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جان تازه 
در کالبد کشاورزی

حسینی- صبح دیروز نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی از افتتاح ۸۶۱ پروژه با اعتباری بالغ بر 
۲۸۰ میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی در استان خبر داد و عنوان کرد: بسیاری از پروژه های شاخص و بزرگ آماده افتتاح بودند، اما برای پروژه های 
این هفته آنها را حذف کردیم. ولی پورمطلق علت این کار را کنار گذاشتن این پروژه  برای افتتاح با حضور شخصیت های برجسته کشوری اعالم 
کرد و افزود: ما با مردم صادق هستیم و نمی خواهیم پروژه ای را بی دلیل دو بار افتتاح کنیم. وی با اشاره به این که اعتبار دولتی هزینه شده برای 
 پروژه های هفته جهاد کشاورزی، نزدیک به ۱۰۱ میلیارد ریال اعتبارات دولتی است اضافه کرد: افزون بر ۱5۰ میلیارد ریال نیز تسهیالت بانکی است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی از ایجاد اشتغال برای 3۶۰ نفر در قالب اشتغال جدید با افتتاح این پروژه ها خبر داد .... ) ادامه خبر در صفحه 7 ( 

سرمقاله

گام اول استان
 در گردشگری پزشکی

*  امین جم

ترین  سریع  و  پویاترین  از  یکی  گردشگري 
صنایع در حال رشد در جهان است. سازمان ملل 
ابزارهاي  از  متحد این صنعت را به عنوان یکی 
براي  منبعی  و  اشتغال  اقتصادي،  توسعه  اصلی 
کسب درآمد باالتر به رسمیت شناخته است. در 
تنوع  باعث  گردشگري  یافته،  توسعه  کشورهاي 
 درآمدها و کاهش عدم انسجام در اقتصاد می شود
حال  در  کشورهاي  در  که  است  حالی  در  این 
با  صادرات  براي  فرصتی  صنعت  این  توسعه، 
است.  سنتی  هاي  روش  از  تر  سریع  اي  شیوه 
اهداف  با  گردشگري  و  جهانگردي  صنعت 
 متنوعی  مانند بازدید از منابع طبیعی، جاذبه هاي 
تاریخی و آثار باستانی، به دست آوردن سالمت 
دوران  به  که  شود  می  انجام  روحی  و  جسمی 
قبل  هاي  تمدن  و  ها  یونانی  ها،  سومري 
ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  (  .... گردد.در  می  بر  آن   از 

    فرماندار درخواست کرد:  انتقال بخشی از 
چهارشنبه بازار به شمال شهر بیرجند

 صفحه ۷

   مودیان صاحب یک خودرو 
از تسلیم اظهارنامه معاف هستند

 صفحه ۷

فضاهای سبز شهر تشنه چاه آب 
و کمبود اعتبار 

صفحه ۷

توزیع 2620 سبد غذایی بین 
مددجویان بهزیستی استان

صفحه ۷

سیستم اطالعات مکانی سامانه های 
آبرسانی روستایی، GIS در بیرجند 

صفحه  ۷

باید رویکرد و نگاه به ورزش بانوان 
در استان نهادینه شود

صفحه ۷

تیراندازی جام جهانی آذربایجان؛ الهه احمدی دوازدهم شد  / پیروزی تیم امید بسکتبال با ویلچر ایران مقابل برزیل / بلند قامتان ایران در لهستان به مصاف آمریکا می روند / برخورد دو دستگاه اتوبوس شرکت واحد در بیرجند برای 26 مسافر حادثه ساز شد/ دستگیری کالهبردار حرفه ای در بیرجند / 4 متهم به سرقت خودروهای پراید در بیرجند زمین گیر شدند / پنج فنجان قهوه بنوشید صفحه 6

رئیس جمهور :  
مردم از میان دو تفکر
یکی را انتخاب کردند

محمدعلی پورمختار : 
 امیدواریم حرف و عمل 

آقای رئیس جمهور یکی باشد

محمد جواد ظریف : 
کارشکنی های آمریکا 

بحث جدیدی نیست

 آیت ا... آملی الریجانی:
دولت در ماجرای سند 2030

دنبال شریک جرم نباشد

مسعود پزشکیان: 
مدافعین حرم نبودند داعشی ها 

در تمام کشور فاجعه به پا می کردند
 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

۸61 پروژه با اعتباری بالغ بر 2۸0 میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود سیروس برزو پدر علم فضانوردی ایران:
آماده ام نسل بعدی مروجان علم فضا را در بیرجند آموزش دهم صفحه 3

قابل توجه مدیران )مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول( استان خراسان جنوبی
در اجرای ماده 164 قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت های حل اختالف مصوب 8۷/9/2 اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل 

اختالف شهرستان بیرجند به شرح ذیل اعالم می گردد:
مجید آذری سراب - علیرضا عابدینی - عباس عدل - سعید رضا لطیفی - هادی ولی پور مطلق

بدین وسیله از کلیه مدیران واحدهای بخش خصوصی )اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و یا مدیران مسئول و کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی 
هستند( و باالترین مقام دستگاه های دولتی یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی )ادارات، 
موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند و راسا بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران 
مشمول قانون کار استفاده می نمایند( دعوت به عمل می آید برای شرکت در مجمع مدیران که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختالف تشکیل خواهد 
شد حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات مراتب درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات موید شرایط مذکور حضورا به مدیریت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی شهرستان بیرجند تسلیم نمایند. ضمنا هر یک از کارگاه های موضوع فوق صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید. 
زمان برگزاری مجمع مدیران:  شنبه  96/3/2۷  مکان: میدان قدس بین پاسداران 22 و 24 ، مدیریت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی شهرستان بیرجند  زمان برگزاری 

انتخابات: شنبه 96/4/10 ساعت 10 صبح   مکان: معصومیه ،  بلوار شهدای عبادی ، سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده امالک
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بیرجند و حومه در نظر دارد: دو قطعه از امالک خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده به باالترین  قیمت پیشنهادی به فروش برساند:

بهای هر متر مربع - ریالمساحتمشخصات ملکردیف
20000 ریال341۸4 متر مربعششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از اراضی سرسینه حاجی آباد1
10000 ریال27633 متر مربعششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار از اراضی شمال امیرآباد2

 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و آگاهی از شرایط به آدرس: بیرجند - میدان آزادی - خیابان آزادی- کوچه بانک ملی - پالک 8 - طبقه دوم مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد: پایان وقت اداری 96/3/25 می باشد. آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری 96/3/25 خواهد بود.

پدرم تا به ابد جای تو بر دیده ماست
سال ها گر گذرد، یاد تو در سینه ماست

نهمیـن سالگـرد
 درگذشت پدری عزیز و پدر بزرگی مهربان

 شادروان محمد علی

 بنی اسـدی مقـدم
 که نامش سند افتخارمان می باشد را گرامی 

می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

فرزندان و نوه ها

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم علی نقی حافظ 
جلسه بزرگداشتی فردا چهارشنبه 96/3/24 از ساعت 5/30 

الی 6/30 عصر در محل  حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است

ضمنا جلسه زنانه همزمان در همان محل برگزار می گردد.

خانواده مرحوم و فامیل وابسته

هرحله شهرستاًی به تفکیک هر شهرستاى سراسری قرآى کرین هسابقاتچهلویي دوره زهاى  برگساری   

 

 هحل برگساری هسابقات ساعت هسابقات تاریخ هسابقه شهرستاًی ًام شهرستاى ردیف

1 

 

 

 ي درمیبن ثیرجىد
 پىجشىجٍ

88/84/96 

 

 صجح 8
)ع( ثرادران :  امبم زادگبن ثبقریٍ  

)ع( خًاَران: حسیىیٍ امبم رضب  

2  

 زیرکًٌ
 جمعٍ

89/84/96 

 

 صجح 8
 ثرادران : حًزٌ علمیٍ حبجی آثبد

 )ع(خًاَران: دارالقرآن امبم حسه مجتجی

3  

 قبیه
 جمعٍ

89/84/96 

 

 ثعد از ظُر 3
 ثرادران: سبله ارشبد

 خًاَران : سبله َالل احمر

4  

 خضری
 جمعٍ

89/84/96 

ثعد از ومبز مغرة ي 
 عشب

 )ع(ثرادران: حًزٌ علمیٍ امبم محمد ثبقر

 خًاَران: مسجد فبطمٍ السَرا خضری

5  

 سرثیشٍ
 یکشىجٍ

11/84/96 

 

 ثعد از ظُر 4
 )ع(ثرادران: حسیىیٍ امبم حسه مجتجی

 )س( مکتت حضرت زیىتخًاَران: 

6  

 خًسف
 سٍ شىجٍ 

13/84/96 

 

 ثعد از ظُر 4
 ثرادران : طجقٍ ثبالی ادارٌ شُرستبن

 خًاَران : مىسل يقفی

7  

 طجس
 پىجشىجٍ

15/84/96 

 

 صجح 8
 ثرادران: مسجد سجبدیٍ 

 خًاَران: َیئت حسیىی

8  

 ثشريیٍ
 پىجشىجٍ

15/84/96 

 

 ثعد از ظُر 5
 ثرادران: حسیىیٍ رقیٍ خبتًن

 خًاَران: حسیىیٍ حبج علی اشرف

9  

 فرديس
 جمعٍ

16/84/96 

 

 صجح 8
 ثرادران: امبم زادگبن فرديس

 خًاَران: مًسسٍ قرآوی ریحبوٍ الىجی

18  

 سرایبن
 جمعٍ 

16/84/96 

 

 از ظُرثعد  5
 َمکف -ثرادران:مُدیٍ 

 طجقٍ ايل -خًاَران: مُدیٍ

11  

 وُجىدان
 شىجٍ

17/84/96 

 

 صجح 8
 ثرادران: سبله اجتمبعبت سبزمبن تجلیغبت

 خًاَران: حًزٌ علمیٍ خًاَران

 

زمان  برگزاری چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی به تفکیک هر شهرستان
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دریافت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه امکان پذیر است

 ۵ بانکی  وام  پرداخت  العمل  ابالغ دستور  درباره  ایلنا،  با خبرنگار دولت  بانک مرکزی در گفت وگو  رییس  ا... سیف  ولی 
ابالغ  بانکی  بدنه  به  وام ها  این  پرداخت  دستورالعمل  بله  گفت:  دریافتی  یارانه های  دادن  قرار  وثیقه  با  تومانی  میلیون 

شده است و بانک ها در حال عمل هستند.

سرمقاله

محمدجواد ظریف : کارشکنی های آمریکا بحث جدیدی نیست

وزیر خارجه ایران تصمیم گیری جدید در سنای آمریکا را نشانگر کوتاه نظری آنها و  
سیاست غلطی دانست که دنبال می کنند و گفت: اگر به حدی برسد که براساس تشخیص 
هیات نظارت نیاز به واکنش داشته باشد حتما با واکنش ما مواجه می شود. ظریف گفت: 
کارشکنی های آمریکا بحث جدیدی نیست. ما با آمریکا ارتباط اقتصادی چندانی به جز 
موضوع خرید هواپیما نداشتیم که آن موضوع علیرغم کارشکنی های آمریکا در حوزه های 
دیگر به خوبی پیش رفته است. وی افزود: ما در مورد بدعهدی های آمریکا همواره گفتگو کردیم و همواره اتحادیه 
اروپا و چین و روسیه که طرفهای اصلی برجام هستند و همینطور سایر کشورها همواره تاکید کرده اند که قصد و 

عزم آنها این است که روابطشان را با ایران صرفنظر از بدعهدی های آمریکا با جدیت دنبال کنند.

مدافعین حرم اگر نبودند ،داعشی ها در تمام نقاط کشور فاجعه به پا می کردند

نایب رییس مجلس گفت: متاسفانه یکسری از سایت ها و رسانه ها که انسان برای آن ها 
تاسف می خورد ، رفتند و گفتند فالنی گفته داعش چه ربطی به آمریکا دارد. پزشکیان 
در ادامه بیان کرد: بحث دیگری هم که مطرح کردند این بود که فالنی با مدافعین 
حرم مخالف است، در قرآن آیه ای داریم که می گوید شیطان به کسانی نازل می شود 
که دروغ و نفاق را در جامعه اشاعه می دهند، آن هایی آمریکایی هستند که این کارها 
را انجام می دهند. وی تاکید کرد: مجلس با قدرت ایستاد و ابهت و جسارت خود را نشان داد، ما آماده برای 
شهادت بودیم و از شهادت نمی ترسیم. مدافعین حرم ما اگر نبودند االن داعشی ها در تمام نقاط کشور فاجعه به 

پا می کردند، ما مدافعین و پاسدارانی که حفاظت کرده و اجازه ندادند این ها بیایند را ارج می نهیم.

جذب  برای  افغانستان  با  مجموعه  سرمقاله(  ادامه   (

از  نشان  اینها  خبرداد.همه  درمانی  توریست 
استان  در  صنعت  این  توسعه  برای  عزمی  وجود 
ظرفیت  به  توجه  با  رود  می  امید  که  است 
معرفی  باعث  بتواند  زمینه،  این  در  باال  های 
گام،  اولین  از  شود.پس  استان  بهتر   هرچه 
این  در  آینده  تر  گام های محکم  برداشتن  برای 
صنعت، مستلزم زمینه سازی است.ازجمله  به توجه 
ویژه به تامین امکانات به روز و زیرساختی پزشکی و 
تامین امکانات رفاهی برای جامعه پزشکی و خانواده 
استان. آنها در  انگیزه ی ماندگازی  با  انان،  های 
عالوه بر آن،توسعه حمل و نقل هوایی و زمینی 
و مراکز اقامتی مناسب را نباید از نظر دور داشت.

 سکه تمام 5 هزار ریال گران شد؛
 افت دالر در بازار آزاد

ایرنا - فعاالن بازار سکه و ارز دیروز )دوشنبه( شاهد 
آزادی  بهار  تمام  قیمت سکه  ریالی  هزار  رشد ۵ 
طرح جدید بودند که با قیمت 11 میلیون و 730 
مقابل  در  اما  به خریداران عرضه شد.  ریال  هزار 
قیمت ارزهای عمده از جمله دالر آمریکا و یورو با 
کاهش ، با قیمت هر دالر آمریکا 37 هزار و 262 

ریال و هر یورو 41 هزار و 841 ریال عرضه شد.

مردم با چای ایرانی آشتی کردند؛ 
کاهش 11 درصدی واردات چای خارجی

ایرنا- حمایت دولت یازدهم از چایکاران و صنعت 
تولید چای کشور نه فقط رشد تولید و بهبود عملکرد 
آن را بدنبال داشته ، بلکه آمار افزایش 63 درصدی 
مصرف چای خشک تولیدی کشورمان نشان می 
به  اند«  کرده  آشتی  ایرانی  چای  با  »مردم  دهد 
طوری که مصرف چای خشک تولید کشورمان در 
سال 1392 نزدیک به 19 هزارتن بود و این رقم 
در سال 139۵ به 31 هزارتن رسید که معادل 63 

درصد افزایش مصرف را نشان می دهد.

اختصاص تسهیالت 9 هزار میلیارد ریالی 
اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد

امام  امداد  کمیته  و  ایران  ملی  بانک   - ایرنا 
برای  ای  نامه  تفاهم  امضای  با  خمینی)ره( 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   9 پرداخت 
این  پوشش  تحت  مددجویان  به  اشتغالزایی 

کردند. توافق  اجتماعی  نهاد 

گام اول استان
 در گردشگری پزشکی

* امین جم

افراد  از  برخی  دوران  این  در صفحه 1(  سرمقاله  ادامه   (

در  حمام  آبگرم،  هاي  چشمه  از  استفاده  براي 
آبهاي معدنی  و شاید به طور کلی براي استراحت 
و تجدید قوا مسافرت می کردند.حال اما پس از 
قرن ها ، افزایش سالمت و جهاني شدن آن باعث 
پیدایش مفهوم جدیدي به نام گردشگري پزشکي 
شده است. بازار گردشگري پزشکي در حال رشد و 
تنوع است و گردشگران پزشکي به دنبال مراقبت 
به  مقرون  قیمت  و  باال  کیفیت  با  پزشکي  هاي 
صرفه هستند.تعداد افرادي که از خدمات بهداشتي 
افزایش  حال  در  کنند،  مي  استفاده  درماني  و 
دنیا  این خدمات در  چشمگیري است و صادرات 
بین سالهاي 1997 تا 2003 میالدي توانسته دو 
برابر شود. این روند افزایش جهاني ده برابر سریع 
برابر  پنج  و  گردشگري  خارجي  درآمدهاي  از  تر 
سریعتر از صادرات جهاني خدمات است.بر اساس 
رده بندي ها، ایران در میان کشورهاي برتر جذب 
واقع  در  ندارد.  جایگاهي  پزشکي  کننده گردشگر 
ایران در این صنعت جایگاه خود را باز نیافته و گام 
هاي نخستین را طي مي کند. گردشگري پزشکي 
در ایران براي اولین بار در سال 82 از سوي وزارت 
بهداشت مورد توجه قرار گرفت.یکی از شهرهایی 
که با توجه به استعداد ذاتی که در زمینه پزشکی 
و به خصوص طب سنتی، گیاهان دارویی و غیره 
باشد،  پزشکی  گردشگران  مقصد  تواند  می  دارد، 
شهر بیرجند است که به منظور جذب گردشگران 
پزشکی در سال های اخیر، فعالیت های مختلفی 
مانند صدور مجوز برای ایجاد دانشکده داروسازی، 
راه اندازی پنجمین دستگاه جراحی استریوتاکسی 
مغز در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند و راه اندازی 
مغز  جراحی  دور  راه  از  آموزشی  کارگاه  نخستین 
و اعصاب برای دانشجویان افغانستان انجام شده 
به  نگاه کلی خراسان جنوبی،  در  و  است.بیرجند 
همچنین  و  افغانستان  کشور  با  مجاورت  دلیل 
تواند  می  پزشکی،  زمینه  در  باال  های  توانایی 
باشد. داشته  خوبی  های  فعالیت  زمینه  این  در 
در  جراحي  عمل  اولین  یکشنبه  روز  همچنین 
رازي  بیمارستان  در  درماني  توریسم  حوزة 
عراقی  نوجوان  یک  روی  موفقیت  با  بیرجند 
در  خوبی  اتفاقات  بخش  نوید  که  شد  انجام 
درهمین  است.  استان  درمانی  توریسم  صنعت 
دانشگاه علوم پزشکی  قائمی رئیس  رابطه دکتر 
بیرجند خبر رونمایی از سایت  انگلیسي که تمام 
امکانات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را معرفی 
می کند داد و از مراودات این....) ادامه در ستون مقابل(

آقای  گفت:  پورمختار  محمدعلی 
که  ای  جلسه  در  جمهور  رئیس 

موضوع  این  به  داشتند  مجلس  با 
که نظر مجلس در انتخاب کابینه 
کردند  اشاره  است  مهم  دوازدهم 
این  هم  عمل  در  امیدواریم  و 
اصولگرای  بیفتد.نماینده  اتفاق 
مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس 

لزوم برخی تغییرات در کابینه دوم 
روحانی، به خبرنگار نامه نیوز گفت: 

در درجه اول تیم اقتصادی دولت به 
دلیل ضعفی که دارد باید تغییر پیدا 
کند و رویکرد آن به سمت خروج 
ایجاد  و  تولید  به  توجه  رکود،  از 
داشت:  اظهار  وی  برود.  اشتغال 
دولت با تیم اقتصادی موجود نمی 

تواند به تولید و اشتغال توجه کند، 
به  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت 
است  شده  تبدیل  واردات  وزارت 
نداشته  تولید  از  حمایتی  عمال  و 
نیز  از لحاظ سن و سالی  ندارد،  و 
کاری  تواند  نمی  که  است  طبیعی 
گفت:وزارتخانه  وی  دهد.  انجام 
تر  هماهنگ  باید  اقتصادی  های 
وی  کنند.  عمل  و  شوند  انتخاب 
انتخاب  زمینه  در  کرد:دولت  بیان 
نمایندگان  با  ای  جلسه  کابینه 
نداشته است اما ما امیدواریم برای 
اینکه وزرای پیشنهادی دولت رای 
با  حتما  بیاورند  را  مجلس  مناسب 
نمایندگان مشورت کنند. وی تاکید 
کرد : بهتر است رای استمزاجی را 
از نمایندگان بگیرند و نظر مجلس 

را نیر دخیل بدانند.

اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  
امروز همه باید در کنار هم به دنبال 
باشیم،  انتخابات  اهداف  ساختن 
اردیبهشت  در  انتخابات 29  گفت: 
نفر  یک  یا  نفر  دو  میان  انتخاب 
انتخاب  بلکه  نبود،  نفر  چند  میان 
میان دو نوع تفکر بود  و مردم یک 
تفکر را ترجیح دادند که این مبنایی 
برای حرکت دولت در مسیر آینده 
روحانی  دکتر  بود.   خواهد  کشور 
مهم  نکات  از  یکی  داشت:  اظهار 
در این تفکر این بود که در دنیای 
منطقه  و  سطح  در  امروز  رقابت 
جهان نسل جوان ما بتواند، فضایی 
را داشته باشد که در آن نوآوری ها 
منطقه عرضه  و  به جامعه خود  را 
کند.  رییس  جمهور ادامه داد: تمام 
نسل  که  بوده  این  دولت  تالش 

پیش  فرصت  از  بتواند  ما  جوان 
ایران  برای  ساختن  خود،  روی 

استفاده کند. دکتر روحانی در پاسخ 
این پرسش که چرا مشکل قومیت 
در  سیاسی  تفکرات  یا  جنسیت  یا 
برای  داشت:  داریم،  اظهار  جامعه 
نمی  که  هستند  ای  عده  اینکه 
توانند آستانه تحملشان را باال ببرند. 

باید آستانه تحملمان را  باال ببریم 
و باید افکار دیگران را به رسمیت 

بشناسیم. اینکه ما فکر کنیم آنچه 
ما می اندیشیم درست است و  آنچه 
دیگران می اندیشند یا می گویند، 
آن  معنای  به  این  است،  نادرست 
است که ما در زمینه تفکر و اندیشه 

 صبر نداریم و تحمل نمی کنیم. 

مردم از میان دو تفکر، یکی را انتخاب کردندامیدواریم حرف و عمل روحانی یکی باشد
حجت االسالم حسن روحانی : محمدعلی پورمختار نماینده اصولگرای مجلس: 

آملی الریجانی: دولت در ماجرای سند 2۰۳۰ دنبال شریک جرم نباشد

آیت ا... آملی الریجانی با انتقاد از طرح پاره ای ادعا ها و انتشار برخی اسناد در شبکه های 
اجتماعی منسوب به مسئوالن کشور مبنی بر اطالع داشتن همه قوا و دفتر مقام معظم 
رهبری از مفاد سند 2030 تصریح کرد: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی 
موضوعات تعجب می کند. آنچه در مورد سند 2030 برای قوه قضاییه آن هم استحضاراً و 
صرفاً جهت اطالع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 
2030 پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضاییه هیچ دخالت و اطالعی پیرامون جزئیات و محتوای 
این سند نداشته است.وی گفت: انتظار می رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه ای و بیان حرفهای 

مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد.

هشدار صریح تئوریسین اصالحات به اصالح طلبان

در   طلبان  اصالح  پیروزی  به  اشاره  با  طلب  اصالح  تئوریسین  تاجیک  محمدرضا 
فرصت  هم  اصالحات  جریان  برای  توامان  وضعیتی  چنین  گفت:  اخیر  انتخابات 
این  از  است؟  فرصت  چرا  گفت:  موضوع  این  توضیح  در  وی  تهدید.  هم  و  است 
ایجاد  آنها  برای  فضایی  کرده اند  جریان  این  به  مردم  که  اعتمادی  با  که  جهت 
بگذارند.  تاثیر  فرایند تصمیم سازی  در  بتوانند  با یک مدیریت یکدست  کرده اند که 
می شوند.  همدیگر  راه  خاران  غار،  یاران  که  زمانی  می کند؟  بروز  زمانی  چه  تهدید  بوی  افزود:  اجیک 
است.  رادیکال تر  و  مخرب تر  ویرانگر تر،  درون  دگر  می شود.  متولد  درون  دگر  و  شده  حذف  دگِربرون 

لیز بخورید! نام نامی اصالح طلبی وارد فضایی شده اید و دیگر نمی توانید  اینجاست که به 

قابل توجه اعضای محترم صنف آرایشگران زنانه بیرجند
به استحضار می رساند: به دلیل )اتمام اعتبار پروانه کسب یا جابجایی و یا عدم پرداخت حق عضویت 
اتحادیه( و همچنین عدم دسترسی به محل واحدهای صنفی اعضای محترم به افراد ذیل از تاریخ 
درج آگهی به مدت یک ماه مهلت داده می شود نسبت به تعویض وضعیت پرونده صنفی خود اقدام 
نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به 

تاریخ انتشار: 96/3/23ابطال آن اقدام خواهد شد.

کد صنفینام واحد صنفینام خانوادگینامردیف
0001081716لئونااحمدی نادیزهره1
043۵787394پرینازاسداللهی عیلکیعصمت2
0001096109گل دونهباقریکتایون3
0001088009قاصدکبهره برزهرا4
0001083406طوطیابهمدیزهرا۵
0001089232مهتاببیجاریناهید6
000107۵۵22هستیپدیدراضیه7
03۵670۵016چین چیالجعفری پورنسرین8
000107282۵الین جاللیپریسا9
000107۵306فروغ الساداتحرمپور مقدممرحومه بی بی فاطمه10
0096332098پرندیس حسینیسکینه11
0001089124گل نرگسحیدریمعصومه12
0001074290پیوندخسرویسمیه13
0001087002پادمیراخسرویپری14
0001077644شهرهدالکهطاهره1۵
0001096001بهشتهدهنوئیزهرا16
0001099238طنینرستهفریبا17
012۵611728پوپکرضائیمعصومه18
0001082939کاترینرضاییفاطمه19
012۵609238لیدیرضایی درمیانلیال20
0001084737تینارمضانی پورفاطمه21
0001079۵۵0گل یاسزارعثریا22
0248463674ماه تی تیزنجیری مریم23
012۵609238کرشمهسرمدیمیمنت24
0001083622نوناسفیدیفاطمه2۵
0001090607سیلورسیرتیسمیه26
0001082831ایلنازشجاعیانزهره 27
028۵11۵094شیماشخمگربانو28
000107709۵ایرانرخشریفی پورقدسیه29
0001099346مینیاتورصفرزادهسمانه30
00010786۵1گل مریمعباسیزهرا31
0001073724آیدا شرقفرازی نسبمیهن32
0211400787فوژانقادریالهام33
00963318۵6گل سازانقدسی نیامریم34
0001091614فرنازکهنسالفاطمه3۵
01908۵9۵04چهره سازان محمد زادهطاهره36
000108۵312مهرانهمهران پورخیر النساء37
024866۵364عسلیمیرزائیصدیقه38
0001091389بیوتینیستانیزهرا39
0001094419فرانک یعقوبیزهرا40

آدرس دفتر اتحادیه: نبش جمهوری 21 -  طبقه دوم واحد تجاری 
تلفن: 32212۵82-3

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  310۵2 - 0۵6 

093۵3694۵11 - 093۵331۵6۵6

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار ویژه ما مبارک رمضان

 21/30 الی 3 بامداد

آموزشگاه اشراق

آدرس:  مدرس ۳2 - پالک 51       ۳24۳24۳4 -  ۳244824۰  - ۰9155611281
ویژه داوطلبان

 کنکور 97

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند

در صورت تمایل با شماره ٠٩١۵١۶٣١٩۶٨ تماس حاصل فرمایید
 ضمنا مراسم شب های قدر از ساعت ٢١ الی ٢ بامداد ویژه بانوان برگزار می شود.

آدرس : مدرس ٣٧ - پالک ١١ -کانون هالل ١۴

یک ختـم قرآن بـه یـاد امـوات

دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی
برند ............   
طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی
30 ماه گارانتی و 10 سال خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان 
پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند- بلوار غفاری- خیابان یاس - رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874

 امکان خرید

 با اقساط بلند مدت

 12 ماهه

اطالعیــه
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بدین وسیله طبق معمول سنوات گذشته

مراسم معنوی مناجات لیالی قدر در مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص( برگزار می گردد

شب نوزدهم : سخنران حضرت حجت االسالم مصیب خزاعی
 امام جمعه محترم قهستان

شب بیست و یکم: سخنران حضرت حجت االسالم سید محمدباقر عبادی
 نماینده محترم بیرجند ، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی

شب بیست و سوم : سخنران حضرت حجت االسالم رحیم آبادی 
مسئول محترم ستاد ائمه جمعه استان

در ضمن مراسم جزء خوانی قرآن ، مناجات حضرت علی )ع( در مسجد کوفه
قرآن بر سر گذاشتن و دعای جوشن کبیر نیز برگزار می گردد. اجرکم عندا...             

مجتمع مذهبی فرهنگی مسجد حضرت محمدرسول ا... )ص( 
خیابان غفاری - بیست متری جرجانی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*23  خرداد 1396* شماره 3807

فرق تحریم و  برداشتن تحریم ها رو من می دونم 
که داروهای پدرم رو بعد از چند سال تحریم و سختی 
االن به راحتی تهیه می کنم آقای رئیس جمهور از 

طریق همین آوا از تو آقای ظریف تشکر می کنم
930 ... ۴۱۲

ضمن عرض سالم خسته نباشید به دست اندر کاران 
محترم طبق چه کارشناسی وسط خیابان جمهوری 
پنجاه شصت سانتی  نرده کشی کردین الاقل  رو 
ارتفاع میداش یه چیزی تقریبا یک متربیست ارتفاع 
داره خدایش خیلی زشت شده بهترین خیابان شهر 
این شکلی این همه هزینه یه کم فکرکنین باچند 
نفر کارشناس تحصیل کرده مشورت کنین حادثه ای 
پیش بیاد چقدر زمان میبره ارژانس ازاین الین بره تو 
اون الین تو رو خد الکی هزینه نکنین واقعا متاسفم 
939....۲۲0
سالم اینکه ریاست جمهور عنوان فرمودند »شهامت 
میخواهد کسی درمقابل دشمن دست صلح درازکند« 
سخن درستی نیست ، نه امام حسن مجتبی)ع(ونه 
امام )ره( دست صلح به سوی دشمن دراز نکردند 
بلکه بی وفایی و عهد شکنی خواص و خیانت    ،
اطرافیان منجربه صلح ونوشیدن جام زهر شد و اال 

چرا امام حسین )ع( صلح نکرد !؟
9۱5....۱۱9 
خیلی جالبه تو شهر هزار تصادف میشه پنچ  نفر 
کشته میشن تو  روز حاال یک اتوبوس که اونم دچار 
نقص فنی شده تصادف جلو و عقب رخ داده دوستان 
راهور پدر اتوبوسای دیگه رو میخوان در بیارن چه بسا 
پیشرفت ماها فقط به خاطر همین قضایاست حتما 
باید اتفاقی بیفته بعدش به فکر بیفتیم تا یک هفته 
 بعد دیگه فراموش میشه این موضوعات ریشه ای
 باید حل بشه اتوبوس نو جایگزین فرسوده ها بشه 

تا شاهد این مشکالت نباشیم
938...۴9۱
حضور  با  امیدوارم  استاندار  آقای  جناب  باسالم 
مخصوصا  شهر  حاشیه  روستاهای  در  شما 

دستگرد گرهی از مشکالت مارا باز کنید 
9۱5...۱87
برایتان  بیایید  عزیز  وشهردار  محترم  استاندار 
به  صالحات  و  باقیات  یک  مبارک  ماه  دراین 
های  ازمحله  استقالل  یادگاربگذاریدخیابان 
قدیمی شهر وفاقد مسجد می باشد درصورتی که 
کنار بلوارسجاد زمین زیادی وجود دارد امده اند 
فنس کشی کرد ه اندکه انچنان کارایی هم ندارد 
ومی توان یک قطعه برای مسجد اختصاص داد 
انشا ع اله بیایید بایک یاعلی گفتن بانی خیر شده 

وبرای خود به یادگاربگذارید
9۱5....330
تشکر  کن ضمن  روچاپ  این  زحمت  بی  آواجان 
از شهروندی که مشکالت بلوار مسافر را ازجهت 
توقف و تردد خودروهای سنگین اعالم کرده بودند 
خواهشمند است شورای ترافیک استان فکری برای 

شهروندان  داشته باشند
9۱5....۴56
بفرمائیدکه  شهرداری  مسئولین  به  لطفا   ، سالم 
دوازده  خیابان  ابتدای  احمر،  هالل  انبار  حاشیه 
یا  را   ) معلم  خیابان  مادر،  میدان   ( فروردین 
آسفالت نمایند ویا فضای سبز، چون خاکی و شنی                   
می باشد و برای همسایگان چیزی  بجز آلودگی و 

گرد وخاک ندارد . با تشکر از اطالع رسانی تون.
9۱5....6۲0
متشکر  هم  دیروز  سرمقاله  موضوع  بابت  سالم 
برای  وتاسف  آوا  از  متشکر  متاسفم  هم  و 
ایده  برای صاحبان  احترامی  که  استان  مسوالن 
ومخصوصاهنرمندان استان قایل نیستند وبا این 
رفتارهای خود منطقه ی مارا عقب نگه داشته اند.
9۱5..933
با عرض سالم خدمت مسوالن محترم فضای سبز 
و پارکها میخواستم بپرسم علت اینکه ابنما و فواره 
های پارک توحید ساعت ۱0 نهایت ۱0:30 شب 
خاموش میکنن چیه بابا مردم دلشون به اینا خوشه 
تازه همه تو این ساعت میان پارک که لذت ببرند 
بیرجند مگه کجارو داره ادم بره بخدا اگه اینجور باشه  

پیشاپیش از پاسخ شما سپاس گزارم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آواجان رهبر معظم انقالب خواستار افزایش 
جمعیت می باشند. از این ور دیگه در مورد ورود به 
مدرسه آنقدر سخت می گیرند, که طرف از همون 
بچه های موجودش پشیمون میشه. من نمی دونم 
فلسفه ی سنجش چیه ؟بچه ای که پیش دبستانی 
رفته که مربیان این مراکز می تونند حداقل هشتاد 
درصد کالس روبا توجه به بهره ی هوشی نوآموزان 
اما  دهند.  مدرسه  به  ارجاع  به سنجش  نیاز  بدون 
اون درصدی که بهره ی هوشی کمتری  درمورد 
کنند  حل  رو  مساله  این  سنجش  به  دارندباارجاع 

وهمه ی خلق رو درگیر نکنند.
ارسالی به تلگرام آوا

صادرات 15 هزار مترمربع فرش از خراسان جنوبی
صدا و سیما-رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان گفت: صادرات فرش دستباف از این استان در دو ماه گذشته ۱,5 میلیون دالر ارزآوری داشت. 
کامیابی مسک افزود: فرش دستباف خراسان جنوبی به کشورهای امارات، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی صادر شد.وی گفت: بافندگان خراسان جنوبی در دو ماه 
گذشته ۲5 هزار مترمربع فرش به ارزش 9 میلیارد تومان بافتند.وی افزود: فرش های خراسان جنوبی در نقش های ریزه ماهی، خشتی، نایین و لچک ترنج بافته می شود.

گفتگوی خواندنی پدر علم فضانوردی ایران با آوای خراسان جنوبی؛

اگر بنایی وقف شود ؛ موزه فضایی را به بیرجند می آورم 

نسل بعدی مروجان علم  فضا را در بیرجند  آموزش می دهم

افراد  از  گزارشی  گذشته  هفته  برزجی-  عصمت 
مشهورکشور که روزی در بیرجند حضور داشتند در همین 
روزنامه به چاپ رسید. در این گزارش از سیروس برزو پدر 
علم فضانوردی ایران یاد کردیم که روزگار نوجوانی اش 
را در بیرجند زندگی می کرده است مطلب منتشر شده در 

آن گزارش از سایت شخصی ایشان استنباط شده بود در 
همان سایت آدرس ایمیلی از سیروس برزو به دست آمد 
و به این فکر افتادیم که از طریق همان آدرس مصاحبه 
خصوصی با وی ترتیب دهیم . خوشبختانه سیروس برزو  
سواالت  پاسخ  باشد  می  روسیه  ساکن  اکنون  هم  که 
خبرنگار ما را در اولین فرصت ارسال نمود در ادامه این 

گفتگوی اختصاصی را می خوانید: 
پدر بزرگم می گفت اگر آدم می خواهد بمیرد 

خوب است در بیرجند بمیرد! 

لطفا خودتان را برای خوانندگان روزنامه معرفی کنید 

نظامی  پدرم  هستم.  سرخس  در   ۱33۲ سال  متولد  من 
بود و به همین دلیل هر چند سال یک بار، محل اقامت 
ما عوض می شد. در سال ۱3۴5 پدرم به بیرجند منتقل 
شد و به همراه پدر بزرگم عازم این شهر گردید. آنها در 
کوچه ای که مسجد آیت ا... حائری نبش آن و در خیابان 
اجاره  ای  خانه  در  اتاق  دو  بود  واقع  شهر  اصلی  تقریبا 
کردند. آن موقع مثل امروز مردم آپارتمان نشین نبودند 
و خیلی ها همراه با صاحبخانه در یک حیاط زندگی می 
کردند. پدر بزرگم عادت داشت هر شب جمعه به زیارت 
به  پنجشنبه عصر  اولین  دلیل  همین  به  برود  قبور  اهل 
تعریف  پدرم  روند.  می  بیرجند  گورستان  به  پدرم  همراه 
می کرد وقتی پدر بزرگم گورستان آن موقع بیرجند که 
خواهد  می  آدم  اگر  گفت  دید  را  داشت  زیادی  درختان 

بمیرد چه خوب است در این شهر بمیرد. عجبا که چند 
روز بعد فوت کرد. پدرم می گفت » بعد از نماز صبح به 
دیوار اتاق تکیه داده بود و من نماز می خواندم. شنیدم که 
نفس بلندی کشید. بعد از نمازم چون باید صبح زود به 
پادگان می رفتم بساط صبحانه را آماده کردم و او را صدا 
زدم. معموال بعد از نماز عادت داشت همانطور نشسته و 
تکیه به دیوار چرتی می زد تا من صبحانه را آماده کنم. 
آن روز وقتی صبحانه آماده شد او را صدا زدم اما دیدم 
جواب نداد. تکانش دادم و تازه متوجه شدم مرده است! 

جدای غم از دست دادنش، آشفته شدم که خدایا در این 
شهر غریب که هیچ کس را نمی شناسم حاال چکار کنم. 
بگیرند.  من  با  را  تابوتش  زیر  که  ندارم  آشنا  حتی ۴-5 
را به صاحبخانه  بیرون آمدم و قضیه  اتاق  از  ناراحتی  با 
گفتم. او مرا دلداری داد و گفت اصال از این بابت ناراحت 
نباش. بالفاصله به مسجد آیت ا... حائری رفت و با تابوت 
به سر خیابان  تابوت  برگشت.  از همسایه ها  نفر  و چند 
که رسید مغازه داران به رسم آن زمان، مسافتی تابوت را 
بدرقه کردند و همینطور تا گورستان بر شانه محبت مردم 
حمل شد بطوری که خودم هم نتوانستم تابوت را حمل 
کنم. صاحبخانه و همسایه ها تا مراسم هفتم کلیه امور 
خانواده  اعضای  دیگر  و  من  »وقتی  کردند.  مدیریت  را 
به بیرجند رسیدیم تصور کردیم صاحبخانه ای استثنایی 
ما  به  زمان  گذر  اما  است  انسان خوبی  اینقدر  که  داریم 
ثابت کرد که در بیرجند صاحبخانه ما استثنا نیست و مردم 

همه خوب و مهربان هستند.

محله  کدام  در  شدید  بیرجند  وارد  سالی  چه 
ساکن بودید و چند سال

 در این شهر زندگی کردین؟

آمدیم. من  بیرجند  به  ما  گفتم سال ۱3۴5  که  همانطور 
درست به خاطر ندارم اسم کوچه و خیابان چه بود اما به 
خاطرم هست که یکی از خیابان های اصلی شهر بود و سر 
البته بعدا  ا... حائری قرار داشت.  کوچه ما مسجدی آیت 
چند بار خانه عوض کردیم و در محله های مختلف بودیم 
که نام آنها را هم بیاد ندارم آخرین خانه ما در کوچه ای از 

خیابان زاهدان بود. 

عالقمندی من به دین ، ریشه عمیقی
 در رفتار امام جماعت مسجد

 خیابان زاهدان داشت

روبروی کوچه ما در خیابان زاهدان مسجدی قرار داشت. 
امام جماعت آن مسجد روحانی سید و خوش اخالقی بود با 
شال سبزکه به بچه ها در کوچه و مسجد خیلی احترام می 
گذاشت و محبت می کرد. می توانم به جرات بگویم که 
عالقمندی من به دین ریشه عمیقی در رفتار این روحانی 
بچه  به  زمان که  آن  مردم  از  بر خالف خیلی  او  داشت. 
ها چندان اهمیتی نمی دادند، رفتار احترام آمیزی داشت و 

همین رفتار باعث جذب خیلی ها به مسجد می شد.

در کدام مدرسه درس می خواندید معلمی که 
گفته بودید مشوق شما برای ورود به بحث علم 

فضا شده که بود؟

در  اسم درست  )اگر  نزاری  مدرسه حکیم  در  را  دبستان 
دبیرستان  وارد  بعد  و  کردم  تمام  باشد(  مانده  خاطرم 
شوکتیه شدم. متاسفانه در پایان همان سال پدرم به دلیل 
بیماری از خدمت معاف شد و ما مجبور شدیم بیرجند و 

مردم خوبش را ترک کنیم.

 خانم آمریکایی قوروت بیرجندی درست می کرد!
پتری«  آلبرت  اسم«  به  آمریکایی  یک  ها  سال  آن  در 
به عنوان سپاه صلح به همراه همسرش به بیرجند آمده 

بود. او در دبیرستان انگلیسی تدریس می کرد. بعدا که با 
او بیشتر آشنا شدم فهمیدم که از مخالفان جنگ ویتنام 
بوده و به نوعی او را تبعید کرده بودند چون آب و هوای 
نبود و کال شهر کوچک و  بیرجند در آن زمان مطلوب 
دورافتاده ای بشمار می رفت. گرچه به دلیل ناآشنایی با 
دبیران  سایر  به  نسبت  او  پیشرفته  تدریس  های  روش 
زبان انگلیسی من و تعدادی از دانش آموزان با او درگیر 
در  دانست  فارسی می  بیش  و  با آن که کم  زیرا  شدیم 
فارسی صحبت نمی کرد و تالش داشت  کالس مطلقا 
معنی  حرکات،  و  تر  ساده  کلمات  تصویر،  از  استفاده  با 
ومفهوم کلمات را به ما بفهماند. ما که می دیدیم دبیران 
ایرانی راحت تر و به فارسی کلمات را معنی می کنند از 
این روش او معذب بودیم اما او با محبت، باالخره ما را نه 
تنها به دانش آموزانی با نگاه مثبت بلکه به دوست تبدیل 
اهل  بسیار  بود و  او فردی مذهبی  یادم هست که  کرد. 
آداب و اصول. خاطرم هست خانمش خیلی از کشک )در 
و  بود  آمده  بیرجندی خوشش  قوروت!(  محلی  اصطالح 
هفته ای چند بار به قول خودش »آشکنه گوروت« درست 
کرد  خواهش  شد  ما  مهمان  که  هم  بار  چند  کرد!  می 
برایش همان غذا را درست کنیم. حتی وقتی تعطیالت 
تابستان به مرخصی می خواست برگردد یک کیسه بزرگ 

کشک با خودش برد! 

چه طور کلکسیونر فضایی شدم ؟

جوانان  و  نوجوانان  از  خیلی  بود  رسم  زمان  آن  در 
و  هنرمندان  عکس  آلبوم  جمله  از  هایی  کلکسیون 
ورزشکاران را داشتند. یک بار به او گفتم دوست دارم من 
هم کلکسیونی داشته باشم. او گفت کار خوبی است به 
شرط این که در ۴0 سالگی هم بتوانی این کار را ادامه 
یک  مثال  بگیر  نظر  در  گفت  چه؟  یعنی  پرسیدم  دهی. 
جمع  فوتبالیست  یا  هنرپیشه  عکس  ساله   50-۴0 مرد 
چند  خوب  گفتم  خندید.  خواهند  او  به  حتما  مردم  کند. 
سال جمع می کنم وقتی سنم باال رفت ادامه نمی دهم 
. می ریزمشان بیرون. او لبخندی زد و گفت اگر این کار 
رابکنی یعنی عمرت را دور ریخته ای نه عکس ها را. از 
او پرسیدم شما چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟ گفت باید 
دبیرستان  بود.  ماه  خرداد  حدود  صحبت  این  کنم.  فکر 
را دیدم. دو کتابچه  او  از چند ماه که  بعد  تعطیل شد و 
درباره فضانوردی به من داد با عکس های رنگی قشنگ. 
بایگانی کنم،  بعد به من یاد داد که چطور عکس ها را 
شرح عکس بنویسم و آلبوم درست کنم. به این ترتیب 
عکس  کردن  جمع  از  را  فضانوردی  درباره  تحقیق  من 
های فضایی شروع کردم و بعد ها با جمع آوری اخبار و 
مطالب ادامه دادم تا باالخره این سرگرمی تبدیل شد به 

هدف اصلی زندگیم یعنی ترویج فناوری فضایی!

حال و هوای آن روزهای بیرجند
 چطور بود تصویری از شهر بیرجند

 در آن روزها و خاطرات تلخ و شیرینی که در 
این شهر داشتید؟

و  خونگرم  مردمی  و  خلوت  هایی  خیابان  با  بود  شهری 
مهربان. خاطرم هست که در منطقه ای به اسم کشمون 
)اگر اسم درست به خاطرم مانده باشد( که حاشیه شهر 
بشمار می رفت، مزرعه گندم بود و منظره زیبایی داشت.

شایعات درباره کل کالغو!

تپه هایی هم آن طرف خیابان خانه ما بود که به لهجه 
محلی »کل کالغو« به آن می گفتند و ما را از نزدیک 
شدن به آنجا می ترساندند و می گفتند چند نفر که رفته 
بودند کالغ ها با تصور این که آنها برای آزارشان آمده 
بودند به آنها حمله کرده  و حتی چشم چند نفر را درآورده 
بودند. حاال این شایعات چقدر صحت داشت نمی دانم اما 
از ترس حمله کالغ ها و کور شدن هیچوقت به آن تپه 
بیرجند در  از  ها نزدیک نشدم! بطور کلی خاطره تلخی 
ذهنم نمانده است. تنها بیاد می آورم که در تابستان بسیار 

گرم بود ضمنا آب هم کمی شور!

آقای ناصح و ترکه ای برای تنبیه!

ادبیات  و  هندسه  در  اما  بودم  متوسطی  شاگرد  گرچه 

فارسی جزو شاگردان با استعداد بشمار می رفتم و توسط 
معلمان تشویق می شدم. متاسفانه به دلیل آن که تقریبا 
نیم قرن از آن زمان می گذرد نام معلمان خودم به خاطرم 
نیست. البته نام آقای ناصح ناظم مدرسه که خیلی تالش 
می کرد با گرفتن یک ترکه از درخت وسط حیاط مدرسه 
چهره خشنی به خود بگیرد را فراموش نکرده ام اما بیادم 
قیافه  هست که بقول کارتون معروف کالنتر، پشت آن 
جدی و ترکه ای که مرتب آن را تکان می داد قلبی به 

لطافت پدر وجود داشت! 

دو سینمای بیرجند
 و ماجرای نمایش فیلم حج

رقابت  هم  با  که  داشت  سینما  دو  بیرجند  زمان  آن  در 
آن  شدند.  هماهنگ  سینما  دو  هر  بار  یک  اما  داشتند. 
همین  به  بود  بر  هزینه  و  دشوار  بسیار  رفتن  حج  موقع 
دلیل بسیاری از مردم آرزومند این زیارت بودند. تلویزیون 
هم در شهرستان ها وجود نداشت که مردم بتوانند صحنه 
های مراسم حج را ببینند. یکی از تهیه کنندگان سینما 
ابتکار جالبی کرده و فیلم مستندی درباره مراسم حج تهیه 
از جمله بیرجند به نمایش  کرده بود و در شهرستان ها 
گذاشتند. برای نمایش این فیلم و به احترام خانه خدا هر 
دو سینما کلیه عکس و تبلیغات فیلم ها در داخل سالن 
کرده  مزین  قرآنی  های  شعار  با  و  بودند  برداشته  را  ها 
بودند. یک نسخه از این فیلم به بیرجند آمد. یک سینما 
بخش اول فیلم را نمایش می داد. بعد می فرستاد برای 
سینمای دومی و بعد بخش دوم را نمایش می داد. بین 

فاصله  در  بود.  آنتراکت  ها  روز  آن  بقول  دو بخش یک 
این آنتراکت یا استراحت بخش های فیلم باز جابجا می 
شد به این ترتیب مردم می توانستند در هر دو سینما به 
دیدن فیلم بروند. نکته جالب آن که در آن زمان خیلی 
اما  بویژه روستاییان سینما را حرام می دانستند  از مردم 
برای دیدن این فیلم حتی از روستا های دور افتاده هم به 
بیرجند می آمدند. خالصه آن که هم صاحبان سینما سود 

خوبی بردند و هم مردم توانستند مراسم حج را ببینند.

آیا بعد از آن تاریخ هم
 به بیرجند سفری داشته اید ؟

بیرجند  به  نتوانستم  بعدا  قلبیم  آرزوی  علیرغم  متاسفانه 
سفر کنم. تنها یک بار در همان سالی که بیرجند را ترک 
یک  سفری  تحصیلیم  مدرک  گرفتن  برای  بودم  کرده 
گرفتاری  دلیل  به  نشدم  موفق  بعدا  اما  داشتم  ای  هفته 
های کاری مختلف، از این شهر که خاطره ای مبهم اما 

شیرین از آن در ذهنم دارم دیدن کنم.

چه اطالعاتی از امروز بیرجند دارید؟

ندارم.  بیرجند  امروزی  از وضع  اطالعاتی  هیچ  متاسفانه 
تفاوت  خیلی  ها  روز  آن  به  نسبت  بیرجند  امروز  مسلما 
دل  همچنان  مردمش  امیدوارم  اما  است  کرده  فیزیکی 

پاک و خونگرم و رو راست مانده باشند.

دوستان بیرجندی هم دارید که
 تا کنون با هم در ارتباط بوده باشید؟

از آن سال ها متاسفانه دوستی ندارم اما سال ها بعد و 

با یک  در هنرستان مشهد درس می خواندم  زمانی که 
بیرجندی که مثل همه شما انسان شریف و مهربانی است 
به اسم محمد خیراندیش آشنا شدم. ایشان را هم شاید 
بعد از حدود 35 سال بر حسب اتفاق پیدا کردم و هر زمان 

که ایران می آیم تلفن می زنم و احوالش را می پرسم.

هم اکنون مشغول چه کاری هستید؟

آموزش  دبیری  کسوت  در  خدمت  ها  سال  از  بعد  من 
روسیه  به   ۱373 سال  در  نگاری،  روزنامه  و  پرورش  و 
تدریس  به  دانشگاه  چند  در  اینجا  در  و  کردم  مهاجرت 
زبان فارسی مشغول بودم. اما از سال ها قبل به عنوان 
و  فعالیت داشتم  ترویج علم  زمینه  نگار در  روزنامه  یک 
امروز هم در کنار کار های فرهنگی دیگر به تحلیل وقایع 

فضایی، نوشتن کتاب و مقاله مشغولم. 

نگاه شما به پیشرفت های
 فضایی ایران چیست؟

ما جوانان دانشمند خوبی داریم. این نخبه های ارزشمند 
توانستند علیرغم تحریم ها و مشکالت بسیار بزرگی که 
در سر انتقال و تکمیل فناوری داریم با توکل به خدا و به 
جرات می توانم بگویم امداد های غیبی، کار های شگفت 
میسر  را  ماهواره  و  و ساخت موشک  مثل طراحی  آوری 
 ۱0 قریب  که  پیشرفتند  آنجا  به  تا  راه  این  در  و  بسازند 
سال قبل نام ایران به عنوان دهمین کشور صاحب فناوری 
از  متاسفانه  ایران  مردم  رسید.  ثبت  به  جهان  در  فضایی 

انجام دادند  عظمت کار بزرگی که این جوانان فرهیخته 
چندان مطلع نیستند.متاسفانه در سال های اخیر مسئوالن 
بهای کمتری به فناوری فضایی داده اند و همین برخورد 
غیرمنصفانه باعث افت فعالیت ها شده است و ما نتوانستیم 
با آن سرعتی که در گذشته خود را در زمینه فناوری فضایی 
در جهان شناسانده بودیم عمل کنیم.در زمینه اهمیت این 
فناوری و آشنا شدن مردم با اهمیت آن هم کوتاهی شده 

است و مردم ما اطالعات ناچیزی از این فناوری دارند.

ارزشمندی  بسیار  مجموعه  شما  که  دانیم  می 
فضانوردان  که  دارید  فضایی  های  یادگار  از 
این  مایلید  آیا  اند.  داده  هدیه  شما  به  مختلف 
مجموعه در بیرجند به صورت یک موزه درآید؟

بیرجند  از  فضانوردی  به  من  عالقه  گفتم  که  همانطور 
در  هم  کار  این  ثمره  بخواهد  خدا  اگر  شاید  شد.  شروع 
بیرجند و برای مردم خوب آن دیار از من به یادگار بماند. 
شهر  این  در  خیری  فرد  که  شد  خواهم  خوشحال  البته 
بنایی را وقف موزه فضایی کند . حتی آماده ام این سال 
های  خاطره  که  شهر  آن  در  هم  را  عمرم  پایانی  های 
خوبی از آن دارم طی کنم و نسل بعدی مروجان فناوری 

فضایی را آموزش دهم. 

اگر زمانی به ایران سفر کردید
 آیا بیرجند را هم مقصد

 سفرتان خواهید داشت؟

بسیار  سرم  آیم  می  ایران  به  که  کوتاهی  های  سفر  در 
شلوغ است و گرفتارم اما اگر فرصتی شود و دعوت شوم 

بسیار خوشحال خواهم شد.

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

www. iranwash. ir قالیشويي و مبل شويي ايـران

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

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

ترویج بی حجابی 
محور اصلی اقدامات دشمن 
در عرصه فرهنگ

* روح ا... عباسیان

استکبار جهانی برای پیشبرد اهداف خود گزینه 
تهاجم فرهنگی را در سالیان اخیر جز اولویت اصلی 
خود قرار داده است. یکی از اهداف دشمن در تهاجم 
فرهنگی کمرنگ کردن باورهای دینی است که از 
بخش های مهم این هدف ترویج محرمات دینی 
به هر شکل ممکن و قبح زدایی از ارتکاب آن ها و 
نهادینه سازی ضد ارزش ها در جوامع اسالمی است.

از مولفه های سبک زندگی اسالمی حیا و حجاب 
است که دشمن در تالش است به هر نحو ممکن 
در  کند.  را عادی سازی  بی حیایی  و  بی حجابی 
چند سال اخیر راهبردهایی با استفاده از برنامه های 
فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان برای نیل به این هدف 

اجرایی شده است. به عنوان مثال: 
* القاء این پیام که »زن می تواند بدحجاب و بی 
حجاب باشد و در عین حال فردی مومن و معتقد 
هم باشد! اصاًل حجاب ربطی به دینداری ندارد و 

تنها یک جز کوچک از دین است«.
این پیام ها را شما حتی به کرار در برنامه های 

تلویزیونی و فیلم های سینمایی نیز دیده اید:
- زن می تواند بی حجاب یا بد حجاب باشد ولی 

قهرمان یک فیلم در رعایت حق الناس هم باشد.
- زن می تواند بی حجاب و بدحجاب باشد ولی 

روضه خوان و مقتل خوان اهل بیت هم باشد.
- زن می تواند بی حجاب باشد ولی به مجالس 

دعا، مسجد و ... هم برود، حتی حج هم برود.
دشمنان می خواهند با این ترفند این پیام را القا 
کنند که »چرا به خوبی های فرد نگریسته نمی 
شود و فقط بدحجابی را ببینیم؟ حجاب را رها کنید 

و دیگر خوبی هایش را ببین. 
بی حجابی نیز می تواند یک گناه مثل غیبت، 
دروغ و ... در نظر گرفته شود و آن قدرها مهم 
ما  باشید!  داشته  حساسیت  رویش  که  نیست 
معروف ها و منکرات خیلی بزرگتر از آن را هم 
داریم«. آنها با این شیوه در حال عادی سازی بی 
حجابی و البته ساختن توجیه برای بی حجاب ها 
هستند. اگر دقت کافی داشته باشیم این راهبردها 
یک هدف را دنبال می کنند و آن زدودن حیا و 
از جامعه اسالمی است. فعالین فرهنگی  حجاب 
و اصحاب رسانه باید سعی کنند مروج این تفکر 

نباشند و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند. 

کالر گردنی هوشمند؛

اختراعی برای افزایش دقت و سرعت در عملکرد امدادگران
جوان  مسعودی”  “حسن  حسینی-  الهام  سیده 
۲۰ ساله ای که سابقه ۸ سال فعالیت در جمعیت هالل 
مدیریت  کارشناسی  دانشجوی  که  او  دارد.  را  احمر 
احمر  هالل  کاربردی  علمی  مرکز  در  طبیعی  سوانح 
آوا شده است.  با  اختراع خود مهمان گفتگوی  با  است 
کرد:  عنوان  اختراع  این  ایده  درباره  جوان  مخترع  این 
تجربه چندین ساله کار در پایگاه های امدادی موجب 
این اختراع شکل بگیرد. مسعودی  اولیه  ایده های  شد 
های  دوره  که  این  با  امدادگران  از  برخی  داد:  ادامه 
آنان  بودند ولی رشته تحصیلی  را گذرانده  احمر  هالل 
یکی  طرفی  از  نداشت.  امدادی  کار  با  تناسبی  هیچ 
حیاتی  وضع  ارزیابی  احمر  هالل  جمعیت  وظایف  از 
مصدوم در کمترین زمان ممکن و به بهترین نحو است 
و در شرایط بحرانی هر ثانیه فوق العاده ارزشمند است.

اعالم عالئم حیاتی در کمتر از 10 ثانیه

وی با اشاره به این که آتل گردنی که امداد گر به 
گردن  از  حمایت  نقش  فقط  بندد  می  مصدوم  گردن 
تا  شد  موجب  موارد  این  همه  کرد:  اظهار  دارد  را 
کالهکی را مجهز به تشخیص ضربان نبض و عالئم 
حیاتی هوشمند کنم که به محض قرار گرفتن بر روی 
به  را  حیاتی  عالئم  ثانیه   ۱۰ از  کمتر  در  مصدوم  سر 
امدادگر نشان می دهد و امدادگر می تواند برای انجام 

کند. گیری  تصمیم  کار  بهترین 
گذشته،  سال  اول  ماهه   6 در  مسعودی  گفته  به 
بیمارستان  اورژانس  در  جلوی  مصدومان  از  نفر   ۱۱4
توان  می  است:  معتقد  وی  شدند.  فوت  رضا)ع(  امام 
و  سرعت  عدم  دلیل  به  را  ها  فوت  این  از  ای  گوشه 
کاله  این  با  دانست.  حیاتی  عالئم  کنترل  در  دقت 
اقدام  تواند  می  موقع  به  امدادگر  که  این  بر  عالوه 
نیاز به چک دوباره عالئم  نیز  بیمارستان  کند، پرسنل 

داشت. نخواهند  حیاتی 

اولین محصولی است که
 با این شمایل و ابتکار ساخته می شود

مخترع “کالر گردنی هوشمند” با بیان این که سال 
95 با بسیج علمی آشنا شدم اضافه کرد: به همراه یک 

طرح  این  ساخت  به  شروع  الکترونیک  برق  مهندس 
ارتقای آن هستیم. طرح هنوز  کردیم و االن در حال 
آزمون و خطا دارد ولی چون مشابه آن در بازار داخل 
دیده نشده است می توان گفت اولین محصولی است 

که با این شمایل و ابتکار ساخته می شود.

یک میلیون وام بالعوض 
برای اجرای طرح

گفت:  سخن  کار  هنگام  های  سختی  از  مسعودی 
را می شدیم  اکترونیکی  تغییر قطعات  به  بارها مجبور 
و چندین بار مهندس ما، برنامه نویسی روی قطعه را 
بسیج  این که سازمان  بر  تاکید  با  داد. وی  انجام می 
مشاوره  ارائه  از  فراوانی  معنوی  های  حمایت  علمی 
بعد  در  افزود:  است  داشته  کار  ادامه  برای  تشویق  تا 
مالی نیز تا آن جایی که در قانون بوده از کمک به ما 
کوتاهی نکردند.  این سازمان مبلغ حدود یک میلیون 
تومان کمک بالعوض به برای طرح به ما اعطا کرد. 
ثبت  اداره  به  را  طرح  که  این  به  اشاره  با  مسعودی 
اختراعات معرفی کرده ایم بیان کرد: آنان نیز ما را به 
پارک و علم و فناوری خراسان رضوی ارجاع دادند تا 

ثبت اختراع در آن جا انجام شود.

امیدوارم بتوان از مرگ هایی 
به این آسانی جلوگیری کرد

وی با بیان این که به جد پیگیر ارتقای طرح هستیم 
امیدواریم مورد توجه مسئوالن و خصوصا  عنوان کرد: 
امدادگران قرار بگیرد. در زمان حاضر فقط با امدادگران 
منتظر  کردند.  استقبال  که  ایم  کرده  مطرح  را  موضوع 
برای  نزد مسئوالن  با سند  و  اختراع  ثبت  با  تا  هستیم 
به  پایان  در  جوان  مخترع  این  برویم.  حمایت  دریافت 
امام  بیمارستان  در  مقابل  ساله   ۱5 جوانی  فوت  حادثه 
موضوع  آن  در  توان  نمی  افزود:  و  کرد  اشاره  رضا)ع( 
که  بود  امکانش  ولی  کرد  کوتاهی  به  متهم  را  کسی 
در  تا  شده  گیری  اندازه  دقیق  و  سریع  حیاتی  عالئم 
ابراز  مسعودی  شود.  انجام  کار  بهترین  حادثه   صحنه 
امیدواری کرد: شاید بتوان با این دستگاه از مرگ هایی 

که به این آسانی رخ می دهند جلوگیری کرد.

سوراخ ریز پنجره های هواپیما 

برای چیست؟

الی گشت- در هواپیما معمواًل صندلی های کنار 
پنجره طرفداران بیشتری دارد. شاید وقتی از شیشه 
پنجره محو تماشای شهر از بلندی هستید چندان 
به خود شیشه و سوراخ ریزی که بر روی آن وجود 
دارد دقت نکرده باشید، احتمااًل برایتان جالب است 
که بدانید حفره ای به این کوچکی نقشی مهم و 

حیاتی را در ایمنی سفر هوایی شما دارد.
در واقع پنجره هواپیما از سه الیه درونی، میانی 
و بیرونی تشکیل شده، الیه درونی همان شیشه 
بزنید.  آن دست  به  توانید  است که شما می  ای 
الیه  است،  میانی  الیه  روی  بر  ریز  حفره  جای 
بیرونی مهمترین و محکم ترین الیه است و از شما 
در برابر اختالف فشار محافظت می کند. با اینکه 
هم الیه بیرونی و هم الیه میانی قدرت مقاوت در 
برابر فشار بیرون را دارند اما فشار اصلی روی الیه 
بیرونی است چون این الیه آخرین مانعی است که 
بین شما و ابرها قرار دارد. هر چه از سطح زمین 
به طرف باال برویم فشار هوا کم و کم تر می شود 
پس وقتی هواپیما بلند می شود هم فشار بیرون 
و هم فشار داخل هواپیما کم می شود اینجاست 
که سیستم تنظیم فشار هواپیما فشار داخل کابین 
را به حدی می رساند که حال مسافران بد نشود 
نیاید. اما مساله ای که  و برایشان مشکلی پیش 
بین  فشار  اختالف  آید  می  پیش  هنگام  این  در 
هواپیما و هوای بیرون است که می تواند شیشه 
های هواپیما را بشکند. برای این کار هم چاره ای 
اندیشیده شده و آن چاره چیزی نیست جز همان 
 Bleed سوراخ ریز روی شیشه! به این سوراخ ریز
Hole می گویند و با طراحی آن در واقع سازندگان 

هواپیما می خواسته اند جلوی شکستن الیه درونی 
هواپیما را بگیرند. و فشار الیه میانی و الیه درونی 
را برابر کنند. این سوراخ کوچک یک فایده خیلی 
مهم دیگری هم دارد و آن اینکه اجازه نمی دهد 
در اثر اختالف دما بین بیرون و داخل هواپیما هیچ 

ِمهی روی شیشه هواپیما بنشیند.

خواندنی ها

Ava.news13@gmail.com . عکس از : حسینی
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راهکار  موثر برای از بین بردن
 استرس در زندگی مشترک

به او اجازۀ صحبت کردن بدهید : زنان اغلب از طریق 
خواهید  می  اگر  پس  کنند.  می  وجود  ابراز  کلمات 
هرچه  دهید  اجازه  او  به  کند،  پیدا  بهتری  احساس  او 
که  دهد  می  امکان  او  به  این  بزند.  حرف  می خواهد 
نتیجه  سوی  به  و  کرده  تحلیل  و  تجزیه  را  موقعیت 

حرکت کند.
 او را مدتی به حال خود بگذارید : مدتی همسرتان را به 
حال خود بگذارید تا در افکار خود به بررسی بپردازد. او را 
تشویق کنید شنا کند یا با دوستانش به سینما برود. این 
کار باعث کاهش تنیدگی و ایجاد آرامش در او می شود.
دچار  وقت همسرتان  هر   : کنید  دعا  برای همسرتان 
و  توجه  تا  بپردازید  دعا کردن  به  او  با  است  آشفتگی 
تا  او دعا کنید  با  او شود.  آرامش  باعث  دلواپسی شما 
استرس از او دور شده و متوجه شود که شرایط بیرونی 

خارج از کنترل او هستند.
دچار  همسرتان  وقت  هر   : کنید  ریلکس  به  هم  با 
و  هم  با  تا  بکنید  را  تان  تالش  تمام  است  آشفتگی 
همزمان به استراحت بپردازید تا او دوباره آرامش خود را 
به دست آورده و احساساتش آرام بگیرد. می توانید روی 
مبل لم دهید و تلویزیون تماشا کنید، یا با هم پیاده روی 

سبک کنید تا استرس او کاهش یابد.
 گوش دهید : رویکرد اکثر مردان به یک مشکل، تالش 
برای حل آن است. این مسئله می تواند در مواقعی که 
یک زن در کشمکش با یک مسئله است باعث عدم 
امنیت در او شود. به جای اینکه یک راه حل پیشنهاد 
کنید، فقط گوش دهید و به او اجازه دهید خود را تخلیه 

کند و سعی نکنید راه حلی برای مشکل به او بگویید

اکاش می شد هر چیز کاملی را به این شکل دو نیم کرد. 
کاش هرکسی می توانست از این قالب تنگ و بیهوده 
برایم  چیز  همه  بودم،  کامل  وقتی  بیاید.  بیرون  اش 
طبیعی، درهم و برهم و احمقانه بود، مثل هوا، گمان می 
کردم همه چیز را می بینم، ولی جز پوسته سطحی آن، 
چیزی را نمی دیدم. اگر روزی نیمی از خودت شدی، که 
امیدوارم این طور بشود، چون بچه هستی، چیزهایی را 
درک خواهی کرد که فراتر از هوشمندی مغزهای کامل 
است. تو نیمی از خودت و دنیا را از دست خواهی داد، 
ولی نیمۀ دیگر هزاران بار ژرف نگرتر و ارزشمندتر خواهد 
شد. تو هم آرزو خواهی کرد همه چیز مثل خودت دو 
نیم و لت و پار باشد، چون زیبایی، خرد و عدالت فقط در 

چیزی وجود دارد که قطعه قطعه شده است....!
مزیت دو نیم شدن این است که در هر فرد و هر شیء، 
آدم در می یابد درد ناقص بودن در آن فرد یا آن شیء 
چگونه چیزی است. وقتی کامل بودم این را درک نمی 
وجود  جا  همه  که  هایی  رنج  و  دردها  میان  از  کردم. 
آن که چیزی درک  بی  بی خیال می گذشتم  داشت 
کنم یا در آن ها شریک شوم، دردها و رنج هایی که 
آدم کامل حتی تصورش را هم نمی تواند بکند. تنها من 
نیستم که دو نیم شده ام، تو و بقیۀ مردم هم در همین 

وضعیت قرار دارید
کتاب  ویُکنِت دو نیم شده -  ایتالو کالوینو 

بهترین آدمها زندگی همانهایی هستند 
که وقتی کنارشان می نشینی چایی ات

 سرد می شود ودلت گرم

به دنبال فرصت باش ، نه امنیت !
 جای قایق ساکن در بندرگاه امن است

 اما بتدریج کف آن خواهد پوسید

چو پوالد زنگار خورده سپهر
تو گفتی به قیر اندر اندود چهر
فرو ماند گردون گردان به جای

شده سست خورشید را دست و پای

خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحرهایش 
وروشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار
 به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور خودت

 ای روشنی بخش دلهای حق شناسان

اگر خداوند فقط و فقط تکه ای زندگی در دستان من 
می گذارد به هر کودکی دو بال هدیه می دادم رهایشان 

می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.

اکثر اوقات وقتی کمپانی ها تالش می کنند تا خیلی زود به 
جایگاه باالتری دست پیدا کنند، انتقادهای تند از کسب و 

کار پا به میدان می گذارند.
انتقادها معموال دردناکند اما در عین حال بسیار ارزشمند و 
هدایتگر می توانند باشند. وقتی صحبت از نقد استارت آپ 
ها و کسب و کار می شود، انتقادهای تند و تیز معموال بسیار 

برای تیم اجرایی ناامید کننده اند.
بنابراین چه اتفاقی می افتد وقتی یک واکنش خیلی بد از 
یک گزارشگر دریافت می کنید؟ باید پاسخ آن را منتشر 
کنید؟ بهترین راه برای مقابله با عواقب بد یک انتقاد تند 

و تیز چیست؟
انتقاد تهاجمی و صریح

رک بودن نشانه صراحت و صداقت است ولی همیشه برای 
مخاطب خوش آیند نیست بخصوص اگر خیلی ناپخته بیان 
شود. این نوع انتقاد نه تنها هیچ نوع سازندگی در بر ندارد 
بلکه شنونده را هم در موضع تدافعی قرار می دهد. بهتر 
است که انتقاد با بکارگیری یک سیاست درست انجام شود.

محکوم کردن
گاهی بجای انتقاد همراه با راهنمایی، انتقاد کننده مخاطب 
را در یک دادگاه یک طرفه محاکمه و محکوم می کند. او 
به خود این حق را می دهد که در مورد دیگران اظهار نظر 
کرده و الگوی فکری خود را به وی تحمیل کند. اینگونه 
برخوردها نه تنها سازنده نیست، بلکه بسیار نامناسب است.

انتقاد دیرتر از موعد: این گونه انتقادات، زمانی صورت می 
گیرد که هیچ کمکی به رفع مشکل نمی کند. به عبارِت 
دیگر زمان برای جلوگیری از خطا وجود ندارد. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که انتقاد در چنین زمانی برای جلوگیری از 
تکرار اشتباه بوده و اگر تشخیص داده شود که تاثیری در 

آینده نخواهد داشت، بهتر است هیچگاه ابراز نشود.
۱- نقدها را ارزیابی کنید 

و به حرف مخاطبان گوش دهید! 
اگر آثار بزرگ در دنیا مورد نقد قرار می گیرند و زیر سوال 
می روند، پس محصول شما هم احتمال دارد چنین شرایطی 
را تجربه کند. بازی بسیار معروف نینتندو موقع انتشار بازی 
ترکیبی اش با شبکه های اجتماعی با واکنش شدید منتقدان 
روبرو شد و ده درصد از سهامش افت کرد. هر چند زمانی 
که این بازی ده میلیون بار دانلود شد، منتقدان متوجه شدند 

که اشتباه می کردند.
بنابراین انتقادهای تند از کسب و کار چیزی نیست که بتواند 
کسب و کار را متوقف کند و به آن خاتمه دهد. در واقع مثل 
یک موهبتی است برای شما که لباس دیگری به تن کرده 
است. جدا از اینکه فکر کنید که آیا انتقادها درست یا غلط 
هستند، باید با منتقد مانند یک مشتری ناراضی برخورد کنید 
و ببینید که چه توصیه هایی برای بهتر شدن محصول ها 
دارد.مشکلی که در انتقادهای تند از کسب و کار آمده را پیدا 
کنید. آیا نقص در محصول بوده است، در خدمات مربوط 

به مشتریان، انتظاراتی که برآورده نشده یا هر سه تای این 
موارد؟هر وقت بدانید که کجا ایستاده اید می توانید کنترل 
کسب و کار را به دست بگیرید. این کار را با ارتباط بیشتر با 
مشتریانتان و با مخاطبان فضاهای مجازی که خلق کرده 
اید، می توانید انجام دهید. می توانید حتی تحقیقات انجام 
دهید و گروه های ویژه متمرکز برای این کار درنظر بگیرید. 

از آن ها سوال بپرسید و منتظر بازخورد هایشان باشید.
۲- از منتقدان تشکر کنید و سعی نکنید تنها با 

زبان عذرخواهی کنید 
از منتقدانتان تشکر کنید و به آن ها بگویید که نظراتشان 
برای ادامه کارتان بسیار موثر است. اما عذرخواهی نکنید. 
چون کاری از پیش نمی برد. به جای آن سعی کنید تا به آن 
ها بفهمانید که بازخوردهایشان برایتان اهمیت زیادی دارد. 
با این کار نه تنها به آن ها می رسانید که نظراتشان اهمیت 
دارد، بلکه آن ها را ترغیب می کنید تا باز هم در آینده راجع 

به محصوالت نظر بدهند و انتقاد کنند.
تقریبا آخرین کاری که باید بکنید شکایت کردن است. سعی 
کنید تا با وجود حمالت تند و تیز منتقدان باز هم صبور 
باشید و با ادبیات حرفه ای پاسخ بدهید. این برای تصویر 

حرفه ای شما در آینده بسیار تاثیرگذار است.
۳- محصوالتتان را به روز کنید! 

قبل از اینکه دوباره در معرض پوشش رسانه ای قرار بگیرید، 
مطمئن شوید که نواقص برطرف شده اند. اگر دائما سعی 

در ارتباط با خبرنگاران و رسانه های مختلف داشته باشید، 
احتمال دریافت واکنش های منفی از سوی منتقدان کسب 

و کار بسیار باالتر است.
به یاد داشته باشید که بر خالف وجود همه اشکاالت قبلی، 
توانند  می  راحتی  به  و  است  کوتاه  اما  مشتریان  حافظه 
نواقص را فراموش کنند. برای همین سعی کنید پسوندی 
جدید برای نام محصوالت خود بگذارید. معموال اپلیکیشن 
ها این کار را با نوشتن عدد نسخه جدید مقابل نام محصول 
انجام می دهند.  می توانید محصول جدید را در معرض 
دید رسانه ها قرار بدهید. همچنین سعی کنید تا یادداشتی 
را درباره ویژگی های آخرین نسخه بنویسید و آن را به 
خبرگزاری ها و همچنین منتقدان قبلی بفرستید. از این پس 
واکنش های احتمالی مثبت پاسخ خوبی برای تصویر منفی 
قبلی در ذهن مشتریان خواهد بود و اوضاع را تغییر خواهد 
داد.انتقادهای تند از کسب و کار زمانی به وقوع می پیوندند 
بر  راه رفتن اصرار  از  تازه کار قبل  استارت آپ های  که 
دویدن می کنند. وقتی بسیار به کارتان عالقه داشته باشید، 
طبیعی است که فکر کنید بقیه هم مانند شما فکر می کنند 
و مانند شما عالقه زیادی به کسب و کار دارند. اما واقعیت 
عکس آن است. سعی کنید از این موضوع اطمینان حاصل 
کنید که محصولتان همان چیزی است که در واقع آن را 
ادعا می کنید و هیچوقت سعی نکنید تا خالف واقعیت های 

کسب و کار را به رسانه منتقل کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز هجدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

بازگردانیده ما  سوی  به  شما  اینکه  و  ایم  آفریده   بیهوده  را  شما  که  پنداشتید   آیا 
 نمی  شوید. سوره المؤمنون، آیه 115

حدیث روز  

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاي دیگر تمام قرآن را بخواند. 
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

در مقابل انتقادها، چه کنیم؟

طراح: نسرین کاری                        

اطالق  شخصی  به   -1 افقی: 
می شود که برای انتخابات ثبت 
نام کرده باشد - قیمتی 2- شهر 
آذری -  نام پدر حضرت علی )ع( 
مقدس  سرزمین    - زمینه   -3
رنگ  نوعی    - خانه  پیشگاه   -
نوا - جنس  مو  4- صدا،  برای 
مگر  جز،   - باربر  حیوان   - قوی 
5- لرزه - جانماز - نامی دخترانه  
6- به آرامی -  پرستار کودک - 
مقصود 7- مچ دست، بند دست 
- برگزیده و خالص- جمع خدمه 
نیست   - کننده  کیل  او-   -8
حاصل   - رفتن  بین  از  شدن، 
 - تر  مناسب   -9 آب  و  صابون 
راهبر، راهنما - آتش 10- خواب 
شیرین - گزنده خزنده - کافرون 
بیماری  نوع  یک   -11 بریده  دم 
- شهر زیره - صدا 12- سنگ 
تنفر-  حرف  کیست-   - تزئینی 
 - انگلیسی  قلم   -13 آسمان 
رودی   - قلبی  ایمان   - بزرگان 
گیاهی  رازیان،   -14 روسیه  در 
اسب   -15 سرپرستان   - خوشبو 
قدح  با  چیزی  آشامیدن   - سوار 

یا پیاله 

ضد   - آسانگر   -1 عمودی: 
پایتخت   -2 گرم  آب  با  عفونی 

 -3 جنگی  کشتی   - کومور 
آواره  مذکر   - رها   - رطوبت 
- بدنیا آوردن 4- ظرف آبکشی 
گذار  خدمت   - ریه    - چاه  از 
 -5 پرخاصیت  بدبوی   - زن 
معبد   - راست  سمت  رقم  اولین 
مخدر  مواد  نوعی   - مسیحیان 
ستم  حال  به  که  کسی   -6 
نامی   - در   - برسد  ای  دیده 
شوکت   - فوری   -7 دخترانه 
 - کننده  غلبه   -8 رود   - تلخ   -
انداز 9- ایستگاه راه آهن  سنگ 
نامهای  از   - کوچک  آبادی   -

نامیدی  گل   - فاطمه  حضرت 
 - نیک   - لذت  خوشی،   -10
نابودی  شیپور، بوق 11- خرابی، 
تیر   - اسناد   - حوادث  اثر  بر 
دوشاخه 12- سخن گفتن- آهو، 
وسیله   - همقد  یار  دو   - غزال 
همراهی  حرف   -13 زنبور  دفاع 
از   - نفس  جمع   - ساکت   -
حروف ندا 14- کشوری سلطنتی 
کنار  در  اروپا  غربی  شمال  در 
دریای شمال- چیزی که به کار 
قدیم  نام   - بلد  جمع   -15 آید 

آذربایجان

جدول 3807

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

همرگسنکمرگبا1

شنارفدینلعا2

ااسامتراگبتن3

درکلمعتستنزوگ4

اماروهتدشهاش5

بیراهمتابمچبت6

یجتسپهگنیرار7

روتکافدربتسد8

خنرجنرامکسا9

رکساسحارپهاس10

زورهاریرمسگم11

همخزمیقناغمرا12

رهوافیلدنممن13

هینهافکوزپی14

تخاونکیهرهاق15

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

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

 32342244
09335612158

به یک نفر لیسانس عمران با سه سال  سابقه 
بیمه در زمینه راه جهت اخذ گرید نیازمندیم.

09152661567

دعوت به همکاری
در راستای بهره برداری

از سالن های جدید و مجلل
 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

 جهت تکمیل نیروی کار خود
 به افراد ذیل نیازمند است.

مهماندار خانم وآقا
ساعت مراجعه : 10 صبح الی 13 

نبش توحید 33
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان

دعوت به همکاری 
یک شرکت معتبر پخش  موادغذایی  و آرایشی  بهداشتی  یک  نفر تحصیلدار  و  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

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

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

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروشی - معاوضه  امتیاز مسکن تعاونی فرهنگیان 
بازنشسته واریزی 35 میلیون تومان بلوار صیاد 
شیرازی یا معاوضه با اتومبیل  09153621434

به یک نیروی خانم ترجیحا لیسانس 
جهت کار در مرکز اقامتی نیازمندیم.

32252276

یک باب واحد تجاری واقع در نبش 
حکیم نزاری 9 در دو طبقه با قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد
 از خریداران واقعی درخواست

 می گردد با شماره  09155620697 
تماس حاصل فرمایند.

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

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

  09105451077
 اقدامی

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

قالیشویــی ملکــه

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی



بسیاری از خانم ها به دلیل تراشیدن ابروهای خود 
و یا نازک کردن های متوالی ابروی خود شاهد کم 
ابروی خود می شوند. اگر  پشت و کم رنگ شدن 
از  باشید  داشته  پرپشت  و  زیبا  ابروانی  خواهید  می 
راهکارهای زیر پیروی نمایید: 1. ویتامین های الزم 
 A ،C، B برای رشد موهای ابرو شامل ویتامین های

و E می باشد. قرص های فولیک اسید به فولیکول های 
مو کمک می کند 2. سعی کنید هیچ گاه از مداد ابرو 
ریزش  و  تضعیف  باعث  ابرو  مداد  نکنید.  استفاده 
موهای ابرو می شود 3. ویتامین های گروه B به 
ویژه بیوتین و ویتامین B6 برای جلوگیری از ریزش 
مو بسیار مهم است. برای تأمین ویتامین B6 سعی 

جوانه  آفتابگردان،  دانه  جگر،  مرغ،  ماهی،  کنید 
زرده  مخمر،  دار،  سبوس  غالت  گوشت،  گندم، 
منابع   .4 کنید  مصرف  خشک  آلوی  و  مرغ  تخم 
غنی از بیوتین شامل: مرغ، تخم مرغ، جوانه گندم، 
سبوس گندم، جگر، بادام زمینی، قارچ، موز، توت 
فرنگی، هندوانه، گریپ فروت و گل کلم می باشد.

مواد غذایی مورد نیاز برای رشد ابرو
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تیراندازی جام جهانی آذربایجان؛ 
الهه احمدی دوازدهم شد 

احمدی  الهه  ایرنا- 
تیرانداز ایران در پنجمین 
روز از مسابقات تیراندازی 
جام جهانی آذربایجان در 
رشته تفنگ سه وضعیت 
کسب  با  بانوان  متر   50
دوازدهم شد  امتیاز 581 
و دو نماینده دیگر ایران حسین باقری و پوریا نوروزی به مرحله نیمه 
نهایی راه یافتند. در مرحله دوم حذفی رقابت های تفنگ سه وضعیت 
50 متر بانوان که با حضور سی و دو تیرانداز برگزار شد، نجمه خدمتی 
به  امتیاز 589  با کسب  توانست  رشته  در همین  ایران  نماینده  دیگر 
عنوان هجدهمی برسد. در مجموع 61 تفنگدار دو مرحله حذفی اول 
و دوم، 57 تیرانداز به مرحله نیمه نهایی این رشته که فردا برگزار 
از  آذربایجان  جهانی  جام  تیراندازی  مسابقات  یافتند.  راه  شود  می 
16الی 24 خرداد ماه در شهر گاباالی - آذربایجان برگزار می شود.

پیروزی تیم امید بسکتبال با ویلچر ایران مقابل برزیل

ایرنا- تیم امید )زیر 23 سال ( بسکتبال با ویلچر ایران در چهارمین 
مصاف  به  شب  یکشنبه  کانادا،  جهانی  های  رقابت  از  خود  دیدار 
از   47 بر   59 نتیجه  با  را  حریف  شد  موفق  و  رفت  برزیل  نماینده 
پیش روی بردارد. شکست برزیل دومین پیروزی بسکتبال با ویلچر 
جوانان زیر 23 سال ایران در مرحله گروهی بود.ایران در سه بازی 
قبلی خود مقابل استرالیا به پیروزی رسیده و نتیجه را به تیم های 
مقابل  ایران  دیدار  در  است.  واگذار کرده   ) )میزبان  کانادا  و  ترکیه 
بهترین  به عنوان  برزیل، علی کریمی، ملی پوش جوان کشورمان 
بازیکن زمین انتخاب شد. این رقابت ها از 18 خرداد ماه در شهر 
یافت. خواهد  ادامه  ماه  همین   26 تا  و  شده  آغاز  کانادا  تورنتو 

بلند قامتان ایران در لهستان به مصاف آمریکا می روند

تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه هفته جاری و در هفته سوم لیگ جهانی 
در لهستان به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. به گزارش ایرنا، هفته 
سوم لیگ جهانی والیبال از پنج شنبه 25 خردادماه در لهستان آغاز می 
شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد یافت. 12 تیم سطح یک لیگ 
جهانی در هفته سوم در سه کشور آرژانتین، لهستان و بلژیک به مصاف 
یکدیگر می روند. تیم ملی والیبال ایران ساعت 3 بامداد امروز سه شنبه 
از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( تهران را به مقصد لهستان ترک 
می کند. والیبالیست های ایران ساعت 19 و 55 دقیقه روز پنج شنبه 
25 خرداد به وقت ایران در نخستین مسابقه خود در هفته سوم لیگ 
جهانی به مصاف آمریکا می روند. هفته دوم این لیگ 19 خردادماه در 
سه کشور ایران، فرانسه و بلغارستان آغاز و یکشنبه شب به پایان رسید.

پنج فنجان قهوه بنوشید 

روز  در  قهوه  فنجان  پنج  با  با سرطان  مبارزه 
امکان پذیر است. به گفته محققان بریتانیایی، 
را  کبد  سرطان  به  ابتال  خطر  قهوه  مصرف 
یک  که  کسانی  واقع،  در  دهد.  می  کاهش 
فنجان در روز قهوه می نوشتند، تا 20 درصد 
ابتال به سرطان را کاهش می دهند.  احتمال 

جالب است کسانی که 5 فنجان قهوه در روز 
می نوشند، خطر ابتال به سرطان را تا به میزان 
50 درصد کاهش می دهند. همچنین مشخص 
شد که قهوه بدون کافئین نیز مفید است، اگر 
به  است.  کمتر  آن  سرطانی  ضد  خواص  چه 
عقیده پزشکان نوشیدن 5 فنجان قهوه در روز 
کافی است. زیرا مقدار باالی کافئین برای بدن 

مضر است. قهوه خاصیت ضد التهاب نیز دارد.

به جای پیاز سفید
 از پیاز قرمز استفاده کنید!

پیازهای قرمز نه تنها سطح کورستین بیشتری 
دارند، بلکه سرشار از آنتوسیانین هستند، رنگدانه 
گیاهی که توانایی مولکول های کورستین را 
برای پاکسازی و همچنین از بین بردن رادیکال های 
آزاد که نه تنها باعث بروز سرطان هستند بلکه 

و  قلبی  بیماری  دیابت،  مانند  هایی  بیماری 
دیگر موقعیت های مرتبط با التهاب را منجر 
که  بعد  دفعه  دهد.  می  افزایش  شوند،  می 
خواستید پیاز خریداری کنید به جای پیازهای 
سفید رنگ، قرمزها را انتخاب کنید. هر دو نوع 
پیاز حاوی آنتی اکسیدان های بالقوه هستند 
اما تحقیقات نشان داده انواع قرمز این سبزی 
برای مقابله با سرطان قدرت بیشتری دارند.

 4 متهم به سرقت خودروهای پراید در بیرجند 
زمین گیر شدند

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در یک بازه زمانی شکایت 
های متعددی از حوزه های کالنتری شهری بیرجند دریافت می شد مبنی 
بر این که خودروهای شهروندان  از جلوی منزلشان به سرقت می رود و 
بعد از مدتی به طور بالصاحب در حاشیه شهر پیدا می شود در حالی که 
تمامی متعلقات آن نیز باز شده است. سردار مجید شجاع ادامه داد: مراقبت 
از فرد مظنون سابقه دار در حال انجام بود که ناگهان فرد تحت نظر از 
مظنون  فرد  قانونی  های  هماهنگی  با  که  گریخت  خود  سکونت  محل 
دستگیر شد و از همدستی 3 تن دیگر در سرقت 14 خودروی پراید در بیرجند 
پرده برداشت. وی با اشاره به این که متهمان 25 تا 40 سال سن دارند و از 
افرادسابقه دار هستند گفت: تعدادی مالخر نیز در این پرونده شناسایی شده اند.

درمان تضمینی زخم معده 
با این دمنوش 

زخم معده عالئم بسیاری مانند احساس سوزش 
نفخ،  اشتهایی،  بی  ناف،  و  سینه  قفسه  بین 
کاهش  هاضمه،  تهوع، سوء  دل،  سوزش سر 
وزن و ... دارد. عدم مراقبت از آن طبیعی است 
که این وضعیت را بدتر می کند بنابراین بهتر 

است برای درمان زخم معده، استفاده از  دمنوش  
این دمنوش به  از  کاکوتی را در نظر بگیرید. 
ادراری،  شب  قوی، ضد  بیوتیک  آنتی  عنوان 
ضد  نفخ،  ضد  و  بادشکن  خون،  کننده  رقیق 
حساسیت و سرفه، خلط آور و مفید برای درد 
سینه و آزاد کردن اخالط، ضد نقرس و به تاخیر 
انداختن عادت ماهانه زنانه مفید می باشد. برای 
رفع خستگی و ضد عفونی بدن نیز بکار می رود.

احتمال ریختن سیرابی و آرد در حلیم؛
از مغازه های بدون مجوز خرید نکنید 

پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
مبارک  ماه  در  سودجویان  برخی  گفت:  ایران 
رمضان برای پخت حلیم از پوست و سیرابی 
خرید  از  مردم  است  بهتر  و  می کنند  استفاده 
حلیم های مراکز نامعتبر  بپرهیزند. مهران والیی 

گفت: در پخت برخی از این حلیم ها به جای 
بدون  فرآورده های  از  گوشتی  فرآورده های 
کیفیت استفاده شده است و گاهی از پوست و 
سیرابی به شکل میکس در حلیم استفاده شده 
و در مواردی نیز از آرد به عنوان تقلب در این 
محصوالت بهره برداری می شد. بنابراین مردم 
صنفی  پروانه  دارای  مغازه های  از  حتماً  باید 
معتبر یا رستوران های مجوزدار خرید کنند.

افراد چاق چه گوشتی را بخورند؟ 

افراد دارای اضافه وزن و چاق به هیچ وجه نباید 
مغز استخوان گوشت را مصرف کنند. گوشت 
گوسفند و گوساله هر دو گوشت قرمز هستند 
و از نظر ارزش پروتئینی، تفاوت  چندانی با هم 
ندارند.گوشت گوسفند بافت ترد و نرم تری دارد و 
سریع الهضم  تر است و بیشتر افراد به مصرف آن 

گرایش دارند. البته بافت داخلی و بیرونی گوشت 
گوسفند چربی بیشتری نسبت به گوشت گوساله 
دارد و به همین دلیل کسانی که به چاقی، چربی 
خون باال، فشارخون و بیماری قلبی عروقی باال 
مبتال هستند، باید کمتر آن را در برنامه غذایی شان 
بگنجانند. اما بهتر است که کودکان در حال رشد 
روزانه حداقل 60 گرم گوشت گوسفندی را به 
صورت کباب پز، کوبیده و ... تهیه و مصرف کنند.

دستگیری کالهبردار حرفه ای در بیرجند

فردی که با سوء استفاده از اعتماد و انجام اعمال متقلبانه 290 میلیون ریال 
از شهروند بیرجندی کالهبرداری کرده بود دستگیر شد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمد رضا سرفرازی معاون اجتماعی 
استان اظهار داشت: خانمی با مراجعه به پلیس آگاهی و ارائه شکوائیه مبنی 
بر کالهبرداری شکایت خود را علیه فردی مطرح و بیان داشت نامبرده 
با سوء استفاده از اعتمادم و انجام اعمال متقلبانه مبلغ 290 میلیون ریال 
بصورت غیر مجاز از حسابم برداشت و کالهبرداری کرده است. وی گفت: 
با تحقیق از شاکی پرونده ای تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات و 
استعالمات انجام شده مشخص شد مبلغ مورد ادعا شاکی توسط متهم 
برداشت شده است که با هماهنگی مقام محترم قضایی حساب وی به 
مقدار مبلغ کالهبرداری شده مسدود شد و متهم تحت پیگرد قرار گرفت.

برخورد دو دستگاه اتوبوس شرکت واحد در بیرجند برای 26 مسافر حادثه ساز شد

 26 مطهری،  خیابان  در  بیرجند  شهرستان  واحد  اتوبوس شرکت  دستگاه  دو  برخورد  اثر  بر  قاسمی- 
مسافر این دو دستگاه اتوبوس به صورت سطحی مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند. فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی در گفت و گو با آوا در تشریح این خبر گفت: بعد از اعالم مرکز فوریت های 
نیروهای  بالفاصله   10 مطهری  روبروی  مطهری،  خیابان  در  جرحی  تصادف  بر  مبنی   110 پلیسی 
مأموران  داد:  ادامه  مجید شجاع  کردیم.  اعزام  حادثه  به محل  را  راهور  پلیس  کارشناسان  و  امدادی 
اتوبوس قرمز رنگ متعلق به شرکت واحد  با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که یک دستگاه 
)خط آزادی به حاجی آباد( با 22 سرنشین به عقب یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد )خط آزادی به 
توحید( با 4 سرنشین برخورد کرده است که سرنشینان هر دو خودرو به صورت سطحی مصدوم شدند 
و توسط اورژانس 115 به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند منتقل شدند. به گفتۀ وی از این تعداد 
تنها تعداد 4 نفر در بیمارستان بستری و مابقی مصدومان که به صورت سطحی آسیب دیده بودند، ترخیص 
شدند. وی علت تصادف را عدم توجه به جلو از سوی راننده اتوبوس قرمز رنگ مسیر حاجی آباد اعالم کرد.

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

 روزی
شبانه

09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

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

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

09157213571 - صالحی منش

   مراسم احیای شب های قدر
 *  قرائت دعای جوشن کبیر،دعای افتتاح، قرآن بر سرگذاشتن  و اقامه نماز قضا

  با حضــور: 
*  آقای دکتر دیانی و حجت االسالم اسدزاده 
)سه شنبه 96/3/23 مصادف با شب نوزدهم(

*  حجت االسالم والمسلمین اوحدی
 )پنجشنبه 96/3/25 مصادف با شب بیست و یکم(

*  حجت االسالم رضایی )استاد دانشگاه( 
)شنبه 96/3/27 مصادف با شب بیست و سوم(

* زمان: ساعت 21   * مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس)س(
 واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(

شب قدر 
شب انتخاب راه است؛

    از خدا برای انتخابت
 کمک بگیر

تخفیف ویژه 10 تا 20 درصد
انواع آینه و کنسول، میز تلفن، میز گرام، لوستر، 

انواع ظروف و لوازم دکوری
آدرس: حدفاصل مدرس 53 و 55 

فروشگاه قصر نور
056-32450504
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 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

توجه به محرومیت زدایی صدر امور 
بسیج در استان باشد

ایرنا- نماینده ولی فقیه گفت: توجه به محرومیت 
امور  تمام  در صدر  باید  محروم  مناطق  در  زدایی 
بسیج در قشرهای مختلف خصوصا کارگری قرار 
گیرد، مسلما فعالیت در این امر مورد رضایت خداوند 
قرار خواهد گرفت.حجت االسالم عبادی در جمع 

اعضای شورای عالی بسیج کارگری، افزود: توجه 
بدون  و  است  امری ضروری  به محرومان جامعه 
شک جهاد در راه خداست.همچنین رئیس شورای 
عالی قشر بسیج کارگری،در این دیدار با ادعای این 
که، 45 درصد از واحدهای تولیدی استان تعطیل 
است افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده 27 درصد 
واحدهای معدنی هم تعطیل شد در حالی که همه 
آنها دارای پروانه بهره برداری هستند.امیری بدون 
تحقیق های  در  کرد:  ارقام،اظهار  و  آمار  به  اشاره 
به عمل آمده مشخص شد، مشکل مربوط به بازار 
فروش از نقدینگی و سرمایه در گردش پیشی گرفته 
است. مواجه کرده  با مشکل  را   و سرمایه گذاران 

33 میلیون دالرصادرات قطعی استان

اقتصادی و توسعه  امور  غالمی-معاون هماهنگی 
امسال  استانداری گفت: در 2 ماهه نخست  منابع 
بازارچه های  و  از گمرکات  میزان صادرات قطعی 
مرزی استان بیش از 25۰ هزار تن به ارزش بیش 
از ۳۳ میلیون دالر بوده است. سرفرازی اظهار کرد: 
این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
از لحاظ وزنی 68 درصد افزایش داشته است. میزان 
صادرات ماده 116 در دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۳95 
 هزار تن به ارزش حدود 86 میلیون دالر بوده است.

شرایط دریافت تسهیالت برای واحد های 
صنعتی و معدنی تسهیل شد

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   - ایرنا 
گفت: با انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه 18 
بانک و مؤسسه اعتباری با صندوق ضمانت سرمایه 

گذاری صنایع کوچک شرایط دریافت تسهیالت از 
این پس برای واحد های صنعتی و معدنی در این 
استان تسهیل شده است. شهرکی، افزود: صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای توسعه 
سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک 
های  طرح  اجرای  زمان  مدت  کردن  کوتاه  و 

اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی ایجاد شد.

باید رویکرد و نگاه به ورزش بانوان 
در استان نهادینه شود

امیرآبادیزاده-در جلسه هم اندیشی نواب رییس هیات 
های ورزشی با حضور مدیرکل ورزش وجوانان برگزار 
اداره کل ورزش  بانوان  شد.جهانی سرپرست گروه 
وجوانان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید 
این شد که  دارند خواستار  بانوان  به ورزش  زیادی 
شرایطی فراهم شود تا بانوان استان بتوانند بدون هیچ 
دغدغه ای به ورزش کردن بپردازند وی افزود:باید 
زمینه حضور بانوان در ورزش بیشتر شود.جهانی یکی 
از مشکالت ورزش بانوان را عدم حمایت اسپانسر 
ها از تیم های ورزشی عنوان و ابراز امیدواری کرد 
بتوانیم با تعامالتی که با فدراسیون ها برقرار می کنیم 
در آینده میزبانی مسابقات کشوری در استان باشیم.

مدیرکل ورزش وجوانان نیز، ابراز امیدواری کرد با 
پیگیری های مستمری بتوانیم مطالبات این قشر از 
ورزشکاران را مهیا کنیم.افضل پور از سایر ادارات و 
ارگان ها خواست تا رویکرد و نگاه خود به ورزش 
تحرکات  برای  و  کنند  نهادینه  ادارات  در  را  بانوان 
بیشتر جسمی در بین بانوان شاغل برنامه ریزی های 
خاصی انجام دهند تا بانوان بتوانند به راحتی به انجام 
حرکات ورزشی بپردازند.نخعی مدیرکل امور بانوان 
استانداری ابراز امیدواری کرد با تعامالتی برقرار شده 
این مشکالت در آینده ای نزدیک مرتفع خواهد شد.

۱۸3۰ هکتار بافت فرسوده مصوب 
در  خراسان جنوبی شناسایی شد

تسنیم-رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره 
کل راه و شهرسازی گفت: هزار و 8۳۰ هکتار بافت 
فرسوده مصوب در خراسان جنوبی شناسایی شده 
است.جاللیان پور در بازدید از بافت شهری بیرجند 
اظهار کرد: باید بسترهای الزم برای نوسازی بافت 
تشکیل  به  وی  شود.  فراهم  استان  فرسوده  های 
ستادهای بازآفرینی در شهرهای دارای طرح مصوب 
برای  ای  مصوبه  است  قرار  افزود:  و  کرد  اشاره 
بازآفرینی یک یا چند محله را به عنوان پایلوت اجرا 
کنیم اما اجرای این طرح نیاز به همت و همکاری 

تمام دستگاه های اجرایی مرتبط دارد. 

تولیدات خوشه طیور 
خراسان جنوبی صادر می شود

صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  تیسنم-مدیر 
واحدهای  از  برخی  تجمیع  از  جنوبی  خراسان 
به  و گفت:  داد  استان خبر  در  تولیدی و صنعتی 
خوشه  صادراتی  مشکالت  پیرامون  جلسه  زودی 
طیور استان برگزار و باید کمک شود تا خوشه طیور 

خراسان جنوبی به کشور افغانستان ارسال شود.

پیش بینی هواشناسی از افزایش دما هوای خراسان جنوبی در آخر هفته
ایرنا-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با توجه به نقشه های پیش یابی روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته هوای استان گرم 
می شود.برهانی افزود: مطابق نقشه های پیش یابی هواشناسی الگوی تابستانی حاکم روزهای آینده در استان گسترش می یابد، پیامد این شرایط سبب تشدید 
گرمای هوا بویژه روزهای پایانی هفته خواهد شد. به گفته وی سه روز آینده در استان با توجه به شرایط جّوی، گاهی پدیده وزش تند باد نیز قابل پیش بینی است.

پیام های  تسلیت به آیت ا... علم الهدی
 وآیت ا... رئیسي

و  استاندار   ، استان  در  فقیه  ولی  غالمی-نماینده 
نماینده مردم بیرجند خوسف و درمیان در مجلس 
به مناسبت در گذشت همسر ایت ا... علم الهدی و 
مادر همسر آیت ا... رئیسی نماینده خراسان جنوبی 
تسلیت  های  پیام  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
جداگانه منتشر کردند.در این پیام ها ضمن تسلیت 
تولیت  و  خبرگان  مجلس  در  استان  ،نماینده  به 
آستان قدس رضوی و همچنین امام جمعه مشهد 
برای آن مرحومه از خداوند طلب آمرزش و برای 
سایر بازماندگان محترم، صبر و شکیبایي و طول 

عمر باعزت مسئلت شده است.

افراد متخصص و متناسب با پست های 
سازمانی در ادارات  به کارگیری شوند

اقتصادی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
مشکالت  به  اشاره  با  استانداری  منابع  توسعه  و 
گفت:  استانداری  ستادی  دفاتر  برخی  ساختاری 
باید تالش شود افراد متخصص و کارآمد متناسب 

با پست های سازمانی جذب و به کارگیری شوند. 
بی بی عصمت سرفرازی در جلسه کمیته اصالح 
و  الکترونیک  دولت  توسعه  فرآیندها،  ساختار، 
فناوری های مدیریتی استان با اشاره به مشکالت 
 ساختاری برخی دفاتر ستادی استانداری اظهار کرد:

نیروی  و  سخت افزار  مصوب  تفصیلی  ساختار   
نرم افزار  سازمانی  پست های  در  شاغل  انسانی 
را  سازمانی  ماموریت های  که  هستند  سازمان 
شود  تالش  باید  رو  این  از  می کشند  دوش  به 
پست های  با  متناسب  کارآمد  و  متخصص  افراد 

سازمانی جذب و به کارگیری شوند.

پیاده سازی سیستم اطالعات مکانی سامانه های 
آبرسانی روستایی، GIS در بیرجند

و  بهره وری  تحقیقات،  اداره  امیرآبادیزاده-رئیس 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  اداری  تحول 
خراسان جنوبی از پیاده سازی سیستم اطالعات 

 GIS روستایی  آبرسانی  سامانه های  مکانی 
سال  در  پایلوت  صورت  به  سیستم  این  افزود: 
همزمان  مدیریت  قابلیت  که  شده  اجرا  گذشته 
تحقیقات  انجام  توصیفی،  و  مکانی  داده های 
مختلف، استانداردسازی داده ها، کاهش هزینه ها، 
داشتن یک شبکه پایدار، بهبود مدیریت حوادث و 
امداد، عدم تکرار داده ها، بهنگام سازی و اشتراک 
 GIS وب  و  سازمانی   GIS اجرای  و  داده ها 
سال  در  پایلوت  به صورت  سیستم  این  دارد.  را 
همزمان  مدیریت  قابلیت  که  شده  اجرا  گذشته 

داده های مکانی و توصیفی را دارد.

توزیع 262۰ سبد غذایی از ابتدای ماه 
رمضان  بین مددجویان بهزیستی استان 

کرد:  بیان  استان  بهزیستی  مدیرکل   - کاری 
ماه  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن  با  همزمان 
به  مغفرت  و  برکت، رحمت  ماه  و  میهمانی خدا 
و  السالم  علیهم  معصومین  ی  سیره  از  تاسی 
محل  از  هدف  جامعه ی  از  حمایت  راستای  در 
خیریه  موسسات  مردمی،  های  کمک  یافت  در 
غذایی  سبد   262۰ تعداد  دولتی  اعتبارات  و 
ماکارونی  رب،  روغن،گوشت،قند،  برنج،  شامل: 
بین مددجویان  در  اقالم ضروری خانوار  و سایر 
شده  توزیع  حمایت  تحت  نیازمند  توانخواهان  و 
است.علی عرب نژاد افزود: این تعداد  سبد غذایی 
مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و 178 میلیون ریال بوده 
که عمدتا از محل کمک های خیرین و مردم نوع 
دوست استان تهیه شده است.مدیرکل بهزیستی 
همچنین ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان 
عالوه بر افطاری های برگزار شده در موسسات 
و مراکز تحت نظارت، تعداد 225۰ پرس غذای 
گرم نیز از طریق ادارات به صورت افطاری و یا 
غذای آماده توزیع شده که مبلغی بالغ بر  18۳ 

میلیون 67۰ هزار ریال بوده است.

طرح محیط یار در مدارس
 بیرجند اجرا شد

غالمی-مدیر کل آموزش و پرورش گفت: طرح 
دبستان   5 در  آزمایشی  صورت  به  یار  محیط 
پایه  آموز  دانش   25۰ مشارکت  با  و  بیرجند 
چهارم برگزار شد.المعی اظهار کرد: این طرح در 
بین  در  زیست محیطی  فرهنگ  ترویج  راستای 
شد.وی،  اجرا  بیرجند  دبستان   5 آموزان  دانش 
آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی 
به دانش اموزان،جلب مشارکت دانش اموزان به 
عنوان آینده سازان کشور جهت کنترل و کاهش 
بعضی از معضالت زیست محیطی را مهم ترین 

اهداف برگزاری طرح دانست.

حسینی- چندی پیش هاشم آبادی مدیر امور 
از مصرف 8 درصدی  بیرجند  آب و فاضالب 
آب شیرین در فضاهای سبز شهر خبر داده بود. 
این موضوع سبب شد تا با  مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفتگو 
کنیم. انصاری با اشاره به این که این سازمان با 
استفاده از چاه هایی که در اختیار داشته 68 هزار 
متر  شبکه در راستای جداسازی آب شرب از 
فضای سبز ایجاد کرده است عنوان کرد: بخشی 
از فضاهای سبز را نیز با تانکر آبیاری می کنیم 
که مجموع این دو کار، موجب شده، 68 درصد از 
مساحت فضاهای سبز جداسازی شود و بیرجند 
جزو 6 شهر اول کشور است که طرح جداسازی 
آب شرب از فضای سبز را از سال 1۳81 آغاز 
مطابق  که  این  بر  تاکید  با  وی  است  کرده 
توافقنامه فی مابین وزارت کشور و وزارت نیرو 
ادارات آب و فاضالب و آب منطقه ای موظف 

هستند به شهرداری ها منبع چاه جایگزین و غیر 
شرب معرفی کنند اضافه کرد: در زمان حاضر 
شهرداری کار جداسازی را از طریق چاه هایی که 
خریداری کرده بود انجام داده است و برای ادامه 

این کار نیاز به چاه جدید دارد.

اجرای شبکه چاه سفیر امید
 نیازمند 680 میلیون تومان اعتبار

با  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
ای دو چاه  منطقه  اداره آب  این که  به  اشاره 
را  امید  سفیر  خیابان  و  قدس  میدان  در  واقع 
معرفی کرده بود ادامه داد: پروانه بهره برداری 
از چاه سفیر امید پس از چندین سال پیگیری 
داده شده و استفاده از آن را نیز شروع کردیم. 
به گفته انصاری برای اجرای کامل شبکه این 
چاه نیاز به 68۰ میلیون تومان اعتبار است. وی 
درباره چاه میدان قدس عنوان کرد: تاکنون فقط 

پروانه حفاری داده شده است و این چاه هنوز 
پروانه بهره برداری را ندارد. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز خاطرنشان کرد: با کسب 
سبز  فضاهای  توان  می  برداری  بهره  پروانه 
مرکزی شهر مانند بلوار پاسداران، پارک وحدت 
و فضاهای سبز حدفاصل خیابان شهید مدرس 
تا شهید غفاری را جداسازی کرد. انصاری اعتبار 
الزم برای اجرای 9۰ درصدی شبکه جداسازی 
را 6 میلیارد تومان دانست و ادامه داد: تاکنون 
جداسازی  برای  شده  انجام  کارهای  تمام 
است. شده  گزارش  فاضالب  و  آب  اداره  به 

کار ما خدماتیست و آب را به
 قیمت گزافی خریداری می کنیم

میلیون  تا 45۰  سالیانه 4۰۰  پرداخت  از  وی 
تومان برای مصرف آب فضاهای سبز خبر داد 
و افزود: احداث فضای سبز  کاری خدماتی و 

برای مردم شهر است و استفاده ما از آب نیز 
رایگان نیست که از دادن امتیاز آب خودداری 
می کنند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
از  دیگری  بخش  در  بیرجند  شهرداری  سبز 
سخنانش با بیان این که 18۰ میلیون تومان 
برنامه  در  غفاری  بلوار  بهسازی  پروژه  برای 
بودجه سازمان تصویب شده است عنوان کرد: 
هنوز هیچ مبلغی برای این کار تخصیص داده 
نشده است. انصاری با بیان این که اجرای این 
عرض  کم  و  بلوار  زیاد  طول  دلیل  به  پروژه 
بودن سخت است ادامه داد: بالفاصله پس از 

تخصیص اعتبار کار را شروع خواهیم کرد.

اجرای پروژه های سال 96 سازمان، 
نیازمند 3.5 میلیارد تومان اعتبار 

وی با اشاره به اینکه مجموع پروژه های سال 
96، ۳.5 میلیارد تومان اعتبار می خواهد اضافه 

کرد: احداث پارک در سایت اداری، پروژه آبیاری 
میدان  بهسازی  پارک،   ۳ برای  فشار  تحت 
ا...  آیت  میدان  و  شیرازی  صیاد  بلوار  آزادی، 
عبادی بخشی از این پروژه ها است. مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز از پیشرفت 75 
درصدی احداث باغ پرندگان در پارک جنگلی 
نیاز  پروژه  این  برای تکمیل  افزود:  خبر داد و 
به تزریق اعتبار داریم.انصاری به پیشرفت 75 
درصدی احداث پارک حاشیه خیابان وصال در 
یادآور شد: قسمت  و  اشاره کرد  بلوار شعبانیه 
فضای سبز این پارک به دلیل تامین نشدن منابع 
آب و نبود اعتبار باقی مانده است. وی با بیان 
این که امور آب و فاضالب با خرید امتیاز آب 
مخالفت کرده است ادامه داد: علت را کمبود آب 
دانسته اند و این امر سبب شده خدمات رسانی 
ما به محدوده های مسکونی جدید مانند مسکن 
مهر و مهر شهر با اشکال جدی مواجه گردد.

فضاهای سبز شهر تشنه چاه آب و کمبود اعتبار

قاسمی- فرماندار بیرجند خواستار انتقال بخشی 
از چهارشنبه بازار به شمال شهر شد و عنوان 
کرد: باید بخشی از این بازار را به میدان میوه 
بار شمال شهر که تعطیل شده است،  و تره 
در  گذشته  روز  ناصری«  کنیم.»علی  منتقل 
اولین نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
اکنون  اضافه کرد که هم  بیرجند  شهرستان 
بازار  مشکالت ترافیکی زیادی در چهارشنبه 
داریم و هنگامی که ساخت و ساز در اراضی 
موسوی هم شروع شود بر آن افزوده خواهد 
بهتر است  دلیل  به همین  داد:  ادامه  شد.وی 
که  بیرجند  شهر  شمال  به  بازار  از  قسمتی 
است  شده  برطرف  هم  آن  ترافیکی  مشکل 
منتقل شود تا این مشکالت رفع شود.به گفتۀ 
برای  روزها  بازار  تمام  و  بازار  چهارشنبه  وی 
اگر ضرر  برپا می شوند ولی  کمک به مردم 

آن برای مردم بیشتر از سود آن باشد بهتر است 
که تعطیل شود.

فروشنده ها باید شناسنامه دار شوند
فرماندار با اشاره به وضع کنونی چهارشنبه بازار 
بیرجند اظهار کرد که فروش البسه دست دوم 
به  معضلی تبدیل شده که باید برای آن چاره 
بیان کرد: علی رغم  اندیشید. »ناصری«  ای 
برخوردها، وجود فروشندگان البسه دست دوم، 
روز  به روز در حاشیه بازارها بیشتر شده است 

که این وضع روند کنترل را دشوار می کند.
وی تأکید کرد که در همین راستا باید فروشنده 
ها را شناسنامه دار کنیم تا بتوانیم نظارت های 
وی  گفتۀ  باشیم.به  داشته  ها  آن  بر  درستی 
این آمادگی وجود دارد که برای آن دسته از 
افرادی که تولیدی خشکبار دارند، شناسنامه و 
معرفه نامه ای صادر شود تا روند نظارت ها نیز 

آسان گردد.وی با اشاره به برپایی ایستگاه های 
صلواتی در ایام مختلف سال اظهار کرد: این 
ایستگاه ها باید با مجوز دستگاه های ذیربط برپا 
شود و مسئوالن نیز فقط برای برپایی ایستگاه 
صلواتی در مکان های  مشخص شده مجوز 
صادر کنند و باید مکان های این ایستگاه ها 

توسط شهرداری جانمایی شود.

انتقال میدان دام بیرجند 
به مکان دیگری در چند ماه آینده

فرماندار با بیان اینکه در استان ما هیچ موردی 
از بیماری تب کریمه کنگو نداشتیم، عنوان کرد: 
این به دلیل توجه مستمر و سخت گیری های 
مردم  تمام  باید  و  است  بهداشت  مرکز  خوب 
نکات بهداشتی را رعایت کنند تا از این بیماری 
نیز جلوگیری شود.»ناصری« با اشاره به نامناسب 

بودن وضع بهداشتی و محیطی میدان دام کنونی 
بیرجند بیان کرد: در یک ماه آینده این میدان به 
منطقه ای دیگر انتقال می یابد.وی درباره پساب 
بیرجند اظهار کرد که بر اساس مصوبه کارگروه 
در  کشاورزی  بخش  توسعه  و  اقتصادی  امور 
سال 1۳91، ۳۰ درصد از این پساب به بخش 
کشاورزی اختصاص یافته است.وی با بیان اینکه 
در حال انجام آزمایشاتی روی این پساب هستیم، 
افزود: برای اطمینان از سالمت آن و اینکه برای 
چه نوع کشتی مناسب است این آزمایشات انجام 
می شود و نتایج این آزمایشات در کارگروهی 

تخصصی اعالم خواهد شد.

تمام کارمندان ادارات صاحب پرونده 
الکترونیکی سالمت می شوند

نیز  و  امنیت غذایی  و  کارگروه سالمت  دبیر 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند هم با 
بیان اینکه میانساالن جامعه چندان به سالمت 
خود توجه نمی کنند، گفت: با وجود اینکه بیشتر 
مرگ و میرها در اثر بیماری های غیر واگیر 
دار در بین سالمندان رخ می دهد برای چکاپ 

مداوم سالمتی خود کاری انجام نمی دهند.
حرف  این  دلیل  کرد:  اظهار  »مشایخی« 
این است که در تشکیل و ثبت پرونده های 
الکترونیک سالمت سالمندان استقبال خیلی 
کمی داشته اند.وی ادامه داد: به همین دلیل 
ما از استانداری درخواست کردیم که مصوبی 
به  ادارات  به تمام کارمندان  تا  تصویب کنند 
نوبت مشخص مرخصی دو ساعته ای برای 
پرونده  دریافت  و  بهداشت  مرکز  به  رفتن 

الکترونیکی سالمت داده شود.
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انتقال بخشی از چهارشنبه بازار به شمال شهر بیرجند

۸61 پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال در هفته جهاد کشاورزی افتتاح می شود

فرماندار بیرجند درخواست کرد:

مودیان صاحب یک خودرو از تسلیم اظهارنامه معاف هستند

از  امور مالیاتی  اداره کل  حسینی- سرپرست 
دریافت بالغ بر 7 هزار 9۰۰ اظهار نامه مالیاتی 
توسط صاحبان مشاغل استان  تا روز گذشته 
خبر داد. پاک گهر در گفتگو  با آوا با بیان این که 
مهلت تسلیم اظهارنامه های کسبه آخر خرداد 
صاحبان  تمام  کرد:  عنوان  است  جاری  سال 
مشاغل مکلف اند برای استفاده از معافیت ها 

و مشوق های مالیاتی اظهارنامه ها را تکمیل 
کنند، در غیر این صورت از تمام معافیت ها و 
مشوق ها محروم خواهند بود. وی با اشاره به 
این که در قانون قبل، صاحبان مشاغل با توجه 
به شغل طبقه بندی می شدند اضافه کرد: در 
قانون جدید این طبقه بندی بر اساس حجم 
فعالیت ها انجام می شود. به گفته پاک گهر، 
گروه اول ، صاحبان مشاغلی است که جمع 
یا  آنان در طول سال  فروش کاال و خدمات 
1۰ برابر مشمول مالیات سال قبل ، ۳۰ میلیارد 
ریال و باالتر بوده که مکلف به نگهداری دفتر 
میزان  که  دوم  گروه  به  وی  هستند.  قانونی 
فروش محصوالت آنان 1۰ میلیارد ریال تا ۳۰ 
میلیارد ریال باشد اشاره کرد و افزود: این گروه 
مکلف به تنظیم صورت حساب و درآمد هزینه 
هستند. سرپرست اداره کل امور مالیاتی اضافه 

کرد: گروه سوم، میزان فروش محصوالت آنان 
زیر 1۰ میلیارد ریال است.پاک گهر با بیان این 
برای صاحبان  ها  نصاب  حد  این  تمامی  که 
دارند 5۰  خدمات  فروش  صرفا  که  مشاغلی 
درصد تقلیل می یابد، یادآور شد: برخی مشاغل 
صاحبان  بازرگانی،  کارت  دارندگان  جمله  از 
های  هتل  تولیدی،  واحدهای  و  ها  کارخانه 
ها،  بیمارستان  صاحبان  باالتر،  و  ستاره  سه 
زایشگاه ها، صرافی ها و فروشگاه های زنجیره 
ای دارای مجوز  به دون در نظر گرفتن میزان 

فعالیت، در گروه اول قرار می گیرند. 

صاحبان مشاغل با درآمد کمتر از
 156 میلیون تومان نیاز به

 تکمیل اظهار نامه ندارند
وی با اشاره به اجرای تبصره ماده 1۰۰ قانون 

مالیات های مستقیم تصریح کرد: آن دسته 
و  فروش کاال  از صاحبان مشاغل که حجم 
و  تومان  میلیون   156 ، خدمات در سال 95 
پایین تر بوده است نیازی به تکمیل اظهارنامه 
مالیاتی ندارند. سرپرست اداره کل امور مالیاتی 
با تاکید بر این که این دسته باید با مراجعه به 
سامانه امور مالیاتی کشور پرسش نامه ای را 
باید پاسخ دهند بیان کرد: اگر فرد موافقت کند 
که مشمول تبصره ماده 1۰۰ است دو حالت 
دارد، یا سال قبل معاف از مالیات بوده که نیازی 
به پرداخت مالیات نیست، یا معاف نبوده که باید 
معافیت سال 95 را با 8 درصد افزایش نسبت 

به مالیات قطعی شده سال 94 پرداخت کند.

صاحبان تاکسی و وانت بار 
از پرداخت مالیات معاف هستند

پاک گهر به دستورالعملی که 2۰ خرداد سال 
افزود:  و  کرد  اشاره  بود  شده  ابالغ  جاری 
هستند  خودرو  یک  صاحب  که  مودیانی 
تکمیل  به  نیاز   1۰۰ ماده  تبصره  اجرای  در 
اظهارنامه مالیاتی ندارند و از تسلیم آن معاف 
هستند. وی افزود: اگر مشمول مالیات شوند، 
پایان خرداد، به  تا  باید برای پرداخت مالیات 
دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. سرپرست 
اداره کل امور مالیاتی با بیان این که صاحبان 
معاف  مالیات  پرداخت  از  بار  وانت  و  تاکسی 
هستند اضافه کرد: مالکان دارای دو خودرو و یا 
بیشتر غیر از تاکسی و وانت، اگر فعالیت اصلی 
باشد  خودروی دوم  اول  به خودروی  مربوط 
مشمول مالیات است.به گفته پاک گهر مودیان 
برای تکمیل اظهار نامه می توانند به سامانه 

tax.gov.ir مراجعه نمایند.

حسینی- صبح دیروز نشست خبری سازمان 
رئیس  شد.  برگزار  استان  کشاورزی  جهاد 
سازمان جهاد کشاورزی از افتتاح 861 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 28۰ میلیارد ریال در هفته 
عنوان  و  داد  استان خبر  در  جهاد کشاورزی 
کرد: بسیاری از پروژه های شاخص و بزرگ 
این  پروژه های  برای  اما  بودند،  افتتاح  آماده 
هفته آنها را حذف کردیم. ولی پورمطلق علت 
این کار را کنار گذاشتن این پروژه  برای افتتاح 
کشوری  برجسته  های  شخصیت  حضور  با 
اعالم کرد و افزود: ما با مردم صادق هستیم 
و نمی خواهیم پروژه ای را بی دلیل دو بار 
اعتبار  که  این  به  اشاره  با  وی  کنیم.  افتتاح 
هفته  های  پروژه  برای  شده  هزینه  دولتی 
جهاد کشاورزی، نزدیک به 1۰1 میلیارد ریال 
بر  افزون  کرد:  اضافه  است  دولتی  اعتبارات 
 15۰ میلیارد ریال نیز تسهیالت بانکی است. 

با افتتاح پروژه های هفته 
جهاد کشاورزی برای 360 نفر

 اشتغال جدید ایجاد می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از ایجاد اشتغال 
برای ۳6۰ نفر در قالب اشتغال جدید با افتتاح 
از  یادآور شد: برخی  این پروژه ها خبر داد و 

پروژه ها نیز شغل های موجود را تثبیت کرده اند 
که هزار و 6۳ نفر شغل آنها تثبیت می شود. 
ولی پورمطلق با بیان این که شهرستان طبس 

برای  کشاورزی  جهاد  پروژه  تعداد  بیشترین 
افتتاح را دارد خاطرنشان کرد: شهرستان های 
قاین و سرایان در رتبه های بعدی قرار دارند. 
وی افزود: از نظر میزان اعتبارات هزینه شده 
نیز شهرستان قاین بیشترین میزان و بعد از 
است. بوده  سرایان  و  بشرویه  شهرستان  آن 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این 
بخش  زیر  در  مختلف  واحدهای  بین  در  که 
پروژه ها  بیشترین  تابعه،  ادارات  و  کشاورزی 

مربوط به باغبانی و در رتبه های بعدی حوزه 
آب و خاک و زراعت بوده است عنوان کرد: 
بیشترین اعتبارات تملک در حوزه آب و خاک 

با 8 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان بوده است.

استفاده از ظرفیت کشت فراسرزمینی 
برای توسعه بازار محصوالت استان

ولی پورمطلق همچنین به کشت فراسرزمینی 
در قزاقستان اشاره و اظهار کرد: از آنجاییکه 
مواجه  آبی  منابع  محدودیتهای  ما  استان 
کشت  پیگیر  ها  استان  سایر  از  قبل  است، 
از  که  این  بیان  با  وی  بودیم.  فراسرزمینی 

این کار دو هدف دنبال می شود اضافه کرد: 
برای توسعه کشاورزی استان نیاز به ظرفیت 
های خارج از آن داریم. رئیس سازمان جهاد 

کشاورزی با تاکید بر این که یکی از عوامل 
اصلی  محصوالت  شناساندن  برای  کار  مانع 
است  جهانی  بازارهای  با  نبودن  آشنا  استان، 
ادامه داد: باید برای توسعه بازارهای خودمان 
استفاده  کار  بهترین  که  کردیم  می  باز  جا 
ولی  است.  فراسرزمینی  کشت  ظرفیت  از 
را  فراسرزمین  کشت  بعدی  هدف  پورمطلق 
ماه  از  بعد  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم  اوکراین 
مبارک رمضان هیاتی از استان برای بررسی 

روند. می  اوکراین  به  ها  ظرفیت  و  شرایط 

50 درصد سودآوری در بدترین حالت
مدیر اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی 
نیز در این جلسه با بیان اینکه کشت فراسرزمینی 
ترین  پایین  باالترین هزینه ها و  با محاسبه 
سودآوری  درصد   5۰ از  بیش  هم  باز  درآمد، 
دارد، ادامه داد: می توانیم با محصوالتی مانند 
چغندرقند و دانه های روغنی از جمله کلزا و 
کلرنگی که در قزاقستان کشت می شود، نیاز 
کارخانه های داخل کشور را تامین کنیم. معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
به  جو  تن   16۰ و  هزار   7 خریداری  از  هم 
صورت تضمینی از کشاورزان استان خبر داد 
و افزود: از آغاز خرید گندم به صورت تضمینی 
تا امروز 7 هزار و 958 تن از بهره برداران استان 
همچنین  عصمتی پور  است.  شده  خریداری 
به خشکسالی و  با توجه  این که  به  اشاره  با 
از  مقداری  است  مجبور  کشاورز  آب،  کمبود 
کرد:  تاکید  بفروشد  را  خود  زعفران  پیازهای 
کار فروش پیاز زعفران به استان های دیگر 
مستقیم  نظارت  با  و  شده  حساب  کامال  نیز 
شود.  می  انجام  کشاورزی  جهاد  سازمان 

)Ava.news13@gmail.com(

جان تازه در کالبد کشاورزی استان

نا یر ا عکس:
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