مخفف  )خواننده  نکنید  فکر  اشتباه  نه  خواننده: 
یک نوع خواب که پر از هیجان برای راننده و کلی ترس و دلهره برای سر 
نشینان خودرو به همراه دارد. شاید بین نیم خواب و خواننده شباهت هایی 
باشند مثل این که در نیم خواب یک چشم باز و دیگری بسته است اما در 
خوانندگی دو چشم به صورت هم زمان باز و بسته می شوند. / پارس ناز

داستان طنز

رفته  نردبانی  روی  بر  باغی  در  مال  روزی 
او  باغ  خورد صاحب  می  میوه  داشت  و  بود 
را دید و با عصبانیت پرسید: ای مرد باالی 
نردبان چکار می کنی؟ مال گفت نردبان می 
فروشم! باغبان گفت: در باغ من نردبان می 
فروشی؟ مال گفت: نردبان مال خودم هست 

هر جا که دلم بخواهد آنرا می فروشم.

اُو ِدر خونِه َگنِدیِه:آب در خانه گندیده است. آدمي وقتي در شهر خود است ارزش ندارد.

اَز ِکشِت بََدت خبر ُکنُم روِز ِدرو: از کارهاي بدي که حاال میکني روز آخر تورا با خبر خواهم کرد.

کاریکاتور نازنین زهرا نجیبیسعید صادقی قاب عکس  لطفاً در شرایط بحرانی شایعه، جک و ترس نسازیم ...

داده نما، آوای خراسان جنوبی

قضیه تروریست هارو شما هم شنیدین؟؟

سالم بر آوایی ها

تندرو - از این هفته با خود و ایضاً با شما قرار 
گذاشته ام بر حسب وظیفه شما را از گمراهی 
در زندگی درآورم و هر از چند گاهی یا چند 
از هر گاهی، نقدی را بر مسائل و اوضاع نا به 
سامان زندگی مان بنویسم. همین اولش بگم 
دارند  حساسیت  نقد رکیک  به  کسانی که 
عنوان  هیچ  به  افتد  می  لک  پوستشان  و 
و همچنان همان  بیخیال شوند  و  نخوانند 
زندگی غیرمعمولی خود را بگذرانند. دوستان 
در این ستون قرار است به طور جدی به نقد 
ناکارآمد  و  بد  ماقبل  مدیران  زنی  شخم  و 
محض بپردازم و با گاوآهن هم این کار را 
بکنم. همان مدیرانی که از صبح تا شب ول 
کن نیستند و خواب به چشم ندارند، بس است 
دیگر، چقدر کار، چقدر تالش، چقدر پیشرفت. 
این قدر به فکر مردم بودن، پیری  به خدا 
زودرس می آورد. از آن جایی که نشان دهم 
با هیچ کس شوخی ندارم و در این امر بسیار 
خود را سفت چسبیده ام، برخالف میل باطنی 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  همین  از  ام 
شروع می کنم.  اول اینکه آوا اصال روزنامه 
نیست، متاسفانه شب نامه هم نیست. چیزی 
است در مایه های بروشورهای تبلیغاتی، البته 
با ابعاد بزرگتر. از این ها که بگذریم آخه آوا 
هم شد اسم؟ روزنامه ای که اسم دختر بر آن 
باشد بهتر از این نمی شود! ال الی خراسان 
جنوبی بیشتر برازنده اش است. سردبیر آن 
روی آورده است به مسائل سطحی اجتماعی 
همچون فقر، بیکاری، بی عدالتی، خشونت 
و فساد؛ این ها هم شد معضل؟ آیا به واقع 
درد جامعه کنونی ما این است؟ درد جامعه ما 
حقوق کم مدیرانش است، مدیران. یعنی این 
را هم من باید حقنه کنم؟! حاال فکر کردید 
من این روزنامه را نمی خوانم، از جایی خبر 
ندارم؟ غلط فکر کردید. به هر حال از قدیم 
گفته اند؛ پسر کو ندارد نشان از پدر، نشاید که 
نامش نهند سردبیر.  خالصه اینکه به نظرم 
ارزش  کنم،  عرض  چه  که  خواندن  ارزش 
شیشه پاک کردن را هم ندارد. البته به جز 
این ستون که مطمئنم با شما هواداران فهیم 
و مردم عزیز، این ستون غوغا می کند. پس 
دست خودتان است که از من حمایت کنید یا 
اینکه از من حمایت کنید. حق انتخاب و این 
جور مهمالت هم نداریم. تا درودی دیگر بدرود. 

لیست مراکز فروش منطقه شمـال شهر روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 مراکـز فـروش برتـر

خورشیدی 

بلوارجوادیه
نبش خیابان وحدت 

)سوپر مارکت خاوران(
موسوی09159625710

نبش چهارراه صمدی)سوپرمارکت سید هادی(
09157216428

صیفی
 بلوارمسافر-دور میدان قائم )سوپر مارکت معراج(

09159634021

موسوی/   نبش صمدی 7 )سوپر مارکت هادی(                              09159626101
غالمی/ میدان آزادی روبروی بانک ملی)سوپرمارکت حسین(        09151631328
وارسته/ بلوارجوادیه- بین جوادیه3و1 )سوپرمارکت امیر(              09159638405
سبزه بین/ خیابان رجایی- بین رجایی 4و2)سوپرمارکت مجیدوسعید(      09156706468

موحدی/ خیابان رجایی- قبل چهارراه کوشه ای )لوازم التحریر ایران(      09151608661

اسماعیلی/ خیابان کارگران - نبش کارگران 6 )سوپر مارکت مهدی(       09153620273

/ بلوار شعبانیه-روبروی پارک شعبانیه) فروشگاه موسوی(09155615828 موسوی 
گلسومی/ دولت- نبش دولت34 )سوپر مارکت دولت(                09156966335 

شنیده / بین نرجس1 وخیابان دولت)سوپرمارکت قائم(                                  09155623305
شرفی / نرجس - بین نرجس 5-3 )لوازم التحریر یاس(                               09159638385  
نجاری/ خیابان نرجس بین نرجس9و7 )لوازم ثنا(                                              09335615340
حسینی / خیابان نرجس نبش نرجس15 )سوپر سالم(                                             09157200496
کارشکی/ بلوارشعبانیه-نبش شعبانیه1)سوپرمارکت شعبانیه(                             09159641426
محمدپور/ مهرشهر- ابتدای حافظ غربی)موادغذایی محمدپور(                       09153623982
طالبی/ مهرشهر- خیابان ولی عصر)عج(- بین ولی عصر28-26 )سوپرسروش(                        09157568413

واقعی نژاد /  مهرشهر- بین خیابان ولی عصر )عج(وحافظ غربی جنب بانک کشاورزی ) موادغذایی الیس(  09151637990

حقداد/ انتهای بلوار موسی بن جعفر)ع(-تقاطع میالد و الهیه )کانکس()سوپرمارکت کویر(    09159221370

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(   09159639065 - علی آبادی 

     تورهای ویژه عیـد فطـر
*آذربایجان )باکو ( مستقیم از بیرجند  

شمال فریدون کنار در  5 قسط
 تور کیش - قشم    

*ارمنستان زمینی و هوایی - گرجستان 
چین - هند- روسیه - تایلند و ... 

 * اقامت در مشهد و سایر شهرهای 
ایران با قیمت گارانتی      

  ٠5۶٠٩١-٣٢٢٢١٧١٩5٩۶١٨٠٠5 
شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی 

میناب سیرشرق

 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

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

٣٢4٣5۶٨۶-٠٩٣۶5٢٣٧٠١4 ٠٩١5٧٠۶٣٢٢٠ - خسروی

100 درصد 
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افرادشاد،هرگزاینکارهارانمیکنند

تا زمانی که ما انسان ها درگیر ارتباط های انسانی مان 
باشیم، سطوحی از ناراحتی را نیز تجربه خواهیم کرد. 
چیزی که باید خود را از آن دور کنید درگیر شدن در 
روابطی است که پیوسته غم و اندوه و خستگی برایتان به 
همراه دارند و در کل مسموم هستند و هیچ گونه بهبود، 

حمایت و انرژی بخشی در خود ندارند.
۱ - مقایسه کردن خود با دیگران : وقتی به این هیوال 
بها می دهیم در واقع نارضایتی خود را تضمین کرده ایم. 
مطمئنا این طبیعی است که نسبت به زندگی دیگران 
کنجکاو شویم، اما گاهی ممکن است این حس ساده به 
مرور تبدیل به وسواس شود. مقایسه باعث شکل گرفتن 

خشم و قربانی شدن ذهن می شود. 
اینکه   : پشیمانی  احساس  روی  پافشاری   -  ۲
از  و  بیاوریم  یاد  به  دوباره  را  خود  گذشته  تجربیات 
آن ها درس بگیریم کاری سالم و طبیعی است. سعی 
سپس  و  بگیرید  درس  پشیمانی  حس  این  از  کنید 

دوباره به حرکت درآیید. 
 ۳ - نپذیرفتن خوِد واقعیشان : هیچ چیز الهام بخش تر 
از دیدن افرادی نیست که از صمیم قلب خود را پذیرفته 
اند. شادی واقعی تن ها زمانی به  و در آغوش گرفته 
دست می آید که در مسیر آنچه ذهن، بدن و روحمان 

می خواهد گام برداریم. 
۴ - آوردن ناراحتی های بی مورد به زندگی : تا زمانی 
باشیم،  مان  انسانی  ارتباط های  درگیر  انسان ها  ما  که 
سطوحی از ناراحتی را نیز تجربه خواهیم کرد. چیزی که 
باید خود را از آن دور کنید درگیر شدن در روابطی است 
که پیوسته غم و اندوه و خستگی برایتان به همراه دارند 
و در کل مسموم هستند و هیچ گونه بهبود، حمایت و 

انرژی بخشی در خود ندارند. 

همیشه کسانی هستند که دفاع از خدا را وظیفه ی خود 
می دانند، انگار که واقعیت مطلق، چهارچوب نگهدارنده 
ی وجود، چیزی ضعیف و بی دفاع است. این آدم ها از 
کنار بیوه ای بر اثر جذام از شکل افتاده که چند سکه 
گدایی می کند رد می شوند، از کنار کودکان ژنده پوشی 
اگر  اما  شوند  می  رد  کنند  می  زندگی  خیابان  در  که 
کمترین چیزی علیه خدا ببینند داستان فرق می کند. 
چهره هایشان سرخ می شود، سینه هایشان را بیرون می 
دهند، کلمات خشم آلودی به زبان می آورند. میزان خشم 
شان حیرت انگیز است. نحوه ی برخوردشان هراس آور 
است. این آدم ها نمی فهمند که باید در درون از خدا 
دفاع کرد، نه در بیرون. آن ها باید خشم شان را متوجه 
خودشان کنند...! زندگی پی درباره پسر جوانی بنام پی 
پاتل، فرزند یک صاحب باغ وحش در هندوستان است. 
پی پاتل در شانزده سالگی همراه خانواده اش از هند به 
طرف کانادا کوچ می کند. خانواده پی در قسمت بار یک 
کشتی ژاپنی در کنار جانوران باغ وحش به سمت خانه 
جدید سفر می کنند. در میانه راه کشتی غرق می شود و 
پی خودش را در قایق نجاتی به همراه یک کفتار، یک 
اورانگوتان، یک گورخر زخمی و یک ببر بنگال دویست 
روز  شرح ۲۲۷  کتاب  ادامه  می بیند.  تنها  گرمی  کیلو 

گمشدگی پی در دریا است.
زندگی پی - نوشته یان مارتل - مترجم: گیتا گرکانی

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه 
دلش می خواهد بخرد می بیند معده اش بیمار 

است و همه چیز را هضم نمی کند

موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر 
برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات و سختی 

ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

زدانش چو جان تـرا مـایـه نیست               
به از خامشي هیچ پیرایــه نیست

توانگر شد آنکس که خرسند گشت     
 از او آز و تیمار در بنـد گشت

خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته واعمال 
نیک و برآور برایم حاجتها وآرزوهایم ای که نیازی به 

سویت تفسیر وسؤال ندارد ای دانای به آنچه در سینه های 
جهانیان است درود فرست بر محمد)ص( وآل او پاکیزگان.

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است، به رشد و 
کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان 

کرد رسیده شده است دچار آفت می شود

دوران ترسناکی برای بزرگ کردن دختران است. براساس 
تحقیقی جدید در سرویس سالمت همگانی انگلستان، از 
هر چهار زن ۱۶ تا ۲۴ ساله بیش از یک زن به بیماری های 
روانی مبتالست. این گروه همچنین بیش از سایرین در 
معرض خطر مشکالت روانی قرار دارند: زنان جوان سه 
برابر بیش از مردان نشانه های افسردگی و اضطراب گزارش 
می دهند. و در سال ۲۰۱۴ میزان خودآزاری زنان سه برابر 
برای  خب،  داشت.  رواج   ۲۰۰۷ سال  در  که  بود  میزانی 
اطمینان از سالمت روانی دختران چه می توانیم بکنیم؟ تیم 

متخصصان ما روشهای زیر را پیشنهاد می کند.
 فشار مدرسه را مضاعف نکنید

فشار شدیدی  تحت  اهداف  به  دسترسی  برای  »مدارس 
هستند و بخش عمده ای از آن به والدین نیز منتقل شده 
است.« »و البته طبیعی است که ما والدین برای پیشرفت 
فرزندانمان انتظاراتی داشته باشیم. ولی خانه باید جایی امن 
باشد، پناهگاهی که در آن کودکان می دانند ارزششان خیلی 

بیشتر از توانایی های آکادمیک آنهاست.«
درباره قوانین استفاده از موبایل و کامپیوتر

 با هم تصمیم بگیرید
موبایلش،  از  دخترتان  استفاده  درباره  حساسیت  به جای 
ببینید که خودتان چطور از موبایلتان استفاده می کنید. جین 
لونن، مدیر دبیرستان دخترانه ویمبلدون، می گوید: »گاهی 
دخترها تعریف می کنند که چطور تالش می کرده اند چیزی 

نمی کرده  گوش  درواقع  مادرشان  و  بگویند  مادرشان  به 
چون داشته با موبایلش ایمیل هایش را چک می کرده، یا 
موبایل با پیغام های جدیدش یکسره داشته وزوز می کرده.« 
او اضافه می کند: »ما برای استفاده از تکنولوژی در زندگی 
خودمان باید چهارچوب داشته باشیم.« الزم است والدین با 
کنار گذاشتن دستگاه هایشان هنگام مکالمه یا غذاخوردن 
در این راه پیشرو باشند. لونن می گوید که برای استفاده از 
تکنولوژی قوانینی داشته باشید، ولی آنها را با هم وضع کنید. 
»از فرزندتان بپرسید به نظرش چه روشی جواب می دهد. به 
این ترتیب قوانینی می گذارید که برای او نیز نفع شخصی 

دارد و عالقه مند می شود که رعایتش کند.«
برای خودتان وقت بگذارید

فراموش نکنید که مراقب خودتان و سالمت روانی خودتان 
باشید. »حواستان باشد که زندگی خودتان سراسر استرس 
و نگرانی نباشد.« این گفته جاستین رابرتز است، بنیانگذار 
سایت mumsnet که خودش دو دختر دوقلوی ۱۷ ساله 
دارد. »الزم است دختران ببینند که مادرشان برای خودش 
وقت می گذارد، به اندازه کافی می خوابد و دائما وحشت زده 
نیست. و سعی کنید همیشه در پی رژیم و مدهای غذایی 
ببینند  که  نیست  خوب  نوجوان  دختران  برای  نباشید. 
باعث  چون  چیزهاست،  این  سرگرم  بیش ازحد  مادرشان 
می شود آنها هم دلواپس رژیم غذایی خودشان شوند؛ همان 

چیزی که هیچ کدام از ما نمی خواهیم.«

نشانشان دهید که طبیعی است شکست بخورند
اشکالی  نشان دهید شکست  آنها  به  نکنید که  فراموش 
ندارد. الزم است دختران بدانند که شکست خوردن خوب 
است، که همه ما گاهی در زندگی مان شکست می خوریم، 
و این که آنچه اهمیت دارد خود شکست نیست بلکه روش 
کنار آمدن با آن است. »حتما شما هم نمی خواهید شکست 
چنان چیز وحشتناکی باشد که ممکن نیست اتفاق بیفتد.« 
»سراغ  می دهد:  ادامه  این طور  که  است  رابرتز  نظر  این 
چالش های جدید بروید، به دخترتان نشان دهید چطور باید 
ماجراجویی کرد. و وقتی کاری به نتیجه نمی رسد چون همه 
کارها نمی توانند به نتیجه برسند  دخترتان می بیند که شما 
دوباره سر پا می ایستید و راهتان را ادامه می دهید. همه چیز 
به ایجاد انعطاف پذیری مربوط است که برای دخترانمان 

واقعا اهمیت بسیار دارد.«
وقتتان را با آنها بگذرانید

هیچ کاری نکنید، و این هیچ کار را هم با یکدیگر انجام دهید. 
رابرتز معتقد است »کاالی ارزشمندی به نام وقت خالی از 
فشار و نگرانی بهترین چیزی است که می توانید به آنها بدهید. 
به این ترتیب متوجهشان می کنید که فقط به این دلیل دارید 
وقتتان را با آنها می گذرانید که می خواهید در کنارشان باشید. 
همه ما مقصریم بابت برنامه ریزی های فشرده و نگاه مدام به 
ساعت، ولی هیچ چیز مهم تر از آن زمانی نیست که شما فقط 

کنار یکدیگرید، بدون هیچ برنامه ای.«

با هم غذا بخورید
سعی کنید همگی موقع غذاخوردن لپ تاپ و موبایلتان را 
کنار بگذارید و دست کم چند بار در هفته با هم به غذاخوردن 
و صحبت کردن بپردازید. اگر نمی توانید با هم غذا بخورید، 
بنشینید یک لیوان چای بخورید و حرف بزنید. همان طور که 
لونن می گوید، »موضوع مهم درباره رسانه های اجتماعی 
این نیست که دختران وقتی در آنها هستند چه کارهایی 
می کنند، بلکه مهم این است که وقتی در آنها هستند چه 
کارهایی نمی کنند. و آن شامل وقتی هم می شود که صرف 
گفتگو با پدرومادر و خواهروبرادر خود نمی کنند؛ کاری که 

الزم است انجام دهند.«
خوب گوش کنید

نگذارید دختران شما را پس بزنند. »گاهی تالش می کنند 
شما را کنار بزنند یا بگویند که عالقه ای به صحبت درباره 
موضوعی ندارند، ولی الزم نیست شما هم حتما قضیه را 
این طور رها کنید.« این نظر دکتر کارولین شستر است، 
کار  ساله   ۱۸ تا   ۱۱ کودکان  با  که  خبره ای  روانشناس 
ببینید  و  شوید  مکالمه  وارد  آنها  با  است  »الزم  می کند. 
مشکل چیست. خیلی مهم است که بادقت گوش کنید. 
موضوع این نیست که شما به آنها بگویید چطور از عهده 
مشکل بربیایند، موضوع این است که گوش کنید و ببینید 
مشکل از دید آنها چیست. بله، شما می توانید چیزها را سر 

جای خود قرار دهید و راه حل ارائه کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز هفدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد 
پرسش واقع خواهند شد.سوره اإلسراء، آیه ۳6

حدیث روز  

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند. 
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

برای اطمینان از سالمت روانی دختران چه می توانیم بکنیم؟
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طراح: نسرین کاری                         جدول3805

معمواًل  که  ای  وسیله  افقی:۱- 
گرفته  بکار  آب  کردن  گرم  برای 
 - آشکار  ابرو۲-  گره   - شود  می 
پا  از  قسمتی  موسیقی-   آالت  از 
3- الفبای موسیقی - فرمانده سپاه 
-  فرو شدن در آب - یازده ۴- گاو 
کوهی - آزمودن، محک - حاصل 
و نتیجه کار 5-  پادشاه - صالبت، 
براثر  اگر ۶-   - تندی - خورشید 
باال رفتن درجه حرارت بدن ایجاد 
حالتی  از  و  شکل    - شود  می 
نشستن  که  دو کف  پا را بر زمین 
متر  مایل کج ۷- صد   -  بگذارند 
مربع - یدک، دنباله - نامه رسان 
 -9 صورتحساب   - دزدی   -۸
اساس و شالوده - اندک - قسمتی 
سوئیس  در  رودی   - دست  از 
۱۰- گاه از نهاد برمی آید - بسیار 
 -۱۱ ناشنوا   - عاطفی  و  حساس 
حشره مزاحم - قسمتی از دستگاه 
گوارش - قاعده و قانون - مخالف 
ولی   - تحفه  و  هدیه   -۱۲ شب 
و سرپرست - مضراب ۱3- تر و 
خیس - شیمی دانی که در تدوین 
عناصر  تناوبی  بندی  طبقه  جدول 
شیمیائی سهمی بسزا دارد- ضمیر 
پول  واحد   -۱۴ همه   - غایب 
صابون  و  آب  محصول    - شیلی 

- منسوب به آهن- ۱5- پایتخت 
مصر - یک جور

 - زیورآالت  از   -۱ عمودی: 
منسوب به آسمان ۲- توبه پذیرنده 
- دست بی انتها - مخالف سرد 3- 
کمان -  گوسفند -  و  بره  صدای 
اساس و بنیان - نام - عضو دونده 
حساب  ماشین   - گل  بوته   -۴
قدیمی ها! - ناز و ادا 5- لون - 
ناخن - شهر زلزله زده - عملیات 
جنگی  به طریق تمرین و آزمایش 
 - اندیشی  چاره   - حرام  نت   -۶
ابریشم و حریر ۷- از ادارات دولتی 
- اثر چربی ۸- کمیابی - دویدن 
بستنی  نوعی   - مفعولی  - ضمیر 
9- فراوان و زیاد - کسی که همه 

کشت   -۱۰ باشد  بلد  کاری  نوع 
به  اشاره   - کالبدها   - دیده  آفت 
انگلیسی  قواعد  آموزش  دور ۱۱- 
- پوک - گاه از نهاد برآید - غزال 
۱۲- ارسال کننده - هیجان همراه 
که  ویروسی  بیماری   - ترس  با 
آبله  عامل مولد آن شبیه ویروس 
وزنی  ضمیر   -۱3 است  مرغان 
آب   - چهره   - کلفت  مقوای   -
منجمد شده ۱۴- محورسیم پیچی 
شده ای که در داخل دینام قراردارد 
با  شکارچیان   که  کوچک   خانه    -
شاخ   و بال  درخت  در بیابان  برای 
تازگی،   -۱5 کنند  درست    خود 
و  سمی  درختچه ای   - طراوت 

همیشه  سبز

123456789101112131415

تیمسیانزمیجقنع1

وللتاارانالیم2

نممکیدزنلاود3

یانسالنمدربن4

مننتلوبدسحدح5

ونساناسرماج6

راویرزلاهنمیا7

یباهردالیوراج8

سولمهربلسکورب9

وهسدکاکاردن10

ناتیمناهدافم11

تشونورلوههرس12

سرافلامبامار13

رامیتبناهنیشو14

ارییدوعسمنوناق15

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

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

فروش کانکس 9 متری
09335611664

فروش پیکان وانت مدل 92 
)اتاق دار( دوگانه دستی

 )منبع بزرگ(بیمه تا 15مرداد ماه
)قابل معاوضه با پراید 

ترجیحا دوگانه(
09335611664

به چند نیروی خانم مجرد
 و آقا جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.

 32342244
09335612158

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

به مدرک کارشناسی با حداقل سه سال سابقه 
بیمه آب یا راه جهت اخذ گرید نیازمندیم.

09152645378

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

نیازمندیم.   09157644355- 3193

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.    

32320138 - 32320146 - 32320155
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

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

به تعدادی بازاریاب در یک شرکت پخش معتبر مواد غذایی بهداشتی
 با حقوق ثابت و مزایا و بیمه نیازمندیم 09905096398/32437650

لوله کشـی ساختمـان
 نصب و تعمیر و سرویس کولر، 

 پمپ ، آبگرمکن و انواع شیرآالت ،
لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی  

09158651167 - شهریاری

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

قابـل توجـه کلیـه شهرونـدان گرامـی 
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



آیا می دانستید مردانی که از چاقی شکمی رنج می 
برند بیشتر در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند 
آنها مشتعد ابتالبه بیمای های قلبی و عروقی و دیابت 
هستند و قدرت بدنی و استخوانی ضعیف تری نسبت 
دارند؟! چاقی  و سال خود  مردان هم سن  دیگر  به 
شکمی یک فاکتور خطر در تحلیل بافت استخوان و 

کاهش قدرت آن در مردان به شمار می رود. تحقیقات 
نشان می دهد که چاقی شکمی در مردان نه تنها خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را افزایش می دهد، 
بلکه یک عامل خطرساز در تحلیل بافت استخوانی 
است. چاقی با بسیاری از اختالالت از جمله بیماری 
های قلبی- عروقی، دیابت، کلسترول باال، آسم، ایست 

تنفسی در خواب )آپنه( و بیماری های مفصلی همراه 
است. از آنجایی که اغلب مطالعات مربوط به پوکی 
استخوان در مورد زنان انجام شده است، این تفکر 
به  مردان  که  است  رایج شده  مردم  میان  در  غلط 
تحلیل استخوان دچار نمی شوند. ضمناً توزیع چربی 
موجود در بدن در همه قسمت ها یکسان نیست.

اضافه وزن و تحلیل استخوان ها

6
دوشنبه * 22 خرداد  1396 * شماره 3806

مجیدآورند کشتی گیر بیرجندی 
به عضویت تیم ملی درآمد

المللی  بین  مسابقات  در  جنوبی  خراسان  ورزشکار  امیرآبادیزاده- 
مسابقات  در  کند.  می  شرکت  )ره(  امام  یادگار  جام  فرنگی  کشتی 
کشتی نوجوانان کشور که چندی پیش برگزار شد ورزشکار خراسان 
درآید.  تیم ملی  به عضویت  توانست در وزن 85 کیلو گرم  جنوبی 
شایان ذکر است، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام 
یادگار امام )ره( در تیرماه سال جاری و با حضور تیم های خارجی در 
استان قم برگزار می شود که کشتی گیر خراسان جنوبی در وزن 85 
کیلوگرم و در قالب تیم ملی در این مسابقات حضور پیدا می کند.

تیرانداز المپیکی ایران 
به مقام پنجم جام جهانی آذربایجان اکتفا کرد

 10 تپانچه  رشته  در  ایرانی  تیرانداز  اللهی  سبقت  گلنوش  ایرنا- 
متر زنان در رقابت های جام جهانی گاباالن جمهوری آذربایجان 
مقام  به  و  بازماند  مدال  تصاحب  از  فینال،   به  راهیابی  از  پس 
کسب  با  الهی  سبقت  گلنوش  کرد.  اکتفا  ها  رقابت  این  پنجمی 
ایران  مرزی  برون  رکورد  توانست  مقدماتی  مرحله  در   388 امتیاز 
این  دهد.  ارتقا  نمره   3 زنان  بادی  متر   10 تپانچه  رشته  در  را 
تیرانداز جوان کشورمان نتوانست روی سکو برود و فقط به عنوان 
لعیا  و   373 امتیاز  با کسب  نیز  رستمیان  هانیه  کرد.  اکتفا  پنجمی 
ترتیب چهل  به  مقدماتی  مرحله  در   367 امتیاز  با کسب  محمدی 
همچنین  بازماندند.  فینال  به  صعود  از  و  شدند  پنجاهم  و  سه  و 
تیراندازانی از اتریش، روسیه و مکزیک به ترتیب عناوین اول تا 
آذربایجان  تیراندازی جام جهانی  را کسب کردند. مسابقات  سوم 
و  شده  آغاز  آذربایجان  جمهوری  گاباالن  در  ماه  خرداد   16 از 
24 همین ماه با معرفی برترین ها به کار خود پایان خواهد داد.

والیبالیست های جوان ایران به مصاف ترکیه می روند

ایرنا- تیم ملی والیبال جوانان ایران برای حضور قدرتمند در رقابت 
های زیر 21 سال جهان چهار دیدار تدارکاتی برابر ترکیه برگزار می 
کند. تیم ملی والیبال جوانان ایران که خود را برای حضوری قدرتمند 
در رقابت های قهرمانی جوانان جهان آماده می کند به دعوت رسمی 
فدراسیون والیبال ترکیه راهی این کشور شد. شاگردان بهروز عطایی 
برگزار می کنند.  ترکیه  با جوانان  تدارکاتی  اردو چهار دیدار  این  در 
ایتالیا، لهستان، روسیه،  تیم جوانان ترکیه به همراه تیم های چک، 
قهرمانی  مسابقات  در  حاضر  اروپایی  تیم  شش  از  یکی  اوکراین 
هدایت  کاظم  »علی  عهده  به  آن  هدایت  که  است  جهان  جوانان 
جهان  قهرمانی  های  رقابت  دوم  گروه  در  تیم  این  است.  اوغلو« 
با تیم های روسیه، آمریکا و کوبا هم گروه است. این مسابقات با 
میزبانی جمهوری  به  تیرماه  یازدهم  تا  دوم  از  برتر  تیم   16 حضور 
چک و در شهرهای »چسکه بوجویتسه« و »برنو« برگزار می شود.

ریشه یابی بیماری پیسی

ابتال به بیماری پیسی مربوط به نوعی اختالل 
از غدد در بدن است و می  در کارکرد برخی 
تواند با استرس و ژنتیک نیز شدت بیشتری پیدا 
کند برص نوعی بیماری خود ایمنی محسوب 
می شود که درمان قطعی برای آن پیدا نشده 
است. در 20 درصد از بیماران سابقه خانوادگی و 

ژنتیک سبب بروز این بیماری می شود. همچنین 
این مشکل در هر نقطه از بدن ممکن است 
از پوست  به دنبال آن بخشی  ایجاد شود که 
روشن تر از سایر بخش ها خواهد شد. استرس و 
اختالالت تیروئید از عواملی محسوب شده که 
در شدت و شیوع این بیماری نقش دارد بنابر این 
افرادی که با این مشکل مواجه می شوند باید از 
نظر عملکرد غده تیروئید مورد بررسی قرار گیرند.

عالوه بر گوسفندان، این حیوانات نیز 
می توانند مبتال به تب کنگو باشند! 

و  علوم  انجمن  رئیس  عزیزی  حسین  محمد 
صنایع غذایی ایران گفت: کنه یکی از عاملین 
انتقال تب کریمه کنگو است که در فصل گرما 
رشد و تکثیر بسیاری پیدا می کند در این شرایط 
توجه به نحوه نگهداری دام ها یکی از اصول 

مهم در پیشگیری از شیوع بیماری های دامی 
که  دام هایی  بدن  پوشش  می شود.  محسوب 
دارای پشم و موهای بلند است فضای مناسبی 
را برای رشد و تکثیر کنه فراهم می کند بنابراین 
عالوه بر گوسفندان در شتر ها و اسب هایی که 
امکان  هستند  بلند  موهای  و  پشم ها  دارای 
ابتال به بیماری تب کریمه کنگو وجود دارد 
واین حیوانات می توانند ناقالن بیماری باشند.

طراح و فرمانده اصلی عملیات تروریستی تهران به هالکت رسید 

تسنیم- حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات در تشریح این خبر 
گفت: طراح و فرمانده اصلی عملیات تروریستی مجلس شورای اسالمی و حرم 
مطهر امام خمینی)ره( توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( به هالکت رسید. 
علوی افزود: برای ما تعجب آور بود که اگر در سال های قبل ماهی دو یا هفته ای 
یک تیم تروریستی کشف می کردیم اخیراً و در اردیبهشت ماه کشف تیم های 
این دستگیری ها  مرتب  انعکاس  با  نداشتیم  بنا  که  بود  رسیده  روزانه  به  ترور 
قدمی  که  و همین  بزنیم  را صدمه  مردم  روانی  و  روحی  بهداشت  و  آرامش 
برمی داشتیم خدا را شکر می کردیم و گه گاه به اطالع مردم می رساندیم. وی 
در ادامه تصریح کرد: اخیراً فشار به گونه ای بود که انگار جنون عملیاتی پیدا 
کردند و ناکامی هایشان آنها را به سرحد جنون رسانده بود، عالوه بر این با 
حمایت های مالی و مشوق ها از آن سوی مرزها انگیزه بیشتری پیدا کرده بودند.

هلو میوه ای برای سالمتی مردان 

با  و  است  آنتی اکسیدان ها  از  سرشار  هلو 
و  سرطان  از  خاصی  انواع  مانند  بیماری هایی 
بیماری های قلبی مبارزه می کند. همچنین هلو 
مفید  مردان  باروری  مشکالت  کاهش  برای 
است. بر اساس نظریات طب چینی، بافت نرم 
این میوه برای درمان التهاب حاد معده بسیار 

درمان  برای  پخته  هلو  پوره  از  است.  مناسب 
مصرف  می شود.  استفاده  خشک  سرفه های 
ریه و روده ها کمک  نرم شدن  به  منظم هلو 
می کند. از هسته هلوی رنده شده برای تقویت 
جریان خون استفاده می شود و تصور می شود 
باعث کاهش تومورها و فیبروز رحم می گردد. 
برای  روز  در  بار  دو  مصرف  شود  می  تاکید 

مردانی که مشکالت باروری دارند مفید است.

شیر ندادن به شیرخوار 
و افزایش ریسک ابتال به سرطان سینه

عوامل خطرپذیر زیادی وجود دارند که درمورد 
ابتال یا عدم ابتال به سرطان سینه تعیین کننده 
زندگی،  مکان  ژنتیک،  هورمون ها،  هستند، 
سبک زندگی و یا به عنوان مثال شیر ندادن 
به شیر خوار. هرچند دالیل زیادی وجود دارد 

که یک زن بخواهد شیرندادن را انتخاب کند؛ 
مثال مادران شاغل اغلب پرمشغله اند. انتخاب 
ریسک  می تواند  فرزند شیرخوار  به  شیرندادن 
ابتال به سرطان سینه را باال ببرد. در تحقیقی که 
در سال 2002 صورت گرفت، شیردادن تا اندازه 
چشمگیری موجب کاهش ریسک سرطان شده 
بنابراین هرچه مدت شیردهی طوالنی تر  بود. 
باشد، ریسک سرطان سینه اش کمتر خواهد شد.

روزه گرفتن برایمان خوب است؟

همانطور که می دانید روزه گرفتن به خودی 
خود برای شما بد یا خوب نیست. بستگی به 
این دارد که شما چگونه انجامش دهید. اگر 
می خواهید از روزه داری به عنوان یک رژیم 
و  وزن  سریع  کاهش  برای  سخت  و  سفت 
مجازات خود برای پرخوری های قبلی استفاده 

کنید، بدن بر علیه تالشتان عمل خواهد کرد. 
ابزاری  عنوان  به  روزه  از  اگر  دیگر،  از سوی 
استفاده  روح  و  بدن،  فکر،  کردن  تمیز  برای 
می کنید، راهنمایتان می شود. دلیلش هم این 
است که برنامه غذایی بیش از آن چیزی است 
که فقط می خورید. جواب اینکه روزه می تواند 
سالم باشد یا خیر به بیش از مقدار کالری و 
اینکه چه زمانی غذا می خورید بستگی دارد.

31 فقره تصادف در هفته گذشته
6 کشته و 46 زخمی در استان برجای گذاشت

52 درصد  استان خراسان جنوبی،  پلیس  گزارش  به 
نکردن  توجه  علت  به  گذشته  هفته  تصادفات 
با  مرد  نیک  سرهنگ  داد.  رخ  جلو  به  رانندگان 
اثر  بر  موتور سیکلت  راکب   2 به کشته شدن  اشاره 
درصد   31 افزود:  استان،  در  گذشته  هفته  تصادفات 
با  نقلیه  وسیله  برخورد  اثر  بر  مدت  این  تصادفات 
داد:  ادامه  رابطه  این  در  وی  بود.  ها  موتورسیکلت 
76 درصد تصادفات هفته گذشته از ساعت 12 ظهر 
بنابراین مردم در ساعات  است  داده  12 شب رخ  تا 
قبل و بعد از افطار با احتیاط بیشتری رانندگی کنند. 

یک واحد مسکونی در حوالی خیابان توحید طعمه حریق شد

نشانان  آتش   13:25 ساعت  جمعه  روز  در  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد  به  خبر  این  اعالم  با 
ایستگاه 2 به محل حادثه اعزام شدند. به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نامعلومی طعمه حریق شده و کسی در  به علت  باره گفت: منزل مسکونی  این  اعزامی در  تیم  بیرجند، فرمانده 
آبرسان  لوله های  از  با استفاده  ایمن سازی محل  از  افزود: آتش نشانان پس  نژاد  منزل حضور نداشت. قربانی 
ولی  نداشتیم  جانی  خسارات  خوشبختانه  حادثه  این  در  کردند.  اقدام  دود  تهویه  به  نسبت  و  اطفاء  را  حریق 
خسارات مالی فراوانی به مالک وارد آمد. الزم به ذکر است آتش نشانان بیرجند در هفته گذشته به 36 ماموریت 
اعزام شدند. از این 36 ماموریت 14 مورد حریق و 22 مورد حادثه بوده که 29 مورد داخل محدوده شهری و 7 
به شهروندان  لذا  باشد.  مار می  به مشاهده  ماموریت مربوط  بیشترین  باشد.  از محدوده شهری می  مورد خارج 
محترم توصیه می گردد: با مشاهده مار ابتدا خونسردی خود را حفظ سپس با شماره 125 سازمان آتش نشانی 
تماس گرفته و نشانی دقیق محل را اعالم نمایید تا آتش نشانان نسبت به دام انداختن مار اقدام نمایند. هرگز 

باشند. و حیوانات موذی سمی می  مارها  زیرا  نکنید  اقدام  موذی  یا حیوانات  مار  انداختن  دام  به  نسبت  خود 
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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

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما همشهریان عزیز می باشیم. 

خدمات ویژه )نان، پنیر، سبزی، چای( رایگان 

ورودی و هزینه پذیرایی رایگان 

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵
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7
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

اخالق در برنامه ها و فعالیت های 
فرهنگی قرآنی ترویج شود

تسنیم-نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه ترویج 
اخالق قرآنی مهم ترین نکته در برنامه های فرهنگی 
قرآنی باید باشد، گفت: اگر قرآن در تمامی زمینه ها 
عملیاتی شود پاسخگوی همه صحنه ها خواهد بود.

آیت ا... عبادی در دیدار با جمعی از فعاالن فرهنگی 
بیرجند، با اشاره به اینکه دعوت به خدا زاویه های 
گوناگون دارد، افزود: دیدن خط قرآن برای انسانهای 
بی سواد، ثواب دارد، ترجمه، حفظ و تفسیر قرآن 
همه اینها ثواب دارد، اما آنچه که از اینها موثرتر 
است قرآنی شدن انسان ها ست.وی با اشاره به اینکه 
اخالق قرآنی مهم ترین نکته در برنامه های فرهنگی 
را  قرآن  اینکه  یعنی  این  گفت:  باشد،  باید  قرآنی 
برداشتن و در صحنه جامعه پیاده کردن است که 

در تمام صحنه ها جواب می دهد.

۵۰ میلیون تومان بن خرید محصوالت 
فرهنگی در نمایشگاه  قرآن توزیع می شود  

تسنیم-مدیرکل ارشاد از توزیع ۵۰ میلیون تومان بن 
خرید محصوالت فرهنگی در یازدهمین نمایشگاه 
کرد:  اظهار  محبی  داد.  خبر  استان  قرآن  بزرگ 
قرآنی  برنامه   8۰ رمضان  مبارک  ماه  با  همزمان 
در قالب جشن رمضان با عنوان های نشست های 
علمی، محافل انس با قرآن، مسابقات قرآن و نهج 
البالغه، اجرای تعزیه و تئاترهای قرآنی در دستور کار 
قرار گرفته است.وی افزود: 8 نمایشگاه قرآن کریم 

در شهرستان های استان برپا شده  که یازدهمین 
نمایشگاه قرآن کریم خراسان جنوبی در قالب ۵6 
غرفه در یک سالن نمایشگاهی گشایش یافته است. 
مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی بیان کرد: 22 ناشر، 
2۵ نمایندگی نشر و ۵ هزار عنوان کتاب در قالب 9۵ 
هزار جلد در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 
گرفته  و هفت مؤسسه قرآنی، 4۵۰ عنوان نرم افزار 
و 4 هزار و۵۰۰ عدد نرم افزار را در این نمایشگاه به 
مردم عرضه کرده اند.محبی تصریح کرد: هنرمندان 
کتابت  نگارگری،  نگار،  سوخت  غرفه های  در  نیز 
با  محصوالتی  خوشنویسی  و  معرق  اسماء ا...، 

موضوعات قرآنی را ارائه کرده اند.

امسال بیشتر از یک هزار و 7۰۰ نفر از 
فرودگاه بین المللی بیرجند به حج می روند

کاری- مدیر کل فرودگاه های استان عنوان کرد:  
برای نخستین بار در سال های جاری  پروازهای 
خواهد  صورت  بیرجند  فرودگاه  از  تمتع  حج 
پذیرفت.سالمی  با بیان اینکه براساس  قولی که 
سال 94 به هم استانی های محترم دادیم با تالش 
ها و پیگیری های موثری که انجام شد فرودگاه 
بیرجند به عنوان ایستگاه پروازی حج تمتع پذیرفته 
فرودگاه  از  تمتع  حج  پروازهای  افزود:امسال  شد 
بیرجند انجام خواهد شد وی خاطر نشان کرد  : 
تعداد  امسال  زیارت  و  حج  سازمان  اعالم  طبق 
کاروان   12 غالب  در  زائر  نفر   7۰۰ و  هزار  یک 
زیارتی از فرودگاه بین المللی بیرجند به سرزمین 
وحی  اعزام خواهند شد.سالمی گفت: پروازهای 
حج تمتع در حال برنامه ریزی به جهت زمان و 
تایپ هواپیماها می باشد و به طور رسمی برنامه 
ای به این فرودگاه اعالم نشده است اما با توجه 
به تعداد زائر استان پیش بینی می گردد از اوایل 
شهریور زائران توسط 6 پرواز با هواپیماهای بدنه 
متوسط یا بدنه وسیع اعزام گردند سالمی اضافه 
کرد  زائران از اوایل مهرماه به فرودگاه بیرجند باز 
خواهند گشت و دیگر نیازی نیست زائران عزیز 
مسیر زمینی 48۰ کیلومتری بین بیرجند و مشهد 

را طی دو مرحله طی نمایند.

3۰ درصد جمعیت استان دو دفترچه دارند

صدا و سیما-براساس آمارهای سازمانهای بیمه گر 
خراسان جنوبی، نزدیک به 3۰ درصد جمعیت استان 
دارای دو دفترچه بیمه هستند. مدیرکل بیمه سالمت 
گفت: حدود 2۰ تا 3۰ درصد جمعیت استان دارای دو  
یا سه دفترچه بیمه اند. خوبان با بیان اینکه حدود ۵۰۵ 
هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه سالمت 
قرار دارند افزود : اکنون در استان، 71 درصد بیمه 
شدگان زیر پوشش بیمه سالمت و 42 درصد زیر 
پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این آمار بدون 
احتساب بیمه شدگان نیروهای مسلح، بانک ها و سایر 
 بیمه ها، 13 درصد بیشتر از جمعیت استان است.

معاینه رایگان 11۰ بیمار در خراسان جنوبی

صدا و سیما-مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
رحمت  همای  طرح  قالب  در  بیماران  این  گفت: 
طبس،  شهرستانهای  روستاهای  از  تعدادی  در 
بشرویه، فردوس و خوسف  رایگان معاینه شدند.

کاروان  را چهار  بیماران  این  افزود:  خامسان  جواد 
سالمت، متشکل از پزشک و پیراپزشک، داوطلبان 
هالل احمر و نیروهای هالل احمر ویزیت کردند.

پیش بینی 138 پایگاه اوقات فراغت

اوقات فراغت در استان  پایگاه  صدا و سیما-138 
دبیر  است.  شده  بینی  پیش  آموزان  دانش  برای 
گفت:  پرورش  و  آموزش  فراغت  اوقات  ستاد 
برنامه های اوقات فراغت امسال با توجه به سال 
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، با شعار » تابستانی 
با نشاط با کسب یک مهارت « برگزار می شود.

بیش از ۶ هزار تن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد
تسنیم- رئیس سازمان تعاون روستایی استان گفت: از زمان آغاز خرید 6 هزار و 1۰8 تن گندم تضمینی توسط 22 مرکز و 87 تن کلزا تضمینی توسط سه مرکز 
از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده است.محسن اسفندیاری اظهار کرد: در راستای خرید تضمینی محصول گندم و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان 
سخت کوش، شبکه تعاون روستایی خراسان جنوبی به عنوان مباشر و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ خراسان جنوبی نیز در این خصوص ارائه خدمت می کند.

مجتمع مذهبی، فرهنگی
 متوسلین به ثقلین افتتاح شد

فرهنگی  مذهبی،  مجتمع  شب  شنبه  حسینی- 
با  بیرجند  ثقلین برکوکی های مقیم  به  متوسلین 
اصحاب  مدیران کل،  از مسئوالن،  حضور جمعی 
رسانه ، افراد خیر و مردم روستای برکوک همزمان با 

جشن میالد امام حسن)ع(، افتتاح و به بهره برداری 
جماعت  نماز  اقامه  با  همراه  شده  یاد  رسید.آیین 
مغرب و عشاء ، صرف افطاری، تواشیح و برگزاری 
رئیس  واقعی  االسالم  .حجت  بود  میالد  جشن 
هیات مدیره مجتمع و عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند، با بیان این که این پروژه در 
زمینی به مساحت 3۰۰ متر مربع با 2 باب سالن 
ویژه برگزاری مراسم های متعدد ساخته شده است 
محل  از  اوقاف  اداره  واگذاری  زمین  کرد:  عنوان 
زیربنای 4۰۰  با  و  ابراهیم  محمد  مرحوم  موقوفه 
بوده که در  بوده در محله چهار درخت  متر مربع 
مدت حدود 6 ماه کاری به بهره برداری رسید.به 
گفته وی مراسم با سخنرانی مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه، اجرای مولودی خوانی و تواشیح ادامه پیدا 
کرد.حجت االسالم واقعی با اشاره به این که برای 
ساخت این موسسه 2۰۰ میلیون تومان هزینه شده 
است ادامه داد:اکثر کارهای عملی مانند سنگ کاری 
و گچ کاری به دست افراد محله انجام شده و کامال 

با کمک خیران بودجه الزم جذب شد.

اجرای 3 مجلس تعزیه حضرت علی)ع( 
در شب های قدر 

ارشاد  و  فرهنگ  هنری  امور  امیرآبادیزاده-معاون 
خوانی  تعزیه  اجرای  جنوبی؛از  خراسان  اسالمی 
شهادت حضرت علی)ع( به همت گروه تعزیه خوان 
داد.سید  خبر  بیرجند  در  بیت)ع(«  اهل  »عاشقان 
علی زمزم عنوان کرد: این مراسم در راستای برنامه 
های جشن رمضان این اداره کل در شب  19 ماه 
مبارک رمضان در پارک توحید، 21 رمضان در پارک 
آزادگان و 23 رمضان در محل پارک شعبانیه ساعت 
21 برگزار خواهد شد.وی تصریح کرد: متن تعزیه 
با  که  است  شده  انتخاب  قدیمی  متون  از  خوانی 

شرکت 1۵ نفر به مدت 12۰ دقیقه اجرا می شود.

ذخیره 12۰ نمونه در بانک خون بندناف 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

کاری - مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی عنوان کرد:  12۰ نمونه در بانک 
خون بندناف این استان  ذخیره شد.به گفته ملیحه 
زمان  از  واقع  در  ناف  بند  خون  بانک  بهنامیان: 
را در راستای اطالع رسانی  فعالیت خود  تاسیس، 
و  بوده  فرزند  تولد  آستانه  در  به خانواده هایی که 
نیاز به ذخیره سازی سلول های بنیادی دارند، آغاز 
از  ناف منبعی  بند  ادامه داد: خون  کرده است.وی 
سلول های بنیادی خون ساز است و می تواند در روند 
درمان بیماری های بدخیم مورد استفاده قرار گیرد 
که بسیار مهم و ضروری است تا همه اقشار جامعه و 
خانواده ها از علت ذخیره سازی و موارد استفاده خون 

بند ناف اطالع و آگاهی داشته باشند.

رئیس شبکه ملی جامعه و دانشگاه 
در خراسان جنوبی منصوب شد

علوم،  وزیر  فرهادی  محمد  مقدم-دکتر  دادرس 
تحقیقات و فناوری طی حکمی، دکتر خلیل خلیلی 
رئیس دانشگاه بیرجند را به عنوان رئیس شبکه ملی 
جامعه و دانشگاه در خراسان جنوبی منصوب کرد.

ایفای  برای  فرصتی  دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه 
و  تفکر  کانون  عنوان  به  دانشگاه  اجتماعی  رسالت 
دانشجویان به عنوان قشر جوان و نخبه در جامعه است.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی سرایان
 به مناسبت هفته صنایع دستی

بازارچه  در محل  غالمی-نمایشگاه صنایع دستی 
صنایع دستی ورودی شهر سرایان به مناسبت 2۰ 
خرداد روز جهانی صنایع دستی برگزار گردیده و هر 
بازدیدکنندگان  پذیرای  الی 24  از سالت 2۰  شب 
می باشد.مسئول میراث فرهنگی سرایان افزود: روز 
جهانی صنایع دستی فرصتی برای مرور فعالیت ها و 
برنامه ها و یادآوری صنعتگران و هنرمندان می باشد 
و در سرایان نیز برنامه های متنوعی برای این روز 

در نظر گرفته شده است.

توزیع بیش از 18۰ سبد غذایی در فردوس 

امیرآبادیزاده-حسن خادم رییس بهزیستی فردوس 
از توزیع بیش از 18۰ سبد غذایی شامل برنج،روغن، 
تحت  معلوالن  و  محرومان  بین  قند  و  رب،چای 
حمایت بهزیستی در طول ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی  افزود :در شب میالد کریم اهل بیت حضرت 
امام حسن مجتبی)ع( و شب اکرام ایتام نیز تعداد ۵۵۰ 
پرس غذا با همت خیرین بزرگوار بین ایتام و خانواده 
های نیازمند توزیع گردید وی ارزش ریالی این اقالم 

را بالغ بر 24۰ میلیون ریال عنوان کرد.

اختصاص 24 میلیارد تومان برای عمران 6 دهستان استان

درکمیته بهبود فضای کسب  و کار استان تاکید شد:

برزجی-  دومین کمیته تخصصی بهبود فضای 
کسب و کار در سال 96 روز گذشته با حضور 
جمعی از مسئوالن در ساختمان اقتصاد و دارایی 
استان برگزار شد. بررسی مصوبات کمیته قبل و 
ابالغ تکالیف دستگاه های اجرایی برای جذب 
سرمایه گذار از مهمترین مباحث مطرح شده در 
این کمیته بود. مدیرکل اقتصاد و دارایی استان 
در ابتدای این جلسه با اشاره به قانون برنامه 
قانون  این  رویکرد  کرد:  عنوان  توسعه  ششم 
مبتنی بر سرمایه گذاری است و تکالیفی نیز بر 
عهده دستگاه های اجرایی شده که عمل به آن 
سرمایه گذاری را تسهیل می کند. جعفری گیو 
خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه 
حجم سرمایه گذاری باید از 11 میلیارد دالر به 
6۰ میلیارد دالر افزایش یابد؛ همچنین 8 درصد 
رشد اقتصادی نیز برای کشور پیش بینی شده 
است. وی ضمن توصیه به مدیران دستگاه های 
اجرایی که قانون  مذکور را با دقت مطالعه کنند 
گفت: در قانون ششم توسعه و احکام دائمی،  
الزامات و ممنوعیت هایی ابالغ شده که نیاز 

است مد نظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

کاغذی  های  با سیستم  خداحافظی   
ادارات ؛ تمامی ارتباطات برخط

 می شود  
بر  تاکید  با  استان  دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل 
برای سرمایه گذاری  باید  امنی  اینکه شرایط 
فراهم شود، ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید 
به سمت تسهیل شرایط کار و حذف فرآیندها 
حرکت کنند. جعفری همچنین از الکترونیکی 
شدن تمامی فرایندها تا پایان سال سوم برنامه 
های  دستگاه  افزود:  و  کرد  یاد  توسعه  ششم 
اجرایی مکلف هستند تمامی ارتباطات خود را با 
سامانه الکترونیکی بر خط نموده تا سیستم های 
کاغذی از ادارات حذف شود.وی  خاطر نشان 
کرد: بر اساس قانون در راستای اطالح نظام 
درآمدی دولت و قطع وابستگی به نفت  هرگونه 
تخفیف، ترجیح و معافیت مالیاتی جدید نیز در 
قانون برنامه ششم  ممنوع شده است. جعفری با 
بیان اینکه سال گذشته کشور در جذب سرمایه 

اظهار  داشته  خوبی  توفیق  خارجی  گذاری 
امیدواری کرد این روند در سالهای آتی نیز ادامه 
داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه دستگاه های 
اجرایی باید از جزئی نگری در قانون پرهیز کنند 
با گالیه از روند جذب سرمایه گذار در استان و 
افزود: استان های دیگر حتی مجوزها را خود 
دستگاه های اجرایی برای سرمایه گذاران اخذ 

می کنند تا سرمایه گذار دلسرد نشود. 

معرفی پروژه های بزرگ
 سه دستگاه اجرایی  برای ورود فاینانس 
و  اقتصاد  کل  اداره  اقتصادی  معاون  بهروزی 
دارایی استان نیز با اشاره به شناسایی 32 مشوق 
سرمایه گذاری در استان گفت: 8 مورد از این 
مشوق ها به مرکز اعالم شده است. وی با بیان 
به  نامه درخواست شناسایی مشوق ها  اینکه 
تمامی دستگاه های اجرایی ارسال شده افزود: از 
این بین تنها ۵ دستگاه اجرایی به معرفی مشوق 
از  همچنین  وی  اند.  نموده  اقدام  خود  های 
معرفی طرحهایی در حوزه ، صنعت، آب منطقه 

ورود  برای  استان  فاضالب  و  آب  استان  ای 
فاینانس خبر داد و گفت: سایر دستگاه های 
اجرایی نیز می توانندپروژه های بزرگ خود را 

در این قالب معرفی کنند. 

43 قانون مزاحم در جهاد کشاورزی
میراث  سازمان  گردشگری  معاون  عربی 
موانع  وجود  به  اشاره  با  نیز  استان  فرهنگی 
بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران  گفت: شخص 
سرمایه گذاری  با سرمایه بسیار زیاد در زمینه 
حمل و نقل هوایی به استان ورود پیدا کرده 
اما بروکراسی های اداری مانع فعالیت جدی او 
در زمینه ساماندهی پروازهای استان شده است. 
در ادامه این جلسه ، تصویب نامه اخیر هیات 
وزیران برای بررسی شاخص های کسب و کار 
و تکالیف دستگاه های اجرایی مورد بررسی 
اعضا قرار گرفت آنچه که در این تصویب نامه 
بیش از سایر موارد مورد تاکید قرار گرفته این 
است که باید امور مربوط به سرمایه گذاری 
ساده سازی و روان سازی شود. شناسایی 43 

مورد قوانین مزاحم در جهاد کشاورزی استان 
نیز از دیگر دستورات این جلسه بود.

ابالغ هزار میلیارد ریال تسهیالت
 برای سرمایه در گردش؛
 متقاضی در استان نداریم!

معاون امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی 
از  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار  ابالغ  از  نیز 
محل صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه 
در گردش واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: 
نظر  در  سهمی  ها  استان  برای  رقم  این  از 
پرداخت  آمادگی  سقف  بدون  و  نشد  گرفته 
اعتبارات  این  اینکه  بیان  با  زرنگ  داریم.  را 
این  گفت:  شده  ابالغ  امسال  اردیبهشت  از 
وی  دارد.  اعتبار  نیز   97 سال  مهر  تا  طرح 
سود  با  مذکور  تسهیالت  کرد:  نشان  خاطر 
شود  می  پرداخت  سقف  بدون  و  درصد   12
اما هنوز در استان طرحی به ما معرفی نشده 
است. زرنگ یاد آور شد: البته این تسهیالت 
دارد.  پرداخت  برای  نیز  ای  ویژه  شرایط 

شناسایی 32 مشوق سرمایه گذاری در خراسان جنوبی

قاسمی-رئیس سازمان بسیج سازندگی استان 
با بیان اینکه بسیج سازندگی در سال 79 راه 
را  خود  فعالیت  جهادی  حرکت  با  و  اندازی 
آغاز کرده است، اظهارکرد: 24 میلیارد تومان 
اعتبار برای عمران و آبادانی 6 دهستان استان 
زهرایی«  است.»محمد  شده  داده  اختصاص 
شنبه شب در جلسۀ کارگروه بسیج سازندگی 
تومان  میلیارد   12 رقم  این  از  افزود:  استان 
میلیارد   12 و  تأمین  مرکزی  قرارگاه  توسط 
تأمین  استان  سوی  از  باید  هم  دیگر  تومان 
شود. وی با اشاره به تشکیل قرارگاه پیشرفت 
استان، گفت: 6 دهستان هدف  در  آبادانی  و 

برنامه های این قرارگاه در استان خواهند بود.
به گفتۀ وی اجرای برنامه ها در این دهستان ها 
در ۵ حوزه می باشد که شامل حوزه فرهنگ، 
تعلیم و تربیت، سبک زندگی و طب اسالمی، 

زیرساخت و عمران است.

تسهیالت۱۰  میلیارد تومانی 
اشتغال زایی به 6 دهستان

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه 
صنایع  ارزش  زنجیره  یک  دهستان  هر  در 
اظهار  می گیرد،  شکل  کشاورزی  و  دستی 
اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیارد   1۰ کرد: 
زایی نیز به هر دهستان در حوزه محصوالت 

شد  خواهد  داده  دستی  صنایع  و  کشاورزی 
پرداخت  برای  واسط  نهادهای  اختیار  در  که 
قرار می گیرد.»زهرایی« با بیان این مورد که 
امروزه در تمامی عرصه ها و اقشار، گروه های 
جهادی داریم، عنوان کرد: در سال گذشته در 
خراسان جنوبی بالغ بر 29 هزار نفر به اردوهای 
گروه   22 همچنین  و  شدند  اعزام  جهادی 
جهادی مهمان از سایر نقاط کشور در استان ما 
حضور یافته اند.به گفتۀ وی عرصه های مناسب 
باید  گروه های جهادی  برنامه های  اجرا  برای 
مشخص شود تا لیست پروژه هایی که منابع 
و دستگاه متولی مشخص و عام المنفعه هستند 
در اختیار کارگروه قرارگیرد و برای اجرا توسط 
بسیج سازندگی با اولویت بندی های کارگروه 
دنبال شود.وی بیان کرد: بسیج سازندگی پیرو 
تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
مقاومتی نیز وارد شده است و به عنوان یک 
بازوی اجرایی در این حوزه شناخته می شود.

داد:  ادامه  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
اقتصاد مقاومتی تنها به تولید ختم نمی شود 
و  دارد  وجود  زندگی  سبک  و  زندگی  در  و 
آموزش های  زمینه  این  در  دلیل  همین  به 
برگزار  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  را  عمومی 
می کنیم که ساالنه به بیش از 3 هزار نفر 

این آموزش ها ارائه می شود.

3 هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی
 در استان راه اندازی شد

»زهرایی« از راه اندازی 3 هزار کارگاه اقتصاد 
اظهار کرد که  داد و  استان خبر  مقاومتی در 
با  نیز  حوزه  این  در  تخصصی  آموزش های 
کشاورزی  جهاد  و  حرفه ای  و  فنی  همکاری 
برای اعطای گواهینامه به افراد دنبال می شود 

و این آموزش ها منجر به راه اندازی کارگاه های 
اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف استان شده 
که در این راستا تسهیالت اشتغال زایی هم 
کرد:  نشان  خاطر  وی  می کنیم.  پرداخت 
تسهیالت اقتصاد مقاومتی در 3 سال با نرخ 
گذشته  سال  ولی  می شد  پرداخت  درصد   4
که  بود  درصد   16 نرخ  با  تسهیالت  این 
مشکالت زیادی به دنبال داشت و خوشبختانه 
نرخ 4 و 1۰ درصد  با  این تسهیالت  امسال 
اجرای  برای  وی  گفتۀ  به  شود.  می  ارائه 

پروژه های کوچک و عام المنفعه با 11 دستگاه 
داریم. مشترک  نامه  تفاهم  استان  اجرایی 

با همکاری قرارگاه قرب کوثر 4۰ پروژه 
محرومیت زدایی در دست اجرا است

با  ادامه  در  سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس 
برای  کوثر  قرب  قرارگاه  همکاری  به  اشاره 

اجرای 1۵۰ پروژه محرومیت زدایی در استان 
عنوان کرد: از این تعداد 11۰ پروژه تا کنون به 
اتمام رسیده است.»زهرایی« افزود: 4۰ پروژه 
محرومیت زدایی دیگر در دست اجرا است، که 
بیش از یک میلیارد تومان آورده قرارگاه قرب 

کوثر برای اجرای این پروژه ها بوده است.

 بسیج سازندگی در حوزه هایی که امکانات
 و نیروی متخصص دارد وارد شود

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان 

برای توسعه استان در حوزه  بسیج سازندگی 
نیروی  و  آالت  ماشین  امکانات،  که  هایی 
متخصص در اختیار دارد، وارد شود، عنوان کرد: 
بر اساس قانون، دستگاه های اجرایی مجاز به 
سازمان  به  خود  های  پروژه  بعضی  واگذاری 
بسیج سازندگی هستند.سید علی اکبر پرویزی 
در این کار گروه اظهار کرد که شیوه واگذاری 
پروژه ها به بسیج سازندگی طبق قانون، توافقی 
و یا به شکل مناقصه در صورتی نبود پیمانکار 
باشد.وی تصریح کرد که سازمان بسیج  می 
امکاناتی  و  فنی  توان  باید  استان  سازندگی 
داشته باشد که بتواند کار را قبول کند.به گفتۀ 
وی سازمان بسیج سازندگی طرح هایی را در 
روستاها اجرا کند که مردم احساس تعلق به آن 
داشته باشند چون اگر مردم در اجرای پروژه 
ها مشارکت داشته باشند به حفظ و نگهداری 
پروژه توجه بیشتری می کنند.استاندار افزود: 
دستگاه های اجرایی پس از واگذاری طرح به 
سازمان بسیج سازندگی، نظارت الزم را داشته 
باشند چون بهره بردار واقعی خود آن دستگاه 
که  کرد  نشان  خاطر  است.»پرویزی«  اصلی 
بسیج سازندگی، همین که پروژه را به اتمام 
آن  نگهداری  خصوص  در  مسئولیتی  رساند، 
ندارد مگر در قالب توافق نامه، نگهداری آن 

هم به بسیج سازندگی واگذار شود.

گلریزان  جشن  مراسم  سیزدهمین  کاری- 
جرائم غیر عمد استان در سالن الغدیر بیرجند 
برگزار شد.در این مراسم مدیرکل زندان های 
استان بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون 19 
استان  زندان های  از  عمد  غیر  جرائم  زندانی 
آزاد شده اند و  ستاد دیه کشور سال گذشته 
مبلغ یک میلیارد و 7۵۰ میلیون تومان کمک 
است.علی  استان کرده  زندانیان  به  بالعوض 
گلریزان  جشن  اینکه   به  اشاره  با  هاشمی 
امسال با هدف آزادسازی 13۵ زندانی جرائم 
غیر عمد توسط خیرین برگزار شده است افزود:  
برای نخستین بار تعداد زندانیان آزاد شده جرائم 
در  سال  و  رقمی شد   استان سه  غیر عمد 
گذشته 11۵ زندانی جرائم غیر عمد با هزینه 
هفت میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی ادامه داد: 

از مجموع اعتبار هزینه شده برای آزاد سازی 
گذشته  سال  در  عمد  غیر  جرائم  زندانیان 
به  مربوط  تومان  میلیون  و 4۰۰  میلیارد  سه 
نشان  خاطر  است.وی   بوده  شکات  رضایت 
کرد: ستاد دیه کشور سال گذشته مبلغ یک 
میلیارد و 7۵۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
به زندانیان استان کرده است.وی با بیان اینکه 
ستاد دیه استان سه عضو ثابت و چهار عضو 
خیر دارد، گفت: مبلغ بدهی زندانیان جرائم غیر 
عمد استان بیش از 12 میلیارد تومان است که 
امیدواریم با همت و کمک خیران محقق شود.

ترین  موفق  از  یکی  جنوبی  خراسان 
ستادهای کل کشور شناخته شده است

عضو هیئت مدیره ستاد دیه کشور هم در این 
مراسم با بیان اینکه  1۰2 هزار و 98۵ زندانی 

سال  در کل کشور طی 27  غیرعمد  جرائم 
به  افزود: کمک کردن  اند  آزاد شده  گذشته 
برای دستگیری خداوند  نیازمند عاملی  افراد 

کربالیی  اسدا...   است.سید  قیامت  روز  در 
غدیر خاطر نشان کرد: عده زیادی از زندانیان 
جرائم غیر عمد نیازمند کمکی کوچک برای 
بازگشتن به آغوش خانواده هستند لذا مردم 
خیر می توانند در راستای توشه آخرت خود 

در این زمینه قدم بردارند.عضو هیئت مدیره 
ستاد دیه کشور ادامه داد:  ستاد دیه در  27 
سال گذشته با همت واالی شهید الجوردی 

تا کنون  بدو تاسیس ستاد  از  تاسیس شد و 
زندانی جرائم غیرعمد در  1۰2 هزار و 98۵ 
با  غدیر   اند.کربالیی  شده  آزاد  کشور  کل 
اشاره به اینکه اکنون در 32 استان کشور ستاد 
مردمی دیه فعال است  افزود: خوشحالم که 

خبر دهم  ستاد دیه و امور کمک به زندانیان 
جرائم غیر عمد استان خراسان جنوبی یکی از 
موفق ترین ستادهای کل کشور شناخته شده 
آزاد  از مجموع زندانیان  بیان کرد:  است.وی 
شده طی 27 سال گذشته تعداد 46 هزار و 
اند.کربالیی  نفر محکومیت دیه داشته   161
غدیر ادامه داد: تعداد ۵6 هزار و 824 نفر از 
زندانیان آزاد شده جرائم غیر عمد محکومیت 
های مالی غیر کالهبرداری شامل مهریه و 
در  استان  دیه  ستاد  اند.مسئول  داشته  نفقه 
گفتگو با خبرنگار آوا اعالم کرد: حدود 1۵۰ 
میلیون تومان به صورت نقدی و تعهدی در 
مراسم گلریزان جمع شده است خوئی خاطر 
نشان کرد از این مبلغ اهدا شده ۵۰ میلیون 

تومان مربوط به بانک ملی استان می باشد.
)Ava.news12@gmail.com(

حدود 150 میلیون تومان به صورت نقدی و تعهدی در جشن گلریزان جمع آوری شد

خدمات  مرکز  تخصصی  کدخدائی-نشست 
سرمایه گذاری استان با حضور نمایندگانی از 
دو شرکت بزرگ چینی و رئیس سازمان امور 
اقتصادی و دارایی و مدیر آب و منطقه ای و 
جذب  هدف  با  استان  های  راه  مدیرساخت 
عمرانی   طرح   ۵ برای  خارجی  گذار  سرمایه 
برگزار شد.نماینده شرکت چینی )در گفتگو با 
آوا( با اشاره به اینکه راه آهن توجیه اقتصادی 
دارد عنوان کرد: 7 سال پیش و در سال 2۰1۰ 
طرح های مطالعاتی راه آهن خراسان جنوبی 
را انجام داده است و در آن سال با 7 میلیارد 
دالر برای سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده 
امر  این  که  آمد  وجود  به  تغییراتی  اما  بودیم 
  Epcf محقق نشد و با وضعیت حال حاضر

را ترجیح می دهیم.وی تاکید کرد : اگر راه آهن 
برای استان دارای اهمیت است باید بتواند آن را 
در لیست پروژه های دولت ایران و چین اضافه 
در  درصد  تا 7۰  مشارکت  کند.»لیوون«برای 
ساخت و بهره نیروگاه بادی هم اعالم آمادگی 
کرد.مدیر اجرایی نیروگاه بادی نیز با بیان اینکه 
به منظور جذب سرمایه گذار  زمین در استان 
تامین شده است.عنوان کرد:نیروگاه بادی استان 
با ظرفیت ۵۰ مگاوات در دست اجراست که از 
سازمان محیط زیست مجوز گرفته و کارهای  
مربوط به تامین زمین انجام شده و ایستگاه باد 
سنج نصب و راه اندازی شده است. وی ادامه داد 
می توانیم در این پروژه از ۵ تا 1۵ درصد مشارکت 
کنیم و خرید تضمینی بر عهده دولت  باشد.

طرح انتقال آب استان در فاز ۱ اجرایی
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب منطقه ای 
مقیاس های  در  پروژه  ارائه 2  با  استان هم 
آب  انتقال  طرح  کرد  بیان  بزرگ  و  کوچک 
از دریای عمان به استانهای شرقی  در فاز 1 
اجرایی است که پس از اجرادر این فاز 22۰ 
سازی  شیرین  سال  در  مکعب  لیتر  میلیون 
می شود و از این مجموع 2۵ میلیون لیتر در 
صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که  دولت 
کرد. خواهد  خریداری  تضمینی  صورت  به 
 Epcf امامی تصریح کرد:پروژه به صورت
)مباحث فنی و قیمت در جهت کاهش هزینه 
های  تعرفه  و  مبالغ  برخی  پرداخت  عدم  و 
دولتی ، بیمه و مالیات(اجرا خواهد شد و اعتبار 

الزم بالغ بر چهار هزار میلیارد دالر است.

راه آهن استان
 در انتظار همت مسئوالن

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و 
شبکه ریلی بندر چابهار را به خراسان شمالی 
و گلستان متصل می کند افزود:شبکه ریلی 
چابهار به زاهدان به طول 7۰۰ کیلومتر واگذار 
به  زاهدان  از  که  آن  دوم  فاز  و  است  شده 
بیرجند و در انتها به خواف متصل می شود 
کیلومتر   7۰ و  است  کیلومتر   7۰۰ حدود 
است.رجبی  شده  انجام  آن   2 فاز  مطالعات 
گذاری  سرمایه  های  روش  انواع  داد:  ادامه 

آماده است زیرا که پروژه پر اهمیتی است و 
کانال اصلی آن بندر چابهار است .بهارشاهی 
برای  طرحی  مالی  منابع  تجهیز  دفتر  مدیر 
 4 ظرفیت  با  قاین  شهر  فاضالب  تصفیه 
میلیون متر مکعب در سال و سربیشه با 1/4 
میلیون لیتر و فردوس با 4/7 میلیون لیتر ارائه 
کردکه برای بررسی بیشتر به جلسه ی بعدی 
موکول شد و همچنین مدیر سرمایه گذاری 
جهاد کشاورزی با دو طرح مدیریت سیالب 
و ساماندهی افزایش بهره وری در منابع آبی 
داشت  ارزش  دالر  میلیون   2۰۰ بر  بالغ  که 
داد  اطمینان خاطر  به سرمایه گذاران چینی 
اعتبار  تامین  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت   :
 در حال تالش است که در بودجه آمده است .

چینی ها روی خط آهن

عکس:گرگی

عکس:ایرنا
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 امام کاظم علیه السالم فرمودند :
َدْعـَوُة الّصـائِـِم ُتْسَتجاُب ِعْنَد اِْفطاِرِه؛

دعـاى شخـص روزه  دار هنگام افطار ُمستجاب مى  شود.
)بحار االنوار: ج 93، ص 255، ح 33(

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

هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس پسرانه غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 27 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، 
آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 97-96 در مقاطع 
پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های 

مجزا ثبت نام می نماید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت 
نشانی: انتهای مدرس 22

دبستان دوره اول: 32433990    دبستان دوره دوم:  32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه: 32446340 

تلفن همراه مدیر عامل: 09151614363

اولین عمل جراحی در حوزه توریسم درمانی در استان انجام شد

سمیرا قاسمی- روز گذشته اولین عمل جراحی در حوزۀ توریسم درمانی در بیمارستان 
رازی بیرجند انجام شد. این عمل با همکاری تیم 12 نفری با مدیریت دکتر قائمی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و فوق تخصص جراحی مغز حدود 4 ساعت به 
طول انجامید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت و گو با آوا عنوان کرد: این 

عمل بر روی جوانی 16 ساله عراقی انجام شد که در تصادفی که 6 سال قبل در کشور 
عراق داشته است، دچار شکستگی از ناحیه کمر و قطع نخاع می شود. کاظم قائمی ادامه 
داد: این بیمار بعد از چند سال به طور پیش رونده دچار قوز شده است و هدف ما این 
است که در این عمل به صورت صد در صد بتوانیم کمر وی را صاف کنیم تا آن قوزی 
 برطرف شود و بتواند روی صندلی بنشیند و چون مدت زیای از قطع نخاع او می گذرد، 
نمی توان او را درمان کامل کرد. وی بیان کرد: خانواده این بیمار به دلیل شناختی که 

داشتند و معرفی شده بودند به بیرجند آمدند.
راه اندازی سایت انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی برای جذب توریسم درمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در مورد این که در حوزۀ جذب توریسم درمانی چه کارهایی 
انجام شده است، گفت: یکی از کارهای ما در دانشگاه که به زودی از آن رونمایی خواهد 

شد، افتتاح سایت انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.
قائمی تصریح کرد: در این سایت تمام امکانات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای عموم 

مردم چه در استان خراسان جنوبی و چه در جهان به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ما همچنین در این حوزه مراوداتی را با افغانستان شروع کردیم و 
یک نماینده در آن جا گذاشتیم که امکانات بیمارستان رازی را به بیماران و پزشکان آنان 

معرفی کند و امیدواریم به تدریج بیماران از کشورهای دیگر مراجعه کنند.
به گفتۀ وی بیمارستان آموزشی و پژوهشی رازی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمادگی 
آموزش به دانشجویان کشورهای دیگر را دارد و تنها مشکل دریافت ویزای تحصیلی یا 

درمانی است که در حال پیگیری هستیم تا این مشکالت هم برطرف شود.
انتقال تمام جراحی های قلب از بیمارستان ولی عصر )عج( به بیمارستان رازی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که بیمارستان رازی از 10 سال قبل 
پروسه ساخت آن شروع شد و در اسفند سال 95 به بهره برداری رسید، خاطر نشان 
کرد: اکنون توانایی این را دارد که برای جراحی های قلب، مغز و اعصاب، جراحی عمومی 
و عمل الپاروسکوپی از جهان پذیرش داشته باشد چون تمام امکانات الزم و کافی را در 
اختیار دارد. قائمی اظهار کرد: در چند روز گذشته دستگاه سی تی اسکن هم وارد این 

بیمارستان شد و تا یک ماه آینده نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.
به گفتۀ وی تا 2 ماه آینده هم دستگاه آنژیوگرافی به بیمارستان رازی ارسال خواهد 

شد که با استقرار آن تمام پکیج قلب که شامل داخلی قلب، جراحی قلب، سی سی یو 
 و آنژیوگرافی است، کامل می شود و جراحی های قلب از بیمارستان ولی عصر )عج( 

به طور کامل به بیمارستان رازی منتقل خواهد شد.  

عکس: قاسمی


