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 افزایش قیمت آب و برق نداریم 

فارس: وزیر نیرو،  گفت: هنوز دولت تصمیمی برای 
افزایش قیمت آب و برق در سال 95 نگرفته است.

چیت چیان، گفت: تاکنون درباره افزایش قیمت آب 
گفته  به  است.  نشده  اتخاذ  تصمیمی  هیچ  برق  و 
وی، قیمت آب همین دو ماه پیش افزایش یافت 
افزایش قیمت  بنابراین قطعًا در طول سال جاری 

در بخش آب نخواهیم داشت.  

  افزایش مرخصی زایمان نیازمند اعتبار

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
نیازمند  ماه   9 به   6 از  زایمان  مرخصی  افزایش 
تخصیص اعتبار از سوی دولت است. محمد حسن 
مرخصی  افزایش  درباره  فارس،  با  گفتگو  در  زدا 
با توجه به نظر  از 6 به 9 ماه اظهار کرد:  زایمان 
صریح ریاست سازمان بازرسی کل کشور، اجرای 
افزایش مدت مرخصی زایمان به دلیل عدم تأمین 
قانون  با مواد 26 و 29  منابع مالی آن و مغایرت 

برنامه پنجم توسعه، الزام آور نمی باشد.

پایگاه امداد ،محتاج  امداد
پایگاه نجات شرق کشور اعتبار ندارد

لزوم عبور از کشاورزي 
سنتي و رسیدن به 

کشاورزي مدرن

دستگیري فردي 
به اتهام تهدید در شبکه 

اجتماعي موبایلي

صفحه 7

صفحه 6

معاون وزیر جهادكشاورزي در دیدار استاندار:

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی:

نمره کویر تایر عالی است       صفحه 7 

صفحه 7جوهره پیام های دهه فجر، گفتمان سازی فرمایشات امام و رهبر انقالب باشد

صفحه 7

  مدیر کل HSEE وزارت صنعت در بازدید از کویر تایر عنوان کرد:    

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده 
و از زحمات جناب آقای دکتر حقیقی 

تشکر و قدردانی می گردد، توفیق و سالمتی آن عزیزان را آرزومندیم.

شرکت فروزان بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
  که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته آن 

برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی 
است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را

 از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی )بیرجند- مشهد(

کسب رتبه اول و ممتاز ارزیابی عملکرد بین ادارات کل کشور
 را خدمت جناب عالی و سایر همکاران محترم تان که نشان از لیاقت و مدیریت شما 

و افتخار استان می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده 
 توفیق و سالمتی آن عزیزان را از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان، شرکت کشاورزی و دامپروری ستاره 
کیان بیرجند ، مجمع خیرین مدرسه ساز بیرجند ، برادران خیریه - فرزین - صابر تنها

جناب آقای دکتر رفیعی پور
مدیر کل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن قدردانی از زحمات
 جناب آقای دکتر نعمت ا... حقیقی از خداوند منان برایتان موفقیت روز افزون مسئلت داریم. 

شرکت منیزیت ایران

جناب آقای مهندس داوود شهرکی
با عرض خیر مقدم، انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

مناقصه عمومی »نوبت اول«
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 

موضوع مناقصه: احداث ساختمان آتش نشانی واقع در بیرجند ، خیابان 
بهجت20، مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی مندرج در اسناد مناقصه

شرایط  مناقصه: کلیه متقاضیان حقوقی که دارای گواهی صالحیت معتبر از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه )حداقل رتبه چهار( می باشند، می توانند در مناقصه مذکور 

شرکت نمایند. 
سپرده  شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ  700 میلیون ریال را به عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند 
با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به حساب 
100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه 

مناقصه گذار ارائه نماید. 
 مهلت و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد تا تاریخ 94/11/14  

به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir  مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان  می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 
14:30( مورخ 94/11/25 در پاکت الک و مهر شده  به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند - میدان 

ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند. 
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 94/11/26 در 
سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند- میدان ابوذر  برگزار می گردد. شهرداری مختار 
خواهد بود تا سقف 25 درصد مبلغ معامله را پیش پرداخت نماید. کلیه هزینه های نشر آگهی 
به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد 
مناقصه درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 32222200 

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند)056( تماس حاصل نمایید. 

تقدیر و تشکر
از کلیه سروران ارجمند، اقوام، دوستان و آشنایان که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

حجت االسالم حاج سید رسول موسوی 
شرکت نموده و با ارسال تاج گل ، اطالعیه، پالکارد و... ما را مورد لطف خود قرار داده 

و ابراز همدردی نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم. 

خانواده های: موسوی ، رضایی

خانواده محترم ابوالحسن نژاد 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان رضا ابوالحسن نژاد

 را حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 
صبر جزیل از درگاه خداوند مسئلت داریم.

استخر شهید ناصر مرتضوی

فرزند عزیزمان آقای امین نورس مفرد
کسب مدال قهرمانی مسابقات فیزیک مدلینگ و پرورش اندام 

استان خراسان جنوبی  
خانواده مبارکت باد

جناب آقای مهندس وجه ا... خدمتگزار 
استاندار معزز خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس همایون نخعی نژاد 
معاون محترم امور عمرانی استانداری

جناب آقای مهندس محمد هادی آرین 
سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جناب آقای مهندس حسن رمضانی 
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان

با گرامیداشت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
 اینک که پس از سپری شدن مدت زمان یک دهه از تاریخ مصوبه شماره 50113 ت 

ـ   مورخ 1384/8/23 هیئت محترم دولت مبنی بر  34078 ه

تصویب منطقه بند دره بیرجند به عنوان منطقه نمونه گردشگری

باالخره با همت و تالش شما عزیزان به ویژه شخص جناب آقای استاندار به موجب 
مصوبه مورخ 94/9/9 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی 

زمینه به اجرا درآمدن این طرح عظیم و مفید برای منطقه فراهم آمده است 

هیئت مدیره شرکت پویش بیرجند سرمایه گذار این منطقه
 که حدود سیصد خانوار سهامدار آن هستند، مراتب تقدیر و تشکر خود را در این 

ارتباط به محضر شما بزرگواران تقدیم می نماید.
  امیدواریم خداوند منان تالش و بذل توجه شما عزیزان و سروران گرامی را در 
راه خدمت هر چه بیشتر  و روز افزون به مردم شریف و والیتمدار  استان خراسان 

جنوبی مستدام و برقرار بفرماید. 

هیئت مدیره شرکت پویش بیرجند
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 احتمال بروز خاموشی در تابستان ۹۵ 

هزار   ۵۴ مرز  در   ۹۵ تابستان  در  برق  مصرف  پیک  گفت:  نیرو  وزیر 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی که مصرف 
از مرز ۵۴ هزار مگاوات عبور کند خاموشی  برق 
خواهیم داشت. به گزارش بولتن نیوز، چیت چیان 
اظهار کرد:   در 6 استان اصفهان، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان و 
یزد میزان بارندگی ها نسبت به متوسط سال گذشته کاهش داشته است.  
چیت چیان در خصوص اینکه آیا بارندگی های مطلوب ماه های گذشته 
جبران خشکسالی است، گفت: از آنجا که 1۵ سال خشکسالی مستمر 
اثرگذار بوده  این خشکسالی در سراسر کشور  اثرات تجمعی  داشتیم و 
است، با وجود یک سال ترسالی اثرات خشکسالی جبران نمی شود اما 

امیدواریم با ادامه روند ترسالی در سال های آینده جبران شود.

   دسترسی آسان فارغ التحصیالن به وام های بانکی 
  

کارشناس بازار کار با بیان اینکه تا وقتی بانک ها در خدمت بنگاهها و 
بازار کار نباشند بیکاری کاهش نمی یابد، از دولت 
وام های  و  فنی  های  کمک  دریافت  تا  خواست 
را  کارآفرینان  و  التحصیالن  فارغ  برای  بانکی 
ایسنا،  با  گفتگو  در  اسماعیلی  حاج  کند.  تسهیل 
مالی  و  پولی  های  سیاست  اصالح  بر  تاکید  با 
خاطرنشان کرد: برای آ نکه شرایط ثبات را در بازار اشتغال حاکم کنیم 
باید اصالحات ساختاری در سیاست های مالی و پولی به وجود  آوریم 
گره گشایی های موقتی در بازار کار مفید است ولی تا زمانی که بانک ها 
در خدمت بنگاهها و بازار کار نباشند محدودیت ها همچنان ادامه دارد. 
 اگر دولت شرایطی فراهم کند که فارغ التحصیالن خودشان به سمت 

فعالیت های کارآفرینانه و راه اندازی تعاونی بروند.

 سال آینده نیازی به واردات گندم نداریم

امسال  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  زراعت  امور  معاون 
درصد   8۵ به  درصد   68 از  گندم  خودکفایی 
تن  2.3میلیون  امسال  گفت:  است،  رسیده 
کشور  نیاز  که  حالی  در  داشتیم  گندم  واردات 
مازاد  موجودی  توجه  با  بود؛  تن  میلیون   1.1
نیازی  گندم  واردات  به  آینده  سال  انبارها،  در 
گفت:  نیز  جو  محصول  درباره  کشاورزی،  ایرنا،  گزارش  به  نداریم. 
در  هم  آن  داشته  افزایش  درصد   11 کشور  در  محصول  این  تولید 
حالی که پارسال و امسال بارندگی 18درصد کاهش یافته است. وی 
با بیان اینکه کشت پاییزه چغندر قند را در دستور کار داریم، افزود: 
امسال ۴.۵ میلیون تن ریشه چغندر قند و یک میلیون و3۵0 هزار تن 

نیشکر تولید داشتیم.

حاضر  حال  در  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
نقل  و  حمل  های  شرکت  با  امنیتی  قراردادهای 
به  زائران  حامل  اتوبوس  هر  خصوص  در  زائران 
زائران  امنیت  ترتیب  این  به  تا  ایم  امضا کرده  سامرا 

تامین شود. دفاتر مجاز 
اینک  هم  گفت:  اوحدی،  سعید  مهر،  گزارش  به   
سامرا  به  زائران  اعزام  برای  ریزی  برنامه  حال  در 
درخواست  ایرانی  زائران  از  منظور  همین  به  هستیم 
غیرمجاز،  دفاتر  طریق  از  یا  انفرادی  سفر  از  داریم 
خودداری  عسکریین،  حرمین  زیارت  برای  سامرا  به 
از طریق دفاتر  تنها  امنیت خود،  تامین  برای  کرده و 
مجاز و کاروان زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت 
اقدام کنند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بحث 
امنیت یکی از مهمترین عوامل مربوط به رفاه زائران 

نقطه  از  مسئله  این  که  سامراست  شهر  به  سفر  در 
دارد.  قرار  ما  توجه  مورد  زوار  زمینی  حرکت  شروع 
امنیتی  ادامه داد: در حال حاضر قراردادهای  اوحدی 
هر  خصوص  در  زائران  نقل  و  حمل  های  شرکت  با 
به  تا  ایم  کرده  امضا  سامرا  به  زائران  حامل  اتوبوس 
و  نظر حج  زیر  مجاز  دفاتر  زائران  امنیت  ترتیب  این 

زیارت، به طور کامل تامین شود. 
رئیس سازمان حج و زیارت از موافقت شورای عالی 
بسته  به  سامرا  مسیر  شدن  اضافه  با  ملی  امنیت 
گفت:  و  داد  خبر  عراق  در  عالیات  عتبات  سفرهای 
زیارت  و  سامرا  به  زیارتی  های  کاروان  رسمی  سفر 
در  شیعیان،  یازدهم  و  دهم  امامان  شریف  مضجع 
شده  بینی  پیش   ۹۵ عالیات  عتبات  نوروزی  بسته 

است. 

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
رتبه بندی  نظام  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
شد  اجرا   ۹۴ سال  در  آن  نخست  بخش  که 
کند،  برآورده  را  فرهنگیان  خواسته  نتوانست 
نیاز  آن  ادامه  و  مانده  عقیم  طرح  این  گفت: 

جزئیات  روی  بیشتر  کارشناسی  و  مطالعه  به 
دارد. جواد هروی در گفتگو با خبرگزاری خانه 
ملت، به آغاز برنامه ریزی برای دوره دوم نظام 
آینده  سال  در  آن  اجرای  و  معلمان  رتبه بندی 
توسط دولت اشاره کرد و گفت: آنچه در  تمام 

فرهنگیان  رنج  و  خسران  سبب  سال ها  این 
مزایای  و  حقوق  تخصیص  عدم  است  شده 
است  بوده  صالحیت های شان  حسب  بر  آ ن ها 
در  فرهنگیان  دغدغه  و  اعتراض  مهمترین  و 
است  فاحشی  تفاوت های  متمادی،  سال های 

به سایر  که در میزان دریافت های خود نسبت 
باید  رتبه بندی  نظام  بنابراین  دیده اند؛  مشاغل 
صالحیت های گروه های مختلف فرهنگی را به 
درستی سنجش کند تا در ادامه حقوق مناسب 

پرداخت شود.  

 قرارداد با شرکتهای حمل و نقل عراق برای تامین امنیت زائران سامرا

فاز نخست نظام رتبه بندی فرهنگیان عقیم ماند

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جزئیات اعطای وام مرابحه به فرهنگیان را اعالم کرد. سیاری در گفتگو با مهر، افزود: مرابحه خرید 
کاالست که در این بخش تشریفات اداری یعنی پیش پرداخت و ارائه پیش فاکتور را حذف کرده ایم تا فرایند اعطا تسهیل یابد.وی تصریح کرد: این 
وام به فرهنگیان رسمی و پیمانی شاغل همه استان ها تعلق می گیرد. به گفته وی به 100 هزار فرهنگی رسمی وام کم بهره مرابحه اعطا می شود.

جزئیات اعطای وام مرابحه به فرهنگیان اعالم شد
 اعتدال مد نظر اسالم چیست؟
*نخعی پور

 در این نوشتار سعی بر آن است تا به دور از هرگونه 
جبهه گیری سیاسی و صرفًا از منظر اسالم معنای 
اعتدال را بیابیم . قصدمان این است که بدانیم واقعًا 
اعتدال و میانه روی جزء منش دین اسالم است؟ 
)ص(  اسالم  مکرم  پیامبر  چرا  است  چنین  اگر  و 
کفار  برابر  در  را  منش  و  مشی  این  اطهار  ائمه  و 
رعایت نکرده و در جنگ های مختلف تیغ از نیام 
برکشیده اند؟ و یا اینکه چرا در برخی از احواالت با 
بعضی از نزدیکان و اصحاب خود نیز با جبر و غیظ 

سخن گفته اند؟. 
آیا  دارد که  از خوانندگان  را  این سوال  نویسنده،    
می شود با کسانی که با رفتار، گفتار و عملکرد خود 
سعی دارند به ارکان دین ، نظام اسالمی ، ارزشهای 
اعتدال  راه  از  نمایند  وارد  ... ضربه  و  جامعه دینی 
درآمد؟ کرنش و اعتدال در برابر عدول از ارزشها و 
 گذشتن از اصول حتی با نیت خیرخواهانه اصالح ، 
طریقی غلط و به دور از منطق اسالم است . از آن 
سو پیشی گرفتن از رهبر جامعه اسالمی و آیات و 
به  دین  به  نیز ضربه  اصول  با شعار حفظ  روایات 

حساب می آید . 
  خداوند متعال در آیه 1۴3 سوره بقره می فرماید:
» ... و اینچنین شما را امتی میانه و معتدل ساختیم 
تا بر مردمان گواه باشید ... « و نیز در آیه 22 سوره 
از زبان جناب موسی )ص( آمده : » شاید  قصص 
پروردگارم مرا به راه میانه و اعتدال راهنمایی و هدایت 
حضرت  ویژگیهای  بیان  در  کریم  خداوند  کند.« 
 ابراهیم )ص( در آیه 67 سوره آل عمران می فرماید: 
بر  او  بلکه  نصرانی  نه  و  بود  یهودی  نه  ابراهیم   «
 » . نبود  نیز  از مشرکان  و  بود  اسالم  معتدل  دین 
خصوص  در  )ص(  اسالم  گرامی  پیامبر  همچنین 
اهمیت اعتدال و میانه روی می فرمایند : » بر شما 
باید به میانه روی ، بر شما باد به میانه روی ، بر شما 
باد به میانه روی . « ) کنزالعمال ، ج 3 ، ص 28 ( 

  به واقع اگر خود را پیرو ائمه اطهار می دانیم ، می بایست 
به دور از همه منیت ها این سخنان را فرا راه خود 
قرار داده و از وارد کردن سلیقه شخصی خود در آن 
پرهیز نماییم. موال علی )ع( در باب اعتدال و میانه 
بینی  نمی  را  : » همیشه جاهل  فرمایند   روی می 
 جز اینکه یا زیاده روی می کند و یا کم می آورد . «

در  تمام  زیبایی  به  و  حکمت70(  البالغه  )نهج 
جایی دیگر می فرمایند:» انحراف به راست و چپ 
گمراهی است و راه مستقیم و میانه جاده وسیع حق 
است. کتاب خدا و آیین رسول )ص( همین راه را 
همین  به  نیز  پیامبر)ص(  سنت  و  کند  می  توصیه 
ترازوی  جاده  و سرانجام همین  کند  اشاره می  راه 
منتهی  بدان  هم  راه  و  است  همگان   کردگار 
می شود.« )خطبه 16 نهج البالغه( )ادامه در ستون مقابل(

یادداشت

یادداشت

)ادامه از ستون مقابل( ... و اما در این بین معیار ، مالک و 
شاخص اعتدال چیست؟ آن فانوس منور و روشنی 
 که کشتی زندگی را در تالطم ها و امواج سهمگین ، 
راهنماست کدام است ؟ و باز پاسخی گهربار نباشد 
که  آنجا  متقیان  موالی  نور  سراسر  سخنان   اال 
می فرمایند : » ما جایگاه میانه ایم ، عقب افتادگان 
باید به ما ملحق شوند و تندروان غلو کننده باید به 
سوی ما باز گردند. « )نهج البالغه حکمت 10۹( و 
امروز امتداد این خط مبارک را رهبر عزیز انقالب 
ایشان  چراکه  است،  بان  نگاه  و  پاسبان  اسالمی 
تبعیت  به  و  راست  یا  به چپ  یافتن  میل  از  فارغ 
اسالمی  و  دینی  های  آموزه  و  فرامین  همین   از 

اعتدال گرای به تمام معنایند . 

رقم عیدی کارمندان هنوز مشخص نیست 

رئیس  نوبخت  باشگاه خبرنگاران جوان: محمدباقر 
به  پاسخ  در  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان 
سوالی مبنی بر رقم عیدی کارمندان گفت: این رقم 

هنوز تعیین نشده است. 

 تاثیر 30 درصدی سوابق تحصیلی در 
نمره کنکور از سال تحصیلی آینده 

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از تاثیر 
30 درصدی سوابق تحصیلی در نمره کنکور از سال 
امسال 2۵ درصد  داد و گفت:  آینده خبر  تحصیلی 
از  دانشگاهی  ورودی های  و  کنکور  داوطلبان  نمره 
سوابق تحصیلی متوسطه به دست آمد و سال آینده 
به 30 درصد افزایش می یابد و در سال ۹6 سوابق 
تحصیلی بیشتر از این درصدها لحاظ خواهد شد.به 
گزارش ایسنا، عمادی اظهارکرد: کنکور برای ورود 
به دانشگاه ها باقی می ماند چرا که متقاضی برای 
برخی از رشته های تحصیلی بسیار است و بایستی 

متقاضیان با رقابت جذب این رشته ها شوند. 

 سال تحصیلی آینده »پایه یازدهم« نداریم
پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون 
گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه 
در  مقطع  این  دبیران  داشت،  نخواهد  یازدهم وجود 
جهان،   گزارش  کرد.به  خواهند  تدریس  دهم  پایه 
آینده شاهد  در سال  اظهار کرد: همچنین  زرافشان 
حضور اولین فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و نیز 
پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در مدارس خواهیم 

بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت.

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

 32412211-3241278۹
ضـد چـروکشکوهیان          با جدیدترین دستگاه های روز 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 365/90 اجرایی در قبال محکومیت آقای محمود قاسمی مقدم و غیره به پرداخت تضامنی مبلغ 
436/596/846 ریال در حق محکوم له صندوق مهر امام رضا )ع( و پرداخت مبلغ 13/387/350 ریال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف سه دستگاه خودرو از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناس 1- خودروی سمند دوگانه مدل 1386 به شماره انتظامی 139 ب 68 ایران 
52 به رنگ آجری متالیک به قیمت 142/000/000 ریال و 2- پراید سرمه ای متالیک مدل 1384 به شماره انتظامی 454 
ب 54 ایران 52 به ارزش 86/000/000 ریال و 3- پراید نوک مدادی مدل 1388 به شماره انتظامی 264 ب 83 ایران 52 به 
ارزش 90/000/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه مورخ 94/11/24 از ساعت 10 الی 11 صبح در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 930342 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای قاسم رمضانی فرد فرزند شهسوار 

به پرداخت تعداد 4 عدد سکه کامل بهار آزادی بابت اقساط معوق مهریه در حق محکوم لها خانم مریم مالکی توسط شخص ثالث 
پانصد سهم مشاع از 152519 ششدانگ یک قطعه زمین دیمه دار با پالک ثبتی شماره 23 فرعی از 1832 اصلی با شماره ثبت  
58249 بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دیمه زار شمال روستای حاجی آباد و خارج از محدوده مسکونی معرفی که توقیف شده 
است و مطابق نظریه کارشناس ارزش پانصد سهم از ملک مشاع معادل مبلغ چهل میلیون ریال ارزیابی شده است و قرار است 
از طریق  مزایده در روز یکشنبه مورخ 94/11/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی 
)خانواده( به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی- مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی )خانواده( بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فروشگاه کودک  امیر   قابل توجه مشتریان گرامی   اجناس شب عید رسید * با خرید 
پوشاک زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید. سجادشهر، امامت 2      32412973

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460308001003818 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شناسه ملی 14000280338 در ششدانگ یک قطعه 
محوطه محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 665،68 مترمربع قسمتی از پالک 247 اصلی مزرعه معصومیه بخش 2 حوزه 
ثبتی بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/11     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/26
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت »نوبت دوم« جمعه مورخ 94/11/23 راس ساعت 9 در 
محل سالن اجتماعات هنرستان فنی خیامی واقع در خیابان غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( 
برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت - تعیین هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال 
تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل

تجدید فراخوان مشارکت در ساخت )نوبت دوم(
عملیات  تکمیل  به  نسبت  دارد:  نظر  در  استان خراسان جنوبی  و شهرسازی  راه  اداره کل 
اجرایی 50 واحد مسکونی با زیر بنای تقریبی 6500 مترمربع واقع در شمال شهر بیرجند از 
طریق مشارکت در ساخت اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران و پیمانکارانی 
که دارای رتبه یک انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی و یا رتبه 3 سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی )معاونت نظارت راهبردی( می باشند، دعوت به عمل می آید در ساعات اداری به اداره 
کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند- بلوار شهید آوینی - میدان 
 راه و شهرسازی مراجعه و اسناد ذیربط را دریافت و یا با مراجعه به آدرس پایگاه اینترنتی

 htpp://iets.mporg.ir نسبت به تکمیل و تسلیم اسناد و پاکت های مربوطه مطابق زمان 
اعالم شده اقدام نمایند.

1- مبلغ تضمین شرکت در فراخوان: 1/880/000/000 ریال
2-شروع مهلت خرید اسناد: یکشنبه مورخ 94/11/04
3-پایان مهلت خرید اسناد: سه شنبه مورخ 94/11/13

4-آخرین مهلت تحویل پاکت ها به اداره کل:پایان وقت اداری شنبه مورخ 94/12/01 
پاکت های )ج( متقاضیان راس ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 94/12/02  پس از پاکت های 
الف و ب در صورتی بازگشایی خواهد شد که صالحیت و ظرفیت شرکت کنندگان محرز و 

امتیاز حداقل 65 در فرآیند ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند.
5-آورده اداره کل شامل زمین به مبلغ 9/001/800/000 ریال می باشد.

6- آورده شریک شامل هزینه ساخت مطابق نقشه های اجرایی بعالوه 220 میلیون تومان 
می باشد.

7- شریک مکلف است نسبت به تمدید پروانه ساختمانی اقدام نماید و جزو آورده شریک 
محسوب می گردد.

8- شریک مکلف است بالفاصله پس از امضا و ابالغ قرارداد مبلغ 220 میلیون تومان بابت 
هزینه های اجرای فونداسیون، اسکلت و مصالح پای کار و همچنین مبلغ 841/443/890 
ریال را مطابق با اسناد مثبته بابت هزینه های طراحی، صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان 

استان به حساب اعالمی توسط این اداره کل واریز نماید.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9400521
به شناسنامه شماره 406 و شماره ملی 0651640954 صادره  فرزند حسین  آقای علیرضا صابر  به  بدینوسیله 
بیرجند بنا به اظهار بستانکار ساکن بیرجند، خیابان توحید 9، پالک 10 به عنوان متعهد در پرونده اجرایی کالسه 

فوق ابالغ می گردد که موسسه تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور فعلی( مستند به چک بال محل شماره 
368639-1394/02/23 عهده بانک کشاورزی شعبه بیرجند راجع به وصول مبلغ 89/000/000 ریال وجه چک مذکور تقاضای 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت کالسه فوق در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح مندرج در متن سند تعیین نشده و بر طبق گزارش مامور اجرا امکان ابالغ واقعی 
اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی بستانکار به نشانی بیرجند، خیابان توحید 9، پالک 10  میسر نبوده ، لذا حسب درخواست 
بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بدینوسیله مفاد اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده 
محسوب است و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی پس از گذشت مدت 10 روز از تاریخ انتشار علیه شما ادامه خواهد یافت 

و مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 94/11/11 
غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید/ دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان



راهيابي پنج هنرجوي خراسان جنوبي به مرحله کشوري المپياد علمي فرش

قیمت 1500  به  نان سنگک  عدد  با سالم یک 
تومان به فروش می رسد اگر به خاطر چند دانه 
کنجد است که یک گرم کنجد 500 تومان است 
تورو  پزند؟  نمی  ساده  چرا  است  بهانه  این  ولی 
خدا کاری نکنید که همان نان هم نتوانیم بخریم. 
915...467
آواجان تورو خدا پیگیری کن ما مردم شهرک گلها 
از بوی بد ماشینهای تخلیه فاضالب مریض شدیم 

چرا اجرای فاضالب را نیمه کاره رها کردند؟
915...644
نوغاب  روستای  تلوزیونی  های  شبکه  سالم 
هندواالن زیاد قطع و وصل می شود خواهشمندم 

بررسی کنید با تشکر.
903...986

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه * 11 بهمن 1394 * شماره 3431
3 مهر- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبي گفت: پنج هنرجوي رشته فرش از مجموع 25 هنرجوي 

راه يافته به مرحله استاني المپياد علمي فرش دستباف ايران به مرحله کشوري راه يافتند. ميرزائي اظهار کرد: دهمين 
المپياد علمي فرش استان در رشته هاي هنر فرش، طراحي و نقاشي فرش در سه گرايش بافت، رنگرزي و طراحي فرش 

بين هنرجويان پايه سوم هنرستان هاي داراي رشته فرش شهرستان هاي بيرجند، قاين و درميان برگزار شد.

جوابیه های شرکت مخابرات خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/10/23، به استحضار می رساند: با توجه به 
اين که مشکل عمده ای در اينترنت پرسرعت شرکت 
مخابرات وجود ندارد جهت رسيدگی دقيق به مشکل 
تلفن  شماره  از  اطالع  به  نياز  گرامی  مشترک  اين 
 ثابت )اشتراک ADSL( نامبرده می باشد لذا توصيه
طريق  از  يا  و   2020 با  تماس  طريق  از  شود  می 
مخابرات  شرکت   ADSL مشترکين  پورتال 
طريق  از  يا  و   )www.khorasanj.tci.ir(
شرکت  عمومی  )روابط   2021 سامانه  با  تماس 

مخابرات( نسبت به اعالم مشکل اقدام نمايند.

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
رساند: می  استحضار  به   ،94/11/3 مورخ  شما   پيام 

فعال سازی سرويس های ارزش افزوده با درخواست 
به  و  شود  می  انجام  گوشی  طريق  از  و  مشترک 
اين سرويس  لغو  به  نسبت  توان  می  ذيل  روشهای 
 OFF يا  خاموش  کلمه  ارسال   -1 نمود.  اقدام  ها 
انتخاب  و   9990 با  تماس   -2 سرشماره  همان  به 
گزينه يک و صفر و درخواست لغو سرويس از اپراتور 
3- مراجعه به فروشگاه های مرکز استان و يا ادارات 
مخابرات شهرستانها و درخواست حذف سرويسها با 
ارسال عدد يک به شماره 8999 نيز می توان نسبت 

به حذف پيام های تبليغاتی اقدام کرد.

جوابیه های شهرداری بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
»بازگشایی  درباره   94/10/19 مورخ  پیام شما 
خیابان موسی بن جعفر )ع( به سمت کاظمیه« 
شهرداری  اعالم  طبق  رساند:  می  استحضار  به 
نوشته شده در محل،  اعالمیه های  و  پارچه  و 
تاریخ94/11/10 مسیر  بازگشایی   زمان 

می باشد که انشاا... بازگشایی خواهد گردید.

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
»افزایش  درباره   94/10/20 مورخ  شما  پیام 
غرفه های میوه فروشی سطح شهر به استحضار 
می رساند: از آنجائیکه هدف از تشکیل سازمان 
و  تهیه  امر  در  الزم  تسهیالت  ایجاد  میادین 
توزیع میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی 
باشد  می  کنندگان  تولید  از  در جهت حمایت 
تولید  از  را  محصوالت  حرکت  مسیر  بتواند  تا 
لذا  نماید،  هدایت  صحیح  اصول  با  توزیع  به 
در  روزبازارها  در  میادین  توسعه  و  افزایش 
تامین  از  پس  و  بوده  سازمان  کاری  برنامه 
شهروندان  حال  رفاه  جهت  الزم  اقدام  اعتبار 

فهیم بیرجندی انجام خواهد پذیرفت.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

  کمبود آب همواره يکی از مهمترين موانع در روند توسعه 
اين  در  که  می رود  شمار  به  جنوبي  خراسان  کشاورزی 
قالب  در  کشاورزان  متمادی  زمان های  طول  در  زمينه، 
با  مقابله  برای  را  متعددی  روش های  خود  بومی  دانش 
پديده خشک سالی و پيامدهای ناشی از آن ابداع و توسعه 

داده اند.
که  مشکالتي  جمله  از  متاسفانه  ايسنا،  گزارش  به   
کمی  شده  حاکم  طبيعت  بر  تاکنون  پيش  سال  چند  از 
 بارندگي و نزوالت آسماني است. تداوم خشکسالي لطمه
جبران ناپذيري را وارده کرده و مشکالت زيادي را براي 
جامعه بشري به ارمغان آورده است. خشک شدن قنات ها، 
از بين رفتن درختان، بيکاري عده زيادي از کشاورزان و 
رو آوردن به شغل هاي کاذب، درصد قابل توجهي از علت 
بيکاري  تراکم و  مهاجرت شديد روستاييان به شهرها و 
در  مداوم  خشکسالي  عواقب  از  و...  شهرها  در  جمعيت 
خراسان جنوبی است. از همه اينها که بگذريم خشکسالي 
رنج دردآوري را براي مردمي که مدتي از عمر خود را در 
روستا گذرانده اند يا همچنان مي گذرانند باعث شده است.
و  است  استان ها  خشک ترين  از  يکی  جنوبي  خراسان 
کمبود آب همواره يکی از مهمترين موانع در روند توسعه 
طول  در  زمينه،  اين  در  می رود.  شمار  به  آن  کشاورزی 
بومی خود  قالب دانش  زمان های متمادی کشاورزان در 
روش های متعددی را برای مقابله با پديده خشک سالی و 

پيامدهای ناشی از آن ابداع و توسعه داده اند.
به  روش ها  اين  اهميت  به  توجه  با  است  مسلم  آنچه    
مناطق  در  آب  منابع  مديريت  در  مهم  ابزاری  عنوان 
دانش  تا  است  الزم  زمينه  اين  در  روستايی،  مختلف 
خشک سالی  با  اثربخش تر  مقابله  برای  کشاورزان  بومی 
دانش  قالب  در  کشاورزان  گيرد.  قرار  جدی  توجه  مورد 
با  مقابله  برای  متعددی  سنتی  روش های  از  خود  بومی 
استفاده  آن  از  ناشی  گسترده  پيامدهای  و  خشکسالی 
مواردی  شامل؛  آنها  مهمترين  از  برخی  که  می کنند 
کردن  اندود  آب،  ذخيره  استخرهای  ايجاد  همچون 
جوی ها و نهرها با خاک رس، حذف ريشه های سطحی، 
و  ماله زنی  خشکسالی،  مواقع  در  درختان  شديد  هرس 
ديسک زدن خاک پس از آبياری، استفاده از کاه و کلش 
پنبه، کشت  و  گندم  بذر  آبياری، کاشت عمقی  موقع  در 
از  هوا  پيش بينی  آبی،  کم  به  مقاوم  ارقام  و  محصوالت 
زودرس،  محصوالت  کشت  سنتی،  روش های  طريق 
همزمان  کشت  شخم،  کم  زراعی  روش های  از  استفاده 

محصوالت، کشت رديفی و ... می شوند.

 استفاده از دانش بومی کشاورزان
برای مقابله با خشک سالی 

جهادکشاورزی  سازمان  رييس  پورمطلق  ولی  هاشم    
راه های  گفت:  ايسنا  با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان 
مقابله با کم آبی در بخش کشاورزی استفاده از روش هاي 

نوين آبياري »تحت فشار و کم فشار« است.
آينده  برای  کشاورزی  جهاد  برنامه  درخصوص  وی    
هر  ازاي  به  سال  هر  دولت  افزود:  خشکسالی،  وجود  با 
آبياري کمک بالعوض  نوين  اجراي سيستم هاي  هکتار 
در  امسال  آن  مبلغ  که  مي کند  اعطاء  متقاضيان  به 
کم  و  ريال  ميليون   70 فشار  تحت  آبياري  طرح هاي 
رئيس  است.  هکتار  هر  ازاي  به  ريال  ميليون   32 فشار 
کشاورزان  کرد:  تصريح  استان،  جهادکشاورزی  سازمان 

متعددی  سنتی  روش های  از  خود  بومی  دانش  قالب  در 
برای مقابله با خشک سالی و پيامدهای گسترده ناشی از 
شامل؛  آنها  مهمترين  از  برخی  که  می کنند  استفاده  آن 
و  جوی ها  کردن  اندود  آب،  ذخيره  استخرهای  ايجاد 
هرس  سطحی،  ريشه های  حذف  رس،  خاک  با  نهرها 
ديسک  و  ماله زنی  خشکسالی،  مواقع  در  درختان  شديد 
زدن خاک پس از آبياری، استفاده از کاه و کلش در موقع 
آبياری، کاشت عمقی بذر گندم و پنبه، کشت محصوالت 
طريق  از  هوا  پيش بينی  آبی،  کم  به  مقاوم  ارقام  و 
از  روش های سنتی، کشت محصوالت زودرس، استفاده 
روش های زراعی کم شخم، کشت همزمان محصوالت 

و کشت رديفی است.
جريان  در  بشر  امروزه  اينکه  به  اشاره  با  پورمطلق  ولی 

مسائل  با  نياز  مورد  آب  تامين  براي  توسعه  شتاب  رويه 
که  است  حالی  در  اين  گفت:  است،  مواجه  و مشکالتی 
با  آب  منابع  بر  مبتني  اکوسيستم هاي  و  زيست  محيط 
از ذخاير  وقوع خشکسالي هاي متعدد و برداشت بي رويه 
آبي باالخص در اقليم های خشک و نيمه خشک با شرايط 

بحرانی تری روبرو هستند.
  وی ادامه داد: محدوديت منابع آبي، رشد سريع جمعيت 
مناطق سبب  اين  در  بيشتر  غذايي  مواد  توليد  به  نياز  و 
بخش هاي  ساير  به  نسبت  کشاورزي  بخش  که  شده 
مصرف کننده آب تقاضاي بيشتري براي مصرف داشته 
به  اشاره  با  استان،  جهادکشاورزی  سازمان  رئيس  باشد. 
اينکه مهمترين چالش بخش کشاورزي در شرايط کنوني 
چگونگی توليد بيشتر غذا از آب کمتر است، يادآور شد: 
کاهش عملکرد و توليدات کشاورزی از جمله پيامدهای 
خشکسالی در استان است که با وجود همه اين شرايط، 
کشاورزان به سمتی هدايت شده اند که به ماندگاری اين 

بخش در زمان خشکسالی منجر شد.
  ولی پورمطلق افزود: در اين راستا در بحث خشکسالی به 
سمت محصوالت مزيت داری رفتيم که با شرايط کم آبی 

سازگاری دارد.

 مدیریت عالمانه منابع آب؛ بهترین راه
برای مهار تبعات خشک سالی

  وی بهترين راه برای مهار تبعات خشک سالی مديريت 

عالمانه منابع آب موجود است، تصريح کرد: خشکسالی ها 
اثرات و تبعات بلند مدتی شامل؛ اثرات متقابل اجتماعی 
از  و کشاورزی  فقر، قحطی  مهاجرت،  مانند  اقتصادی  و 
جمله کمبود غذا، کمبود آب دارد که با رشد تقاضا به علت 
رشد جمعيت از جمله رشد شهرنشينی بر اثر سوء مديريت 

و عوامل انسانی شدت بيشتری گرفته است.
درخصوص  استان،  جهادکشاورزی  سازمان  رئيس   
گفت:  در بخش کشاورزی،  بازدهی  افزايش  راهکارهای 
کشاورزی  که  است  موضوع  اين  مبين  جهانی  تجربيات 
را  محصوالت  کمی  افزايش  موجبات  می تواند  صنعتی 
در  آن  توسعه  اصلی  دليل  و  کند  فراهم  مدت  کوتاه  در 
سنوات گذشته نيز پاسخ به نياز روز افزون جوامع بشری 
از  سال  چندين  گذشت  از  پس  اما  است،  موادغذايی  به 

پياده سازی و اجرای کشاورزی سنتی اثرات منفی آن بر 
نمايان  کشاورزی  محصوالت  کيفيت  و  کميت  افزايش 
شد. وی ادامه داد: به همين سبب بحث کشاورزی پايدار 
و کشاورزی پايدار کم نهاده و توليد محصوالت سالم و 

ارگانيک مطرح شد.
  ولی پورمطلق اظهار کرد: بايد گفت، کشاورزی صنعتی 
بلندمدت  توليد در  افزايش کمی و کيفی  بر  تاثير مثبتی 
نداشته است، اما توليد محصوالت در روش های کشاورزی 
پايدار چه از نظر کمی و چه از نظر کيفی در دراز مدت 

می تواند با افزايش چشمگيری روبرو شود.
توسعه کشاورزی   دنبال  به  سازمان  اينکه  بيان  با    وی 
پايدار است، تصريح کرد: سياست اصلی سازمان توسعه 
سازی  بهينه  و  اراضی  سازی  يکپارچه  و  مکانيزاسيون 
و  اصول  تمامی  رعايت  رويکرد  با  آبياری  سيستم های 

جوانب موجود در کشاورزی پايدار است.

تاثير خشکسالی در افت منابع آب زیرزمينی

  علی شفيعی مدير آب و خاک سازمان جهادکشاورزی 
خراسان جنوبی، نيز درپاسخ به اين سوال که کشاورزی چه 
اشکالی دارد که باعث شده خشکسالی ها بيشترين تاثير را 
بر روی عملکرد محصوالت کشاورزی داشته باشد، گفت: 
خشکسالی بر اثر کمبود نزوالت جوی است، در سنوات 
امر  بوديم و همين  اين نزوالت روبرو  با کاهش  گذشته 
سال  به  سال  که  شده  زيرزمينی  آب های  کاهش  باعث 

روش های  افزود:  وی  می کند.  پيدا  کاهش  آب ها  اين 
کاهش  برای  و  است  نشده  خشکسالی  باعث  کشاورزی 
عملکرد در شرايط خشکسالی می توان به استفاده بهينه از 

آب، نحوه آبياری، حذف علف های هرز اشاره کرد.
  مدير آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار 
ميانگين  رفتن  باال  و  کار  نيروی  کاهش  طرفی  از  کرد: 
سن جوامع روستايی و از طرفی مشکالت و چالش های 
رغبت  و  درخواست  موجبات  سنتی  کشاورزی  فرآروی 
توسعه  و  مکانيزه  ادوات  از  استفاده  بسوی  را  کشاورزان 
کشت های مکانيزه و اصالح سيستم های آبياری را فراهم 
کرده است، به گونه ای که تنها در سال 1393 بالغ بر 618 
نوسازی  قالب طرح تجهيز و  استان در  اراضی  از  هکتار 
اراضی قرار گرفته و در 421 هکتار اراضی نيز از سيستم 

آبياری تحت فشار استفاده شده است.

 20درصد از قنات های استان
کارایی برای کشاورزی ندارند 

  وی تصريح کرد: با توجه به کم آبی و خشکسالی های 
17 ساله، 20 درصد از قنات های استان دچار کاهش شديد 
آبدهی شده به گونه ای که کارايی برای کشاورزی ندارند.

  شفيعی ادامه داد: در حال حاضر در استان از 11 هزار و 
740 منبع آبی موجود حدود يک ميليارد و 200 ميليون 
خاک  و  آب  مدير  می شود.  استحصال  آب  مترمکعب 
سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: کشاورزان در قبال 
اجرای طرح آبياری قطره ای نبايد سطح زيرکشت اراضی 
را افزايش دهند و تاکنون 60 درصد بهره برداران افزايش 
درصد   40 اينکه  به  توجه  با  نداشته اند.  زيرکشت  سطح 
تغيير  می شود،  تامين  کشاورزی  بخش  از  مردم  اشتغال 
الگوی کشت کار درستی نبوده بلکه بايد مديريت کشت 

تغيير کند.

 وجود  28کانون بحرانی بيابانزا
در خراسان جنوبی

و  طبيعی  منابع  اداره  کل  مدير  شريفی،  اهلل  حبيب    
آبخيزداری خراسان جنوبی نيز گفت : 17 سال خشکسالی 
در روستاهای استان باعث  مهاجرت مردم روستا به شهر 

و افت مسائل کشاورزی شده است. وی به خسارت 249 
منابع  عرصه های  به  خشکسالی  از  ناشی  تومانی  ميليارد 
طبيعی اشاره کرد و گفت: از اين ميزان 157 ميليارد تومان 
ميليارد   20 مراتع،  توليدی  علوفه های  کاهش  به  مربوط 
تومان خسارت ناشی از آفات و بيماری ها، 20 ميليارد تومان 
خسارت ناشی از کانون های فرسايش بادی و 48 ميليارد 
تومان ناشی از خشک شدن جنگل های کوهستانی است. 
وی تصريح کرد: در سال جاری هيچ اعتباری خشکسالی به 
اداره کل منابع طبيعی استان اختصاص نيافته است. شريفی 
با بيان اينکه 28 کانون بحرانی در استان داريم، اظهار کرد: 
1300 هکتار وسعت اين کانون ها بوده که بايد برای مهار 
کردن آن اقداماتی را انجام دهيم. وی خاطرنشان کرد: با 
توجه به اينکه در حال حاضر مراتع استان خراسان جنوبی 
اين  در  اولويت ها  مهمترين  از  يکی  هستند،  فقير  بسيار 

سازمان، احيای مراتع است.

 افت نيم متری سفره های زیرزمينی
در خراسان جنوبی

منطقه ای  آب  شرکت  مديرعامل  امامی  حسين   
دانشگاه  فکر  اتاق  نشست  نخستين  در  خراسان جنوبی 
بيرجند و بررسی مساله بحران آب از کاهش 21 ميليون 
داد.  خبر  استان  آبی  ذخاير  مخازن  کسری  مترمکعبی 
آب  مطالعاتی  محدوده   40 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
در سطح استان وجود دارد که از اين تعداد 21 محدوده 
است. مديرعامل شرکت آب  بحرانی  و ممنوعه  ممنوعه 
کنيم  تالش  همه  بايد  اينکه  بيان  با  استان،  منطقه ای 
تبديل  به يک فرصت  استان  در  آب  بحران  و  تا چالش 
شود، تصريح کرد: در سه دهه گذشته حدود 3.5 ميليارد 
افت  و  شده  برداشت  آب  منابع  از  مازاد  آب  مترمکعب 
و  متر  يک  باالی  نقاط  برخی  در  زيرزمينی  سفره های 
نظر  از  اينکه  بيان  با  امامی  است.  متر  نيم  افت  متوسط 
کيفی 23 محدوده مطالعاتی استان با کاهش کيفيت آب 
مواجه است، يادآور شد: بخش زيادی از منابع آب کيفی 
استان که در گذشته برای بهره برداری مناسب بوده بايد 
با هزينه های گزافی تصفيه شود. مديرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان، تاکيد کرد: پيش بينی  می شود در کوتاه 
تصفيه  شرب  مصرف  برای  استان  آب  درصد   50 مدت 
برای  را  زيادی  هزينه های  امر  اين  که  شود  شيميايی 
تامين آب به استان تحميل خواهد کرد. مهمترين برنامه 
است.  موجود  آب  منابع  مديريت  استان  آب  تامين  برای 
استان  کشاورزی  چاه های  درصد   80 منظور  اين  برای 
داد:  ادامه  است. وی  کنتورهای هوشمند مجهز شده  به 
پايان  تا  و  مناسب شده  اقدام، صرفه جويی  اين  از محل 
سال مالی جاری 100 درصد چاه ها کنتورگذاری می شود 
رصد  روزانه  صورت  به  را  استان  آب  مصرف  بتوان  تا 
مديريت  استان  موجود  آبی  منابع  که  صورتی  در  کنيم، 
شود می توانيم بخش زيادی از نياز بخش صنعت و شرب 
تناسبی  اينکه  برای  کرد:  تصريح  امامی  کنيم.  تامين  را 
بين آب قابل برنامه ريزی و در دسترس با مصرف برقرار 
دبی  مطالعاتی،  محدوده  دشت های  بيشتر  در  بايد  شود، 
چاه های کشاورزی، کاهش و راندمان افزايش يابد. وی با 
اشاره به اينکه توسعه استان نبايد متوقف شود، اظهار کرد: 
بسياری از روستاها و شهرهای مرزی استان با رشد منفی 
 جمعيت مواجه است که نبايد به لحاظ امنيتی اين مناطق

خالی از سکنه شود.

مدیریت عالمانه؛ راه مهار خشکسالی در خراسان جنوبی
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در 130 کیلومتری شهرستان بجنورد مردمانی زندگی می کنند که خانه های سنگی خود را در دل کوه ها بنا 
 کرده اند و بدون هیچ امکاناتی از قبیل آب، برق و گاز سال های سال است که در آنجا عمر خود را سپری
می کنند. این طایفه که »کال فتو« نام دارد دارای 10 خانوار می باشد و از راه دامپروری امرار معاش می کنند.

زندگی در دل کوه با کمترین امکانات

4
فناوری

نهنگ  ها هم زبان دارند، هم فرهنگ!

از  گروهی  کاراییب،  در  دومینیکا  جزیرۀ  نزدیکی  در 
جلب  خود  به  را  پژوهشگران  توجه  عنبر  نهنگهای 
کرده اند. آنها نیز همچون دیگر انواع این گونه، زندگی 
اجتماعی پیچیده ای دارند. اما آنچه که این گروه خاص 
را جالب کرده این است که آنها در واحدهای خانوادگی 
کوچک زندگی می کنند و این موضوع به پژوهشگران 
اجازه می دهد تا به سرعت نهنگهای خاص را شناسایی 
تا به صورتی  این امکان را داده  امر به ما  این  کنند. 
بی سابقه به دنیای آنها راه پیدا کنیم. برای مثال، حاال 
می دانیم که نهنگها دوستان و اعضای خانوادۀشان را 
برای سالهای طوالنی به خاطر می آورند. پژوهشگران 
حاال تالش دارند تا دقیقاً مشخص کنند، نهنگها چگونه 

همدیگر را پیدا می کنند. در اعماق اقیانوس تاریک، 
دشوار  بینایی  قدرت  به  اتکا  با  تنها  جفت  تشخیص 
خواهد بود. هر نهنگی به صورت انفجاری چند صدای 
گفته  »کدا«  آن  به  که  می کند  تولید  وار  »کلیک« 
می شود. این کداها متمایز هستند و پژوهشگران تنها با 
شنیدن صدای یک وال می توانند او را شناسایی کنند.

قابلیتهای زبان نهنگها از اینها فراتر می رود. در کنار 
خانواده هایی که نهنگها تمام عمرشان را در کنارشان 
می گذرانند، هر نهنگی از عضو دسته های بزرگتر هم 
هست که لهجۀ خاصی دارند. نهنگها ترجیح می دهند 
مدت بسیار بیشتری را با برخی نهنگها بگذرانند و میان 

آنها دوستی های پایدار وجود دارد.
دارند که هر کدام مخصوص  نعره های مختلفی  آنها 
صدا  روی  از  اگر  است.  اجتماعی   روابط  این  از  یکی 
نتوانند تشخیص بدهند که کدام عضو خانواده در حال 
اختیار  در  دیگری  راه  چه  است،  سمتشان  به  آمدن 

دارند؟«
لوری مارینو، دانشمند علوم اعصاب، می گوید که این 
به  نهنگها  فرهنگی  پیچیدگی  از  را  ما  درک  یافته ها 
نیز  ارتقا می دهد. همچون ما، نهنگها  سطح باالتری 
نقشهای فرهنگی ای دارند که مراتب مختلف فردی، 

واحد اجتماعی و دسته ای دارد. 
شاید چندین سال پیش این سوال که آیا نهنگها و دیگر 
حیوانات سنتهای فرهنگی دارند یا نه، سوالی تخیلی به 
نظر می رسید، اما امروز می دانیم که نهنگها همچون 
بسیاری حیوانات دیگر، سنتهای بسیار پیچیده ای دارند. 
الگوهای فرهنگی در نهنگها را از هر جنبه ای که به آن 

نگاه کنید، می توان سنت دانست.

خواندنی ها

 ATM راه هاي مقابله با سرقت از دستگاه هاي

امروزه با گسترش بانكداري الكترونيكي و استفاده از 
دستگاه هاي ATM يا همان خودپردازها، عده اي 
از افراد سودجو نيز از اين راه،حساب هاي بعضي از 
شهروندان را خالي كنند. افراد سودجو با استفاده از 
شيوه هاي مختلف رواني، شركت ها، سازمان ها و 
افراد را فريب داده و به بهانه واريز پول به كارت يا 
حساب هاي بانكي، قربانيان را پاي دستگاه خودپرداز 
كشانده و با شيوه هاي مختلف اهداف خود را عملي 

مي نمايند. برخي از اين شيوه ها عبارتند از:
*تغيير زبان دستگاه از فارسي به انگليسي

*نصب قطعات سخت افزاري كي الگر و يا نصب 
دوربين جهت به سرقت بردن رمز هاي عبور كاربران
و  مختلف  هاي  روش  با  قربانيان  دوم  رمز  *تغيير 

برداشت غير مجاز از حساب هاي آنان
رسيدن  حداقل  به  باعث  زير  نكات  رعايت  البته 

كالهبرداري از طريق دستگاه ATM مي شود:
حساب  شماره  دادن  تنها  وجه  دريافت  جهت 
مي  كفايت  كننده  واريز  فرد  به  كارت  شماره  يا  و 
 ،2  CVV،دوم و  اول  رمز  دادن  به  نيازي  و  كند 
شخصي  اينكه  براي  نيست.   ... و  انقضاء  تاريخ 
پولي به حساب ما واريز كند نياز به حضور در پاي 
دستگاههاي خودپرداز نيست. براي مطمئن شدن از 
واريز وجه نيازي به ورود به بخش انتقال وجه نيست 
و دارنده كارت فقط با گرفتن موجودي حساب خود 
به  وجه  نشدن  واريز  يا  و  شدن  واريز  از  تواند  مي 
با  ارزي  پرداخت  مطلع شود.  خود  كارت  و  حساب 
دستگاه هاي ATM صورت نمي گيرد پس فريب 
به شهروندان  فتا  پليس  را نخورند.  افراد  اين گونه 
توصيه كرد از كارت بانكي خود براي انجام مبادالتي 
كه از نظر اندازه كم مي باشند استفاده كنند، بنابراين 
از متصل كردن حساب هايي كه گردش مالي زيادي 
كارت  نمايند.  اجتناب  خود  بانكي  كارت  به  دارند، 
و  ندهيم  قرار  ناشناس  افراد  اختيار  در  را  عابر خود 
بانک  شعبه  با  وقت  اسرع  در  مفقودي  صورت  در 
طريق  از  يا  و  گرفته  تماس  كارت  ي  صادركننده 
اينترنت  بانک يا تلفن  بانک نسبت به مسدود كردن 
هر  از  پيشگيري  منظور  به  كارت  كردن  باطل  و 
ناشناس  افراد  اگر  و  نمائيم  اقدام  گونه سوءاستفاده 
تقاضاي استفاده از خدمات بانكي بوسيله كارت شما 

را داشتند، آن را نپذيريم. 
 پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

نکته هایی از زبان فارسی
   ناقوس- زبان شيرين و شيوای فارسی كه گنجينه ای 
و  احساس  و  عشق  و  اخالق  و  دين  و  دانش  از  سرشار 
است  گذشته  هزاره  در  انسانيت  و  انسان  ارزشی  مفاهيم 
نمايش پرشكوهی در  و  نمود  قالب شعر  و مخصوصا در 
ايران و سراسر جهان دارد با اشعار ماندگار شعرای بزرگ و 
قله های سترگ عرصه ادب تا ابديت ادامه خواهد داشت 
تا سنايی و  از خيام  ادب كالسيک  اسطوره های شعر و 
حافظ  و  سعدی  و  مولوی  و  نظامی  و  فردوسی  و  عطار 
با بلكه  رسانيدند  عليين  اوج  به  را  فارسی  زبان  تنها   نه 

داستان های زيبای عاشقانه و مفاهيم واالی عارفانه نگاه 
شاعران و نويسندگان و مترجمان و حكيمان جهان را با 
انديشه های  حيرت و عبرت هرچه بيشتر متوجه ژرفای 
شكوفا و هميشه پويا و الفاظ زيبا و معانی عميق و دقيق 
و دلربای شعر و شاعران انديشه ور و الهام بخش ايران 
با  كالسيک  برجسته  و  برتر  شعرای  كه  آنجا  تا  نمودند 
سبقت  گوی  پويا  و  سيال  انديشه  و  معنا  غنای  اتكای 
مختلف  های  ترجمه  با  و  ربودند  دنيا  شعرای  تمامی  از 
رنگ  را  فارسی  زبان  دنيا  سراسر  گوناگون  زبانهای  به 
جاودانگی بخشيدند و به قول فردوسی عجم زنده با زبان 
و  معتبر  سند  را  فارسی  زبان  و  ماندگار  مليتی  را  فارسی 
هويت افتخار ملت بزرگ ايران كه ريشه در تاريخ دوران 
دارد ساختند و چهره ی برجسته و شعرای نامداری چونان 
گوته كه از محبوب ترين شعرای آلمان است ديوان حافظ 

و اشعار عرفانی لسان الغيب را چراغ راه خود و نسل های 
پس از خويش نمودند.

   از رودكی تا فردوسی اگر نغمه های دل انگيز شعر مذاق 
جان ملت ايران را چون حلوای تر و شهد و شكر شيرين 
شاهنامه  شكوهمند  حماسه  اگر  مخصوصا  و  كرد  نمی 
فردوسی عشق حب الوطن را در دل های دلير ملت غيور 
و قهرمان ايران كه از فرهنگی درخشان و تاريخ تمدنی 
پويان برخوردار بود روشن نمی نمود هيچ ترديدی نبود كه 
حكام متعصب عرب درخت تنومند زبان فارسی را از بيخ 
و بن بر می كندند كه از ملت ايران هم مانند ساير ملل 
مغلوب و تحت سلطه خويش مثل عراق و مصر و سوريه 
ملتی به ظاهر عرب بسازند كه به زبان عرب بنويسند و به 

زبان عرب گفتگو كنند.
جايگاه  داشت  گرامی  ضمن  كه  نماند  ناگفته    
مخصوصا  فارسی  زبان  منجی  بزرگ  شعرای  رفيع 
داشت  تعصب  و  عشق  فارسی  زبان  به  كه  فردوسی 
كار به  را  عربی  واژگان  كمترين  خود  اشعار  و  آثار  در   و 

بزرگ  ملت  ارادت  و  عشق  هرگز  نبايد  گماشت  می 
از كه  عشقی  بگيريم،  ناديده  ادب  و  شعر  به  را   ايران 
جاذبه های سرشار ملت به زبان فارسی نشات می گرفت.

چنان كه در ماخذی مطلبی شگفت مطالعه كردم به اين 
هايی  كاروان  سامانيان  و  رودكی  دوران  در  كه  مضمون 
بخارا و  سمرقند  رهسپار  تجارت  منظور  به  اصفهان   از 

اكثريت  مبالغه  بازگشت كاروان بی  می شد و در هنگام 
قريب به اتفاق مردم اصفهان به استقبال كاروان تجاری 
انبوه كرد  می  گمان  ای  بيننده  هر  كه  شتافتند   می 

استقبال كنندگان به نيت خريد كاالهای شمال خراسان 
به استقبال كاروان شتافته اند در حالی كه اهالی اصفهان 
به شوق نسخه های شعر رودكی نه به فكر خريد كاالهای 
تجاری كاروان اجتماع كرده بودند كه اين عالقه خود از 
مهمترين عوامل شكوفايی طبع شاعران و دهن كجی به 

بيگانگان بوده است.
   در هر حال سرعت برق آسای زمان و تغييرات سريع 
در اركان و بنيان حيات و در يک جمله تغييرات شگرف 
عوامل  مهمترين  از  و سكنات  و حركات  در همه شئون 
به  كه  بود  ديروز  همين  ماست.  زمانه  و  زمان  تحول 
به قوطی های خالی كبريت  بازی های كودكانه  عنوان 
صحبت يكديگر  با  ديوارها  پس  از  و  بستيم  می   نخ 

كه  غافل  زديم  می  تلفن  بهتر  عبارت  به  و  كرديم  می 
تا چشم باز كنيم همراه ها بر سر دستان كودكان ما به 
بازيچه گرفته خواهد شد يا به عبارت درست تر بچه های 

ما را به بازی خواهد گرفت.
بازی ها، به علت كثرت سرگرمی ها،  اگر چه  امروز      

كمينگاه  كه  مجازی  فضای  و  تلگرام  ها،  ماهواره 
و سازی  فتنه  و  آبروريزی  و  گيری  باج  و   تركتازی 

دست درازی به حرمت و حيثيت مردم شده است نه تنها 
وقت ارزشمند فرزندان ما را به تاراج می دهد بلكه آن ها 
را به بازی های بی هدف و وقت گذرانی های بی نتيجه 
معتاد می كند و فرصت شكوفايی آن ها را در انديشه و 
دانش و بينش هدر می سازد و از همه بدتر كه زبان ما را 
به انواع الحيل مورد هجوم و انهدام قرار می دهد زمانی 
كه مرحوم دهخدا پدر لغت ايران زمين با ايسم ها دهن 
 كجی آغاز كرد اگر حاكمان دلسوزی بر مملكت حكومت

اختياری  خود  از  ادب  و  فرهنگ  متوليان  و  كردند  می 
و  زين  و  لول  از  را  دوچرخه  ابزار  كه  داشتند همان طور 
درعين  كردند  گذاری  نام  دسته  و  سيم  و  زنجير  و  قاب 
حال كه از رينگ و بلبرينگ غافل ماندند از موتورسيكلت 
زبان  قاطی  سلمبه  و  قلمبه  لغت  هزار  چند  اتومبيل  تا 
زيبای فارسی نمی شد و اگر نعره های دردمندانه جالل 
 آل احمد را در غرب زدگی گوشی برای شنيدن بود و يا

و  هم  همه  تعصب  و  غيرت  با  عادل  حداد  آقای  حداقل 
اين جا به  كار  نمود  مساله می  اين  معطوف  را   غم خود 

بيشتر  و  ايران  سال  ميان  اهالی  اكثريت  كه  كشيد  نمی 
پيران هرگز اينهمه واژگان صنعتی را از همراه تا لپ تاپ 
و اينترنت ياد بگيرند مگر اين كه ياد نگرفته بميرند واهلل 
زبان غنی فارسی با پيشوندها و پسوندها و حروف تصغير 
و تحقير و تعجب و ندا و مخصوصا با مصدرها كه كارخانه 
كلمه سازی هستند اگر اوليای مربوطه و زعمای فرهنگ 
و هنر و ادب و لغت با عشق و تعهد و تعصب می خواستند 

اين همه از عزت زبان فارسی نمی كاستند.
تنها مورد تهاجم واژگان صنعتی  فارسی  زبان  امروزه     
غرب نيست. دعای ما عربيست، نسخه ما انگليسی و زبان 

ما اسما فارسی ست.
همه كلی  بطور  و  هنری  سينمايی،  ورزشی،  واژگان     

از  خورجينی  دارد  ريشه  فارسی  زبان  در  كه  هايی  رشته 
نيست  بعيد  است.  كرده  ما  زبان  وارد  هم  ناهنجار  لغات 
از  و شعرای جهان  ادبا  پيشنهاد   اساس  بر  آينده  در  كه 
انگليسی، اسپانيولی و عربی  همه زبان ها تنها سه زبان 

مشمول  ها  زبان  ساير  و  باشند  مكالمه  مورد  های  زبان 
خط قرمز شوند.

   با اين همه خدا را شكر كه فردوسی و حافظ و سعدی و 
خيام و مولوی زبان فارسی را اگر چه در گنجه های تاريخ 

برای هميشه ثبت و ضبط كردند كه روحشان شاد. 

فیلمبرداری ، سالن زیبایی، آلبوم ایتالیایی، مزون و ...

دوخت لباس با سلیقه شما به قیمت کرایه 

 )هدیه و تحویل به عروس خانم ها(

3000000 تومــان وام %4

انتهای توحید ، بلوار جماران ، نبش خیابان ستایش
09159610516-32424788

کاربر ماساژ: 
در پایان این دوره گواهی فنی و حرفه ای

 برای اشتغال به کار داده می شود.
آموزش شایستگی و مهارت ماسـاژ 

شامل:
 1- تای ماساژ 2- آروماتراپی

 3- یومی هوتراپی )ماساژ ژاپنی( و ...
مشاوره و مهارت های سبک زندگی 

سالم 
 کاربر گیاهان دارویی

 کاربر اسانس های گیاهی
فروشنده گیاهان دارویی

 کرم سازی 

محل ثبت نام: شعبه 1: خیابان فردوسی 
مجتمع پارس ، طبقه منهای یک )صبح ها 
از ساعت 8-14 ( 09159637369
شعبه 2: خیابان طالقانی
 طالقانی 8- فرعی 8/3  
)صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ( 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام برای عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصیالن 
تربیت بدنی ، پرستاری و مامایی
 برای تربیت مربی ماساژ

Hteb.ir :آدرس سایت

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

 حیـات طیبـه
 در رشته های ذیل ثبت نام می کند:

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بیرجند: 09304008603

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
 ض

ال
 س

10

نی
گو

یر
ق

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

نبش حکیم نزاری 1   32221525 - 09153635587

رستوران و غذای آماده حکیم 

مرغ بریان شکم پر چلو کباب وزیری   چلو کباب کوبیده   
چلو سلطانی چلو برگ    چلو جوجه کباب  

زرشک پلو با مرغ  سوپ جو    چلو پاچین  
چلو کباب نگینی  چلو مرغ سرخ شده   چلو بختیاری  
چلو کباب بلغاری چلو جوجه با استخوان  چلو کباب قفقازی  

قیمه و قورمه  

همراه با در خدمت شما همشهریان عزیز

ک رایگان 
پی

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

طبخ با برنج درجه یک ایرانی همراه با دورچین کامل و ته چین زعفرانی

 0 9 1 5 5 6 2 5 8 2  معلم 24 - اول کوچه   8

هر هفته روز جمعه 20 درصد تخفیف
شنبه الی پنجشنبه هر 10 سیخ ، یک سیخ رایگان

هات داگ نیم متری ویژه- ژامبون نیم متری ویژه
 فالفل نیم متری ویژه  

خیابان معلم ، خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ
 و پاسداران، جنب پالک 8     تلفن : 31052

ساعت کار جدید: 10 الی 15 و 19 الی 24   طبخ با روغن کنجد
کلیه سفارشات  ادارات 

شرکت ها و ... پذیرفته می شود 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف چادر دار و پتودار  

و کارگرهای ماهر

 09157213571
صالحی منش

ایزوگام  شفیعی
آسفالت و قیرگونی 
)محوطه و پشت بام(

09151630283 - 32225494
صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد ،  واحد 98

سینما بهمن  

سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

پدر آن 
دیگری

پدر آن ارغوان
دیگری

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

در مدت معلوم

پنیر توریس 400 گرم
پنیر نسیم 400 گرم 

2700 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان 

طهماسبی ، فروشگاه بزرگ پامچال
09354734772- از 8 صبح الی 12 شب

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538
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زبان بدن مخاطب

از زبان بدن  انسان ها به صورت طبیعی و ناخودآگاه 
مخاطب خود تقلید می کنند. اگر می خواهید دیگران 
حس خوبی نسبت به شما داشته باشند هنگام صحبت 
نیز به  آنها  این ترتیب  بزنید. به  آنها لبخند  کردن به 
صورت ناخودآگاه لبخند شما را با لبخند پاسخ می دهند 

و این باعث می شود احساس خوبی پیدا کنید.
بین خوش لباس بودن و فخرفروشی به واسطه ظواهر 
انسان های دوست داشتنی  تفاوت زیادی وجود دارد. 
متوجه این موضوع هستند که رسیدگی به ظاهر فردی 
مثل تمیز کردن خانه پیش از آمدن میهمان است و 
نوعی احترام به خود و دیگران محسوب می شود. اما 
همینکه ظاهر قابل قبولی برای خود درست کردند از 

فکر کردن به این موضوع دست می کشند.
انسان های با اعتماد به نفس و دوست داشتنی مثبت 
خسته  زندگی  از  هیچگاه  هستند.  اشتیاق  از  پر   و 
نمی شوند چون آن را یک اتفاق فوق العاده می بینند و 
آنقدر با اشتیاق به زندگی نگاه می کنند که دیگران نیز 

دوست دارند بخشی از این اشتیاق باشند.
نه اینکه هیچ مشکلی در زندگی خود نداشته باشند، اما 
به مشکالت به عنوان موانعی موقتی نگاه می کنند، نه 

سرنوشت غیر قابل تغییر.
انسان های دوست داشتنی تنها ویژگی ها و عادت های 
دوست داشتنی خاصی در خود پرورش داده اند که هر 
کس دیگری نیز می تواند در خود پرورش دهد. آنها 
بیش از آنکه به فکر خودشان باشند به فکر دیگران 
هستند و کاری می کنند دیگران نیز احساس دوست 
داشته شدن، مورد احترام بودن، درک شدن و دیده شدن 
پیدا کنند. به یاد داشته باشید: هرچه بیشتر روی دیگران 

تمرکز کنید، دوست داشتنی تر خواهید بود.

چوبی که پینوکیو از آن ساخته شد
داستان پینوکیو را همه تان شنیده اید. ژپتو عروسکی 
چوبی می سازد شبیه عروسک های خیمه شب بازی، 
ولی فراموش می کند نخ های آن را نصب کند، و این 
عروسک به نوعی صاحب »اختیار« می شود )وقتی 
ژپتوی پیر می خوابد پری مهربان به سراغ پینوکیو 
می آید و به او جان می دهد. )شب، تاریکی و پری 
مهربان ماهیت مادینه روانی یا آنیمایی دارند و معنای 

کلمه آنیما نیز جان یا حیات است(.
بر خواب  از  پیر  ژپتوی  وقتی  که  است  گونه   این 
می خیزد عروسک ناتمام خود را می بیند که از در و 
دیوار باال می رود و کارگاه نجاری اش را به هم می 
ریزد. ژپتو پسرکی سر به راه می خواهد، بنابراین برای 
پینوکیو کیف و کتاب و کفش و کاله می خرد و او 
را روانهء مدرسه می کند، اما در راه مدرسه روباه مکار 
و گربه نره در کمین کودکانند. )گربه نره نماد غریزه 

است و روباه نماد طمع، هستند(.
روباه و گربه بارها پینوکیو را فریب می دهند: یک بار 
با وسوسهء سیرک، یک بار با وسوسهء شهر بازی، 
یک بار با طمع جنگلی که در آن پول ها را می کارند 
و درخت پول سبز می شود؛ و پینوکیو در این مسیر 
بارها هر چه دارد می بازد و به صفر می رسد. این قصه 

چقدر برای ما آشناست....

»برای خوشبخت شدن، مهم نیست
 که چقدر داشته باشیم، مهم

 این است که چقدر لذت ببریم.«

انسان نباید هیچوقت از اینکه در اشتباه بوده 
است، خجل و شرمسار باشد، هر چه که باشد،

 امروز عاقل تر از گذشته شده است.

درد را بپذیرید، لذات را گرامی بدارید
 و پشیمانی ها را حل وفصل کنید؛ بعد این 
بهترین دعایی است که می توانید بکنید.

در  تان  رئیس  شانه  به  شانه  که  آمده  پیش  تاکنون  آیا 
بهترین فرصت  این  بدانید که  باشید و  ایستاده  آسانسور 
به  چیزی  اما  بگویید؟  چیزی  که  شماست  شانس   و 

ذهن تان نرسد؟
دانند.  می  را  کردن  صحبت  مهارت  مردم   بعضی 
می دانید آنها چه کسانی هستند، همان هایی که روان 
در خلق  ای  ویژه  استعداد  آنها  زنند.  راحت حرف می  و 

مکالمه و توانایی ذاتی در ادامه دادن آن دارند. 
شاپ،  کافی  یک  صف  در  باشند،  کجا  کند  نمی  فرقی 
اینکه با چه کسی صحبت   در یک فرودگاه، آسانسور یا 
می کنند؛ یک مشتری یا یک مقام مافوق، در هر صورت 
ایستاده  شان  دست  کنار  که  فردی  با  دردسر  بی  آنها 
مشغول صحبت می شوند.خیلی زود کار به لبخند و خنده 
و رد و بدل کردن کارت محل کار کشیده خواهد شد. آنها 

چطور این کار را انجام می دهند؟
بسیاری  برای  این  و  دارند  تبحر  افراد موفق در گفتگو   
اگر  حتی  بنابراین  است.  آموختنی  مهارت  یک  آنها  از 
گفتگوی شما روان پیش نمی رود، می توانید هنر مکالمه 

را بیاموزید و یاد بگیرید چگونه ماهرانه آن را آغاز کنید.

1- صمیمی باشید
لبخند بزنید و پذیرا باشید. شاید خیلی آسان تر باشد که 

سعی  و  بروید  جلو  باید  اما  بایستید  صف  توی  همانجا 
لحظه  یک  خلق  برای  راستی  به  بکنید.  را  خودتان 

خوشایند به هیچ چیز دیگری جز لبخند نیاز ندارید.

2- تیزبین باشید
با  که  افرادی  بگیرید.  سرنخ  مقابل  طرف  بدن  رفتار  از 
گفتگو  درگیر  هستند،  خود  همراه  تلفن  سرگرم  اشتیاق 
کردن با شما نمی شوند. افرادی که این طرف و آن طرف 
را نگاه می کنند، برای یک گفتگوی غیررسمی پذیراتر 
هستند. کسی را برای گفتگو انتخاب کنید که تمرکزش 

روی چیز دیگری نباشد.

3- متوجه باشید
این  سرنخ  کنید.  قسمت  هم  با  را  خود  مشترک  نقاط 
موضوع، دو طرفه بودن آن است. اول یک سوال بی انتها 
یا خیر پاسخ شما  بله  با  بتواند  اگر طرف مقابل  بپرسید. 
را بدهد آنگاه احساس می کنید دارید بیست سوالی بازی 

می کنید. سپس مطلب خود را خوشایند کنید.
نامالیم  سرویس،  کردن  حرکت  کند  درباره  اظهارنظر   
و  است  شکایت  و  گله  پرواز،  تاخیر  یا  هوا  و  آب  بودن 
طرف مقابل را به همین طریق با شما همراه می کند و 
مجبور می شوید به هر اتفاق بدی که در زندگی او رخ 

داده گوش کنید.

4- مرتبط باشید
باشند.  مربوط  به هم  که  کنید  چیزهایی صحبت  درباره 
قابل  آنچه  به  سادگی  به  را  آنها  توان  نمی  که  مطالبی 
کننده هستند. غریبه های  داد، گیج  ربط  است  مشاهده 
اما  هستند  ای  العاده  فوق  داستانی  های  سوژه  مرموز، 
خارج از فضای فیلم و داستان، موجودات آزاردهنده ای 
هستند. اگر چیزی از تلویزیون نمایش داده شده است که 
شما را وادار به اظهارنظر می کند، هنگام صحبت کردن 

کمی به سمت تلویزیون بچرخید.

5- آرام و خونسرد باشید
هر گفتگویی این قابلیت را دارد که خوشایند و لذتبخش 
باشد حتی اگر در آسانسور با یک مقام مافوق تنها شده 
اید، یادتان باشد که هدف شما برقراری ارتباط و گفتگوی 
پیشرفت  به  که  سختی  و  جدی  ارتباط  نه  است،  ساده 

شغلی یا اخراج شما منتهی شود.

6- هوشیار باشید
مدام حرف نزنید.اگر متوجه شدید مکالمه یکطرفه شده و 
فقط خودتان دارید حرف می زنید، از طرف مقابل سوالی 

کنید، اظهارنظر  خودتان  مدام  اینکه  جای  به   بپرسید. 
سعی کنید بفهمید طرف مقابل چه فکر می کند.

7- جدی و دقیق باشید
طول  به  دقیقه  چند  گفتگویی  اگر  بشناسید.  را  ارتباط 
انجامید، مشخص است که مورد عالقه هر دو طرف است 
و شما یک ارتباط برقرار کرده اید. وقتی هیچ کدام از شما 
زمینه مشترکی پیدا نمی کنید یا معلوم می شود که یکی 
از شما دو نفر تمایل ندارد، کامال پذیرفته شده است که 

محترمانه لبخند بزنید و به سمت دیگری نگاه کنید.

8- باوقار و گیرا باشید
با ادب و نزاکت از گفتگو خارج شوید. کارت محل کارتان 
را تقدیم کنید و به طرف مقابل بگویید که خوشحال می 
دلیل  اگر  باشید.  ارتباط  در  او  با  ایمیل  طریق  از  شوید 
دیگری برای ادامه این ارتباط وجود ندارد، گفتگوی خود 
را با این جمله ساده تمام کنید: »از صحبت کردن با شما 

لذت بردم.«
گفتگو برای بیشتر مردم یک مهارت آموختنی است، پس 
حداقل  ندارید،  را  استعداد  این  هم  ذاتی  صورت  به  اگر 
تالش کنید در آن خبره شوید. این همان کاری است که 

افراد موفق انجام می دهند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای زکریا ما تو را به پسری که نامش یحیی است مژده می دهیم که قبال همنامی برای او 
قرار نداده ایم. سوره مریم, آیه 7

حدیث روز  

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه 
روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد. امام حسین )ع(

سبک زندگی

تسلط بر آغاز، میانه و پایان یک گفتگو

                        

باصفا  و  وسیع  جاي   -1 افقي: 
دفاعي  وسیله  ماهي-   انواع  از   -
 - طایفه  و  قوم  قدیمي 2-  جنگي 
پسر   -3 زدن  نیک  فال   - آزادگي 
هاي  حلقه   - شاهنامه  در  گودرز 
خبرگزاري  پیوسته-  هم  به  فلزي 
سقف  تیر  شاه  انبازان-    -4 ایتالیا 
خانه-  بدن 5 -حرف نانوا - استاني 
اراک  -خواب کودکانه  با مرکزیت 
را  خود  - چهره  توان  و  قدرت   -6
نجاري  ابزار   - بینیم  مي  آن  در 
جدید  استان  زنبور-   صداي   -7
از  یک  هر   - تهران  همسایه  و 
مجموعه  یک  مجزاي  هاي  بخش 
8- پستانداري با پوزه دراز-  صندلي 
پارک - شاخ گاو 9- فراوان و بسیار 
- وسیله موخشک کن - سخن یاوه 
10-  مادر آذري-  اهل روستا-  از 
خرگوش   -11 همدان  شهرهاي 
از   - چرکتاب  نخي  پارچه   - تازي 
ادبانه  هم پاشیده 12 - خطاب بي 
روح   - چیني  پادشاهان  لقب   -
ناحیه  مرکز  درس-   اتاق    -13
خودگردان اکسترمادورا در اسپانیا - 
فقیر و بي چیز 14-  خراط - جاي 
کشور   -15 نیست  زیر  نشستن-  
 هفتاد و دو ملت - گربه کوچک -

 پوشاک فصل سرما 

عمودي: 1- نام سابق شهر فریدن 
اصفهان - گاو شخم زن - سکسکه 
2- پرستار و مربي کودک - روادید 
- الیاف مصنوعي 3- مقابل غریبه 
سرخ  جاویدان 4-   - روم  قیصر   -
-  روایت کننده - اول و آغاز 5- 
طال - آراستگي صفات - فرهنگیان 
- نت دوم 6- طرف چپ - چاکر 
بازي خانمانسوز 7- تپه  و غالم-  
بلند - از ادویه ها - هرج و مرج 8- 

اسفناج 9- ترانه خواب کودک - مرد 
روحاني مسیحي - باد شدید همراه 
با برف 10 - داروي ملین - سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالي - پر حرف 
11-  اصطالح ورزشی -  خداوندي 
سنگ   -12 چربي  اثر  آبراهه-    -
سخت - تار - خبرگزاري ایتالیا 13- 
بازدید سپاه - شتربي کوهان- رگ 
گیاه 14-  مراقب بیمار - یار هاردي 
شرط    -15 باستاني  کمانگیر   -
آزاردهنده-   خنده  صداي   - بندي 

سر و ته

طراح : نسرین کاری
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

وقتی فهمیدید که چیزی برایتان مضر و ناسالم 
است، آن را ترک کنید. و وقتی فهمیدید که چیزی 

برایتان مفید و خوب است، آن را انجام دهید.

یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصریان کرد دلم
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم

امروز نشانه غمان کرد دلم

جدول شماره  3431

123456789101112131415

جایتحاهکیراببا1

امامرایویمیاد2

نسررادرهشادلی3

ساوسونیکاریس4

بلایراماهتاو5

رکناومارانان6

دنانابزرراهب7

نالالیدنقادهش8

نینارویدکاری9

یابحمارینامر10

غرایشهشماهان11

لاناوراروانش12

انربشکودنهوبس13

وبمیتهنیاکرات14

یردانهردوترازه15

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

تجربه کنید.    09158668002

یک عدد فیش عمره با قیمت توافقی 
به فروش می رسد. 

32220564  - 09151632927

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

دعوت به همکاری
برای سالن زیبایی زنانه 

به تعدادی نیروی ماهر در کار
 »براشینگ و اصالح« نیازمندیم. 

09391007194 - 32439823

به یک نیروی خانم 
جهت انجام امور خدماتی شرکت 

نوید گستر زهان  نیازمندیم
32434215-معلم 44 پالک11

آگهی استخدام
پخش مواد غذایی آذین بیرجند 
برای تکمیل کادر فروش خود 

استخدام می نماید:
بازاریاب 3 نفر، دارای مدرک 

حداقل دیپلم ترجیحًا با سابقه کار 
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

ساعت تماس: 8 الی 14 
آدرس: شهدا 4، روبروی مسجد 
النبی )ص( ، طبقه دوم ، واحد 7

 09156566698
32238729 

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه کار ماست 
فروش اقساطی لپ تاپ ، تبلت و کامپیوتر )با چک کارمندی بدون ضامن(

با گارانتی معتبر

09157417139 - ایوبی

میدان اول مدرس - مجتمع تجاری 
الماس طبقه پایین   تـک رایـانه

خدمـات فنـی ارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی 

جاروبرقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

حمل آب با تانکر به کلیه نقاط
09151638440- غالمی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده ، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

فروشگاه الستیک اسدزاده
 بورس تایر ایرانی و خارجی 

اقساط 12 ماهه برای فرهنگیان استان
بین انقالب 8 و 10 - جنب هیئت حسینی
32225254 - 09153624878

پسته و هسته زردآلو  و دک
 را به ما بسپارید / مغز  آن را 
)در حضورتان( تحویل  بگیرید.

 09156148203
09013986830

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

 آهن آالت مستعمل و ذوبی 
را نقدا خریداریم.

درب و پنجره ، مس و آلومینیوم 
فقط با یک تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئی

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

سمساری صـادق
خرید و فروش تمامی لوازم منزل و اداری

با باالترین قیمت  09380160779- علی آبادی

ضایعات کاغذ و کارتن شمـا را نقدا 
درب کارخانه کیلویی 280 تومان 

خریداریم.  
32255221-09156702717

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

 فروش انواع رم ، فلش 
  گیرنده اسپیکر، سی  دی

 دی وی دی خام و لوازم جانبی
بین مطهری 2 و 4 - سروش

متقاضیان مسکن
فقط یک واحد دیگر از مجتمع 

17 واحدی پیروزی باقی مانده  
 واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 

وام مسکن + مابقی در حین ساخت ، متراژ 
90 متر مفید )زمین ملکی( با  کلیه امکانات 
شرکت  تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر 

09155614208 -09155612431

این آگهی را جدی بگیرید
اگر به دنبال خرید آپارتمان با 

شرایط فوق العاده و سرمایه گذاری 
مطمئن هستید  این فرصت استثنایی

 را از دست  ندهید 
با پرداختی کامال توافقی

ضمنا واگذاری تعداد محدودی 
از واحدها با شرط تهاتر می باشد 

محل پروژه: حاشیه بلوار 
بقیه ا... )عج( 

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 09014817275 

تماس بگیرید.
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شیر عسل از جمله مواد غذایی است که عالوه بر خواص بی نظیر آن موجب خوابی راحت و عمیق می شود. به گزارش جام جم سرا، در شیر و عسل 
مواد و اسید آمینه هایی وجود دارد که باعث ایجاد آرامش و خواب راحت می شود. بهترین زمان مصرف شیرعسل قبل از خواب می باشد 
چون باعث ایجاد آرامش در فرد می شود البته توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که بعد از مصرف شیرعسل حتما باید مسواک زده شود.

با این ماده غذایی به خواب عمیق می روید  اخبار ورزشی

تیم والیبال دختران دانشگاه بیرجند به 
مقام قهرمانی مسابقات دانشگاه های 

منطقه 3 کشور دست یافت

در  بیرجند  دانشگاه  دختر  دانشجویان  والیبال  تیم 
مؤسسات  و  ها  دانشگاه  دختر  دانشجویان  مسابقات 
آموزش عالی منطقه 3 ورزش کشور به مقام قهرمانی 
در  حضور  سهمیه  کسب  به  موفق  و  یافت  دست 
دانشجویان  ورزشی  فرهنگی،  المپیاد  سیزدهمین 
صنعتی  دانشگاه  تیم  مسابقات  این  در  شد.  کشور 
شاهرود مقام دوم و تیم دانشگاه فردوسی مشهد مقام 

سوم را از آن خود کردند.

مسابقات تخصصی ورزشی آتش نشانان و 
امدادگران کشور در کیش به پایان رسید

مسابقات تخصصی ورزشی آتش نشانان و امدادگران 
کشور در جزیره کیش به پایان رسید. در این مسابقات 
در  داشت،  حضور  نفر   4 شرکت  با  بیرجند  تیم  که 
رشته پله نوردی انفرادی در رده سنی 20 تا 30 سال 
تا 40  و در رده سنی 35  مقام چهارم  الماسی  امین 
در  کردند.  کسب  را  اول  مقام  آذرپندار  حسین  سال 
رشته عملیاتی ورزشی محمود قویدل مقام ششم را 
کسب کرد. ضمنا حمید جنگی به عنوان اولین داور از 

خراسان جنوبی در این مسابقات حضور داشت.

برترین های کاراته خراسان جنوبی 
انتخاب شدند

مسابقات سبک های  آزاد کاراته در بیرجند به پایان 
رسید. رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی گفت: این 
مدت  به  و  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  مسابقات 
بیرجند  بسیج شهرستان  ذوالفقار  سالن  در  روز  یک 
برگزار شد. احمدی پیما افزود: در این رقابت ها که 
در رده سنی بزرگساالن برگزار شد 50 کاراته کا از 
و  خوسف  فردوس،  قاین،  بیرجند،  های  شهرستان 
ادامه  وی  رفتند.  هم  مصاف  به  وزن   5 در  طبس 
وزن  در  کومیته  بخش  در  و  مسابقات  این  در  داد: 
دادار  ، سید حامد  پیلتن  نظریان، محمد  امیر    -60
فرد  بهشتی  بیدمشکی، سعید  وحید   -70 وزن  در   ،
، جواد ایوبی ، در وزن 80-  علی موسوی، رمضان 
تقی پور ،  سعید سنجری ، در وزن 90- ولی اخوان 
قربانی، جواد مرادی ، علی زینلی و در وزن آزاد نیز 
ایرج خلیلی ، جواد خسروی  و مجید رحمانی پور به 
ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. وی 
علی  و  دستگردی  حجت  نیز  کاتا  بخش  در  گفت: 
دادند.  اختصاص  خود  به  را  برتر  های  مقام  بهدانی 
در  مسابقات  این  نخست  نفرات  کرد:  تصریح  وی 
قالب تیم کاراته خراسان جنوبی به مسابقات کاراته 
مازندران  در  بهمن   23 که  کشور  آزاد  های  سبک 

برگزار می شود اعزام خواهند شد.

تقویت حافظه و هوش با این مواد

سالمت نیوز: اسفناج به دلیل آنزیم های موجود 
در برگ هایش موجب تقویت هوش و حافظه 
می شود. اسفناج از ماده دارویی به نام فولیک 

حافظه  تقویت  برای  که  است  برخوردار  اسید 
موثر است. اسفناج همچنین برای مبتالیان به 
بیماری قلبی بسیار مفید است. قهوه از موادی 
و  ویتامین  آمینواسید،  ها،  اکسیدان  آنتی  مانند 
های  دانه  اگر  ویژه  به  است  برخوردار  مینرال 

قهوه را دم کنید و بخورید برای تقویت حافظه 
آلزایمر  ضد  همچنین  قهوه  است.  مفید  بسیار 
و  فرنگی  نخود  لوبیا،  سویا،  مانند  است.غالتی 
که  برخوردارند  مفیدی  بسیار  روغن  از  عدس 
برای تقویت حافظه مفید و الزم می باشند. میوه 

و سبزیجات نیز دارای آنتی اکسیدان های بسیار 
مفیدی برای بدن هستند و خوردن آنها موجب 
تخم  این  بر  عالوه  شود.  می  حافظه  تقویت 
بسیار مفید است  تقویت حافظه  برای  نیز  مرغ 
بارداری  دوران  در  مرغ  تخم  مصرف  ویژه  به 

موجب افزایش هوش کودک می شود. محققان 
معتقدند، غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان ها و 

روغن زیتون حافظه را تقویت می کند.

با مصرف این سبزی از سکته کردن 
پیشگیری کنید 

سالمت نیوز: نتایج مطالعات محققان نشان داد 
که مصرف گوجه فرنگی خطر سکته مغزی را 
های  اکسیدان  آنتی  از  یکی  دهد.  می  کاهش 
موجود در گوجه فرنگی به نام لیکوپن )رنگدانه 
قرمز( در بروز این اثر نقش دارد. مصرف گوجه 
فرنگی موجب محافظت در برابر سرطان، پوکی 
 استخوان و بیماری های قلبی- عروقی می شود.
غلظت  که  شد  مشخص  اخیر  تحقیقات  در 
باالی لیکوپن در خون موجب 55 درصد کاهش 
خطر سکته مغزی می شود. لیکوپن یک آنتی 
اکسیدان است که در سالمت قلب و پیشگیری 

از سرطان موثر می باشد.

دلیل سیاهی رفتن چشم چیست؟ 

شهرخبر: وقتی شخصی تغییر وضعیت می دهد 
یعنی از حالت خوابیده به طور ناگهانی به حالت 
فرد سیاهی می رود.  در می آید چشمان  ایستاده 

علل زیادی زمینه ساز سیاهی رفتن چشم هاست 
از جمله کاهش فشار خون، ناراحتی های گوش، 
آرتروز  و  مایعات  ناکافی  مصرف  و  زیاد  تعرق 
گردن.هنگامی که فشار خون پایین می آید خون 
به مغز و مخچه نمی رسد فرد دچار سرگیجه و 

سیاهی رفتن چشم می شود و بعد از چند لحظه 
تعرق  به هنگام  مشکل حل می شود. همچنین 
شدید آب نمک زیادی از بدن دفع می شود و در 
صورت استفاده نکردن از مایعات فرد دچار سیاهی 
رفتن چشم می شود. مشکل فشار خون را جدی 

بگیرید. از جمله عواملی که منجر به این مشکل 
می شوند خونریزی کردن، ناراحتی کلیه و قلب، 
کاهش قند خون و اسهال و استفراغ را می توان 
نام برد.گاهی اوقات استرس و اضطراب نیز منجر 

به سرگیجه و سیاهی رفتن چشم می شود.

استفاده از موبایل در تاریکی را 
فراموش کنید 

سالمت نیوز: نتایج یک مطالعه جدید نشان می 
دهد که عادت برخی نوجوانان به ارسال پیامک 

و  کیفیت خواب  به  خواب،  از  پیش  تاریکی  در 
عملکرد تحصیلی آنها آسیب می زند.باید بدایم 
های  دستگاه  از  اندازه  از  بیش  که   نوجوانانی 
الکترونیکی استفاده می کنند، فیزیولوژی منحصر 
به فردی دارند. آنها تمایل به خواب دیرهنگام و 
بیدار شدن دیروقت دارند و زمانی که خالف آهنگ 
شان  کارایی  شود،  می  عمل  آنها  بدن   طبیعی 
دانش  داد،  نشان  مطالعات  یابد.  می  کاهش 
آموزانی که مدت زمان طوالنی تری در تاریکی 
پیامک ارسال می کردند، نسبت به دانش آموزانی 
که در زمان خواب پیامک نمی فرستادند، ساعات 
کمتری می خوابیدند و در طول روز خواب آلود 
بودند. اثرات »نور آبی« منتشر شده از تلفن های 
هوشمند و تبلت ها در یک اتاق تاریک تشدید 
می شود و این طول موج کوتاه نور می تواند تاثیر 
قوی بر عالیم خواب آلودگی روزانه داشته باشد 
زیرا آزاد سازی مالتونین را به تاخیر می اندازد و 

باعث می شود که خوابیدن دشوارتر شود. 

با مصرف این روغن جوان شوید !

شهرخبر: روغن کانوال به عنوان ماسک صورت 
جای  بهبود  پوست،  نگه داشتن  سالم  برای 
نرم   و  و جوان  از چروک شدن  جلوگیری  زخم، 

نگه داشتن پوست مصرف می شود.

استفاده از موبایل در تاریکی را فراموش کنید

دستگیري فردي به اتهام  تهدید در شبکه اجتماعي موبایلي

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی از دستگیری عامل تهدید و اخاذی در فضای 
مجازی خبر داد. سرهنگ حسینی گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبني بر تهدید وی توسط فردی 
ناشناس و اخاذي از وی در شبکه اجتماعي تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت. وی اظهار 
کرد: با پي جویي هاي فني و پلیسي، عامل تهدید و اخاذی بر علیه شاکی در شبکه اجتماعي مبتني بر 
موبایل شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي به پلیس فتا احضار شد. سرهنگ حسینی افزود: در پلیس 
ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شد اما پس از مشاهده مستندات و بازبیني  فتا از متهم بازجویی شد که 
مستندات به جرم خود اعتراف کرد. متهم در اظهارات خود بیان کرد چند وقت پیش در گروهی عضو 
شدم که پس از مدتي مدیر گروه مرا از گروه حذف کرد و مورد تمسخر دوستانم قرار گرفتم که متعاقب 
آن به مدیر گروه پیام داده و وي را تهدید به درج عکس و مشخصات وي در سایت مستهجن و خالف 
عفت کردم و اکنون از کرده خود پشیمان هستم . سرهنگ حسینی در پایان از شهروندان خواست، در 
صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضاي مجازي مراتب را از طریق نشاني پلیس فتا به آدرس 

www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

خودروی 405 حامل مواد مخدر در سربیشه توقیف شد

از توقیف خودروی پژو 405 نقره ای حامل  انتظامي شهرستان سربیشه  فرمانده 
این شهرستان خبر داد.  مواد مخدر و کشف 65 کیلو و810 گرم مواد مخدر در 
با  فرماندهی  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  فوالدی  سرهنگ 
دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر در محور اصلی نهبندان 
به سربیشه به یک دستگاه خودروی پژو 405 مشکوک شدند و به راننده خودرو 
مأموران  مشاهده  به محض  راننده خودرو   : کرد  اظهار  دادند. وی  ایست  دستور 
تعقیب  به  گشت  عوامل  بالفاصله  که  شد  متواری  محل  از  و  داده  مسیر  تغییر 
وگریز خودرو پرداخته و نهایتا پس از طی مسافتی حدوداً 60 کیلومتر خودرو را در 
عملیاتی ضربتی متوقف کردند. سرهنگ فوالدی با اشاره به دستگیري یک نفر 
سوداگر مرگ در این رابطه، خاطرنشان کرد: در بازرسي از خودرو، مقدار تقریبی 
35 کیلو و 650 گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقدار30 کیلو و160 گرم مواد 

مخدر از نوع حشیش کشف و ضبط شد.

وقوع 22 فقره تصادفات درون شهری در هفته ای که گذشت

از وقوع 22 فقره تصادف طی هفته  رانندگی خراسان جنوبی  پلیس راهنمایی و  رئیس 
این  اعالم  با  رضایی  علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر  استان  شهری  درون  معابر  در  گذشته 
با رعایت قوانین و مقررات از سوی هم استانی های عزیز  خبر گفت: در هفته گذشته 
خوشبختانه شاهد تصادفات فوتی نبوده ایم ولی متاسفانه تعداد 26 نفر از شهروندان در 
اثر تصادفات جرحی گردیده اند. وی علت 59 درصد از مجموع تصادفات را عدم رعایت 
رئیس  دانست.  علل  سایر  نیز  را  درصد   27 و  جلو  به  توجه  عدم  درصد   14 تقدم،  حق 
رانندگی  تخلف  انواع  فقره   4409 ثبت  از  همچنین  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
توسط ماموران پلیس راهور استان در یک هفته گذشته خبر داد که از این تعداد 609 
فقره حادثه ساز بوده است. وی افزود: در این مدت تعداد 192 دستگاه موتورسیکلت و 
16 دستگاه خودرو نیز که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده اند توقیف شده است. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ادامه داد: امیدواریم با همکاری مردم قانونمند 

استان شاهد ادامه روند کاهش تصادفات در استان باشیم.

  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز 

تهران را گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

09151647069   
 32253199-32255257 

نوگیدری
آدرس : نبش غفاری 4 قالیشویی خاوران

32212519  - 09151606528 

ایزوگام سلیمانی 
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معامله بیش از 36 میلیون سهم 
طی دی ماه در تاالر بورس استان

تعداد 36 میلیون  امسال  زاده- طی دی ماه  حسین 
و 691 هزار و 781 سهم به ارزش 56 میلیارد ریال 
گرفت  قرار  ستد  و  داد  مورد  استان  بورس  تاالر  در 
ابتدای  از  استان  بورس  تاالر  معاوالت  مجموع  و 
رسید  ریال  میلیارد   350 به  ماه  دی  پایان  تا  سال 
که 63 درصد آن مربوط به خرید سهام و 37 درصد 
بوده است. مدیر بورس  به فروش سهام  آن مربوط 
ابتدای  از  منطقه ای استان با اعالم این خبر گفت: 
سال تا پایان دی ماه 190 کد معامالتی جدید افتتاح 
شده است که سهم دی ماه 17 کد معامالتی بوده 
است. همچنین طی 10 ماه نخست امسال 1768 نفر 
تاالر  در  رایگان  صورت  به  آموزشی  کالس  ساعت 
این  در  افزود:  هریوندی  است.  شده  برگزار  بورس 
مدت یک میلیون و 995 هزار و 78 سهم به ارزش 
3 هزار و 681 میلیون ریال در شهرستان قاین معامله 
شده است. وی مجموع معامالت شهرستان قاین را از 
ابتدای سال تا پایان دی ماه بالغ بر 50 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: طی دی ماه شاخص کل 5044 

واحد افزایش داشته است.

کارخانه های  سیمان و کانسرام طبس
 به بهره برداری می رسد

کارخانه  گفت:  طبس  شهرستان  فرماندار  تسنیم- 
سیمان و کارخانه کانسرام طبس دهه فجر افتتاح و به 
بهره برداری می رسد. اخوان صفار اظهار کرد: 62 پروژه 
افتتاحی و کلنگ زنی در شهرستان در دهه فجر در دستور 
کار قرار گرفته است. وی مجموع اعتبار اختصاص یافته 
به این پروژه ها را 520 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
برخی از این پروژه ها با حضور استاندار و معاون امور 

دهیاری های کشور افتتاح خواهند شد.

آغاز فعالیت شورای هماهنگی
 بنیاد حفظ آثار در فرمانداری خوسف

هماهنگی  شورای  جلسه  چهارمین  در  فارس- 
مصوب  مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  بنیاد 
آثار  حفظ  بنیاد  هماهنگی  شورای  دبیرخانه  شد 
در  خوسف  شهرستان  مقدس  دفاع  ارزش های  و 
و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  شود.  مستقر  فرمانداری 
شورای  کرد:  اظهار  مقدس  دفاع  ارزش های  نقش 
دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  بنیاد  هماهنگی 
ساعته   12 آموزش  شامل  محور  چهار  در  مقدس 
مزار شهدای گمنام  به  بیشتر  توجه  اداری،  کارکنان 
خانواده  و  رزمندگان  خاطرات  و  آثار  جمع آوری  و 
دفاع مقدس  موزه  ایجاد  و  نشر  و  برای چاپ  شهدا 
شهرستان، نقش شهرستان خوسف و دولت در دوران 

دفاع مقدس را بیان می کند.

کلنگ یازدهمین مدرسه بانک اقتصاد 
نوین در زیرکوه به زمین خورد

فارس- طی مراسمی با حضور مدیرکل مشارکت های 
مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیر روابط 
عمومی بانک اقتصاد نوین کشور و جمعی از مسئوالن 
استانی و شهرستانی کلنگ یازدهمین مدرسه بانک 
شد.  زده  زمین  به  زیرکوه  در  کشور  نوین  اقتصاد 
فروزان مدیر روابط عمومی بانک اقتصاد نوین کشور 
جریان  این  امیدواریم  کرد:  اظهار  مراسم  این  در 
مدارس  این  در  فرزندانی  و  باشد  مستدام  و  مستمر 
بسازند.  را  سربلند  و  آباد  ایرانی  که  شوند  تربیت 
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان نیز افزود: 
50 درصد اعتبارات پروژه های افتتاحی در دهه فجر 
امسال به همت خیران تأمین شده و کمک خیران در 
بوده  استانی  اعتبارات  برابر  راه چیزی حدود دو  این 
است. وی ادامه داد: ساختمان این آموزشگاه با 460 
متر زیربنا و اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال توسط 
بانک اقتصاد نوین ساخته خواهد شد که امیدواریم تا 
سال آینده به بهره برداری برسد. الزم به ذکر بوده که 
استثنایی  آموزش  به مرکز  آموزشگاه  این  قرار است 
شهرستان تبدیل و دانش آموزان معلول و استثنایی از 

فضای این آموزشگاه استفاده کنند.

درخشش روابط عمومي معاونت غذا 
و داروي علوم پزشكي بیرجند در کشور 

گروه خبر- روابط عمومي معاونت غذا و دارو بیرجند 
معاونت  هاي  عمومي  روابط  گردهمایي  دومین  در 
پزشكي  علوم  هاي  دانشگاه  داروی  و  غذا  هاي 
انتخاب  برتر  روابط عمومي  عنوان  به  سراسر کشور 
و از محمد علي شریفي نیا به عنوان مسئول روابط 
این  تجلیل شد.  لوح  اهداي  با  معاونت  این  عمومي 
روند  در  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  گردهمایی 
هاي معاونت  هاي  عمومي  روابط  در  امور   اجرایي 

غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر کشور 
و با هدف برنامه ریزي براي ایجاد بستر مناسب در 
هاي فرآورده  مصرف  و  تهیه  نحوه  سازي   فرهنگ 

سالمت محور و ارتقای سالمت جامعه برگزار شد.

تولید 42 تن گوشت بلدرچین در استان

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 42 تن گوشت 
باشگاه  گزارش   به  شود.  تولید  استان  در  بلدرچین 
خبرنگاران جوان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: از ابتدای امسال 35 تن گوشت بلدرچین در استان 
تولید شده است. ولی پور مطلق افزود: این میزان تولید، 
5 میلیارد ریال درآمدزایی داشته است. وی گفت: 80 
درصد تولید گوشت بلدرچین، به استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان رضوی و تهران فرستاده می شود. 
وی افزود: یک واحد پرورش بلدرچین در استان وجود 

دارد که برای 6 نفر اشتغال زایی مستقیم دارد.

افتتاح 640 پروژه عمرانی در دهه فجر

بهره  از  استان  فجر  دهه  ستاد  رئیس  فرد-  کاظمی 
برداری 645 طرح و پروژه عمرانی همزمان با دهه 
فجر امسال خبر داد و گفت: اعتبار این تعداد پروژه ها 
حوزه  در  پروژه   263 که  است  تومان  میلیارد   244
شهری و 382 پروژه در حوزه روستایی است. حجت 
االسالم ابراهیم زاده در کنفرانس مطبوعاتی با بیان 
اینكه ستاد مرکزی دهه فجر از 22 آذر ماه در قالب 
22 کمیته تخصصی تشكیل شده است، افزود: تعداد 
با  11 جلسه در شهرستان ها برگزار شده است. وی 
همزمان  ماه  بهمن   12 مراسم  برگزاری  اینكه  بیان 
استان  در  محوری  های  برنامه  از  کشور  سراسر  با 
در  انقالب  زنگ  شدن  نواخته  کرد:  اظهار  است، 
مهمانی  مراسم  برگزاری  و  آموزشگاه   700 و  هزار 
الله ها، نورافشانی شب 22 بهمن از برنامه های این 
ایام است. وی با بیان اینكه بیش از 260 نمایشگاه 
عكس و پوستر با موضوع انقالب در دهه فجر برگزار 
خواهد شد، افزود: برگزاری 37 یادآوره شهدا، بیش از 
450 سرکشی از خانواده های شهدا، 20 برنامه جنگ 
در  شادی  و  جشن  برنامه   500 و  هزار  و  شادی  و 
 مدارس، کانون ها و مهدکودک ها از دیگر برنامه های
مراسم  امسال  زاده  ابراهیم  گفته  به  است.  ایام  این 
استان  نقطه   50 از  بیش  در  بهمن   22 راهپیمایی 
مرکز  در  مراسم  سخنران  که  شود  می  برگزار 
استان، حجت االسالم حاج علی اکبری رئیس مرکز 

رسیدگی به امور مساجد کشور خواهد بود.

اعضای جدید شورای انجمن
  خوشنویسان بیرجند انتخاب شدند

مجمع  نمایندگان  و  بازرس  شورا،  اعضای  غالمی- 
سراسری در انتخابات مجمع عمومی و بدوی انجمن 
خوشنویسان بیرجند معرفی و فعالیت خود را به مدت 2 
سال آغاز کردند. روز پنجشنبه انتخابات مجمع عمومی 
و بدوی انجمن خوشنویسان با دعوت از اعضا رسمی و 
با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد، معاونت هنری این 
اداره کل و ناظر دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران 
برگزار شد و مهدی اسماعیلی مود، محمد صادق دیانی، 
علیرضا ساالری و علی نورمحمدی به عنوان اعضای 
شورای شعبه و محمدحاجی آبادی به عنوان عضو علی 
البدل و حسین فارسی به عنوان بازرس و سید عمادالدین 
عمادی به عنوان بازرس علی البدل و مهدی اسماعیلی 
مجمع  نمایندگان  عنوان  به  قائمی  ا...  لطف  و  مود 

سراسری انجمن خوشنویسان ایران انتخاب شدند.

 نبرد در جنگ نرم
 سخت تر از پیكار در جبهه است

االئمه  ثامن  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  ایرنا- 
تر  سخت  نرم  جنگ  امروز  گفت:  رضوی  خراسان 
تا  با دشمن مسلح  نبرد  است،  دفاع مقدس  زمان  از 
دندان آن هم با دستان خالی خیلی سخت است، در 
شود،  نمی  دیده  دشمن  فیزیكی  حضور  نرم  جنگ 
می  نفوذ  ها  خانه  به  مختلف  های  شیوه  با  دشمن 
کند. سردار سرتیپ پاسدار سیدکاظم حسینی فر، در 
یادواره شهدای روستای اصفهک طبس افزود: همانند 
زمان دفاع مقدس که بند پوتین، کمربند و فانسقه را 
محكم می بستیم االن هم باید آمادگی کامل برای 
مقابله با جنگ نرم دشمن در عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... داشته باشیم، چرا که جنگ 
کنونی خیلی سخت تر از دوران دفاع مقدس است. 
وی ادامه داد: دشمن با برنامه ریزی و ایجاد هزاران 
شبكه ماهواره ای به خانه ها راه پیدا می کند و در 
قالب برنامه های مختلف سم مهلک پخش می کند، 
اگر در گذشته سیم می خواست، حاال با وجود تلفن 

همراه، دیگر سیم هم مطالبه نمی کند.

اعزام 40 مددجوی امداد 
شهرستان بشرویه به عتبات عالیات

کاروان  اعزام  از  بشرویه  امداد  کمیته  مدیر  تسنیم- 
در  برمک  داد.  خبر  نهاد  این  مددجویان  کربالی 
برای  کرد:  اظهار  مددجویان  این  اعزام  مراسم 
بانوان  از  نفر  بار در شهرستان بشرویه 40  نخستین 
عالیات  عتبات  معنوی  سفر  به  امداد  پوشش  تحت 
برای مددجویانی  را  اعزام  اولویت  مشرف شدند.وی 
که تاکنون موفق به زیارت حرمین شریفین نشدند و 

همچنین بانوان سرپرست خانوار عنوان کرد.

16 هزار تن خوراک طیور 
از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد 

آمار  به  اشاره  با  دامپزشكی  مدیرکل  خبر-  گروه 
صادرات فرآورده های خام دامی در 10 ماهه امسال 
گفت: در این مدت 15 هزار و 715 تن خوراک طیور 
از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد که نسبت 
یافته  افزایش  برابر   3 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
ماهه   10 در  همچنین  کرد:  اظهار  رفیعی پور  است. 
به  روزه  قطعه جوجه یک  و 550  میلیون   2 امسال 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  شده  صادر  افغانستان 
سال گذشته افزایش دو برابری داشته است. وی به 
صادرات مرغ منجمد اشاره کرد و افزود: در این مدت 
به  استان  از  نیز  منجمد  مرغ  تن   418 و  هزار  یک 
به مدت  از کشور صادر شده است که نسبت  خارج 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

قاسمی- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از افتتاح 64 پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی مدارس استان با اعتباری حدود 65 میلیارد ریال در دهه 
مبارک فجر خبرداد. بیكی اظهار کرد: این پروژه ها از محل منابع اعتباری، ملی، استانی و خیری انجام می شود که از این تعداد 5 پروژه آموزشی با اعتباری 
بالغ بر 20299میلیون ریال با همكاری بنیاد برکت، 5 پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر 12620میلیون ریال از مجموع اعتبارات استانی و خیری و 51 پروژه 

استانداردسازی گرمایشی با اعتباری بالغ بر 27733 میلیون ریال می باشد. وی همچنین از افتتاح 3باب مسجد با اعتباری بالغ بر 3984 میلیون خبر داد.

افتتاح 64 پروژه عمرانی و استانداردسازی گرمایشی مدارس در دهه فجر

)HSEE( وزارت صنعت،  انرژی  و  ایمنی، محیط زیست  بهداشت،  مدیرکل دفتر 
معدن و تجارت در بازدید از کارخانه کویر تایر با بیان اینكه اکنون در کشور 48 
سازمان های  در  واحد   32 تعداد  این  از  اظهارکرد:  دارند،   HSEE واحد  سازمان 
استانی مستقر هستند.  به گزارش تسنیم، یاراحمدی با بیان اینكه از 18 هزار واحد 
صنعتی مستقر در تهران تنها 70 کارخانه دارای واحد HSEE است، گفت: سال 
آینده این واحدها امتیازبندی شده و معیار و مقیاس ارزیابی در آنها عملیاتی می شود.

یاراحمدی اظهار کرد: شاخص هایی که از نظر ایمنی، سالمت محیط زیست و انرژی 
در کویر تایر مد نظر است در حد ایده آل و به خوبی اجرا شده است.یاراحمدی با 
اشاره به اینكه در موضوع شاخص های انرژی بیش از آنچه مدنظر است کار شده 
بیان  است،  گرفته  HSEE صورت  زمینه  در  توجهی  قابل  و  ارزش  با  کارهای  و 
کرد: مهمترین ویژگی و عملكرد شاخص این واحد تعهد، دلسوزی و اعتقاد ویژه 
مدیرعامل این شرکت است. وی پس از بازدید و در پاسخ به این سؤال که نمره چند 
به این واحد در بخش HSEE می دهید، گفت: به اعتقاد من کیفیت را نباید نمره 

داد و اگر بخواهیم نمره بدهیم عالی، چون واقعًا مشابه این واحد در کشور نداریم.
واحدهای  این  در  ارزیابی  مقیاس  و  معیار  آینده  سال  از  اینكه  بیان  با  یاراحمدی 
زمینه  در  برتر  واحدهای  جزو  مجموعه  این  افزود:  شد،  خواهد  عملیاتی  صنعتی 
بیان  دفتر  این  اجرایی  برنامه های  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  معرفی   )HSEE(
کرد: یک سیستم رو به جلو را جزو محور کار وزارتخانه تعریف کرده ایم و انتظار 

نداریم که آلودگی به وجود بیاید بلكه اعتقاد ما بر این است که باید پیشگیرانه و 
پیش بینانه حذف خطر کرده و این اقدام پیشگیرانه باعث حذف مؤثرخطر می شود. 
وی با بیان اینكه اعتبارات ملی و بین المللی در این بخش اختصاص می یابد، بیان 
کرد: در حال حاضر اعتبارات داخلی ما به قوانین محدود شده و تا زمان اجرا بیش از 
یک سال به طول می انجامد. وی افزود: در حال حاضر واحدهایی که نسبت به رفع 
آلودگی محیط کار اقدام اصالحی انجام دهند هزینه های پرداخت شده برای این امر 

براساس مصوبه هیئت دولت از مالیات پرداختی کسر می شود.

تشکیل کمیته مشورتی HSEE در سازمان صنعت خراسان جنوبی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این بازدید از تشكیل کمیته 
سازمان صنعت،  در   )HSEE انرژی)  و  زیست  محیط  ایمنی،  بهداشت،  مشورتی 

معدن و تجارت خراسان جنوبی خبر داد. 
از  اینكه کویرتایر یكی  بیان  با  تایر  تولید کارخانه کویر  از خط  بازدید  شهرکی در 
واحدهای برتر الستیک کشور است که مسایل بهداشتی ایمنی و زیست محیطی 
از  صنایع  سایر  در  بتوانیم  کرد:  امیدواری  اظهار  است،  کرده  رعایت  خوبی  به  را 
در   HSEE کمیته مشوررتی  تشكیل  به  اشاره  با  کنیم. وی  استفاده  تجارب  این 
را در واحدهای   HSEE بتوانیم فرهنگ  باید  بیان کرد:  واحدهای صنعتی استان 
استان راه اندازی و آن را توسعه دهیم. شهرکی، از کویرتایر و شرکت زغال سنگ 

طبس  به عنوان واحدهای موفق و نمونه در زمینه HSEE یاد کرد و گفت: در 
حال حاضر تفكری در زمینه تولید استان شكل گرفته است و باید توسعه پیدا کند. 
مدیر واحد HSEE شرکت کویرتایر نیز با ارائه گزارشی به برنامه های شاخص در حوزه 
HSEE اشاره کرد و گفت: برنامه معاینات شغلی قبل از استخدام و دوره ای کارکنان، 
برنامه قلب سالم، برنامه کنترل فشار خون و پایش و اندازه گیری عوامل فیزیكی و 
شیمیایی محیط کار از مهمترین این برنامه ها در این واحد بوده است.اربابی، همچنین 
برنامه شناسایی و ارزیابی خطرات، بازنگری MSDS های مواد شیمیایی، بازنگری 
جرثقیل ها،  بخار،  دیگ های  ایمنی  ساالنه  تست  فردی،  حفاظت  وسایل  کارت های 
مخازن و .... خود اظهاری در پایش هوا و صدا و پساب تصفیه خانه فاضالب و ارسال 
نتایج  فصلی پایش به محیط زیست، تهیه طرح مدیریت پسماند، عقد قرارداد و نصب 
سیستم های پایش آنالین خروجی ها به هوا و پساب تصفیه خانه و استقرار سیستم های 

مدیریتی را از دیگر اقدامات انجام شده در بخش HSEE کارخانه عنوان کرد.

شورای سیاست گذاری 
تئاتر خراسان جنوبی برگزار شد  

تئاتر  گذاری  سیاست  شورای  نشست  خبر-  گروه 
خراسان جنوبی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان برگزار شد. مدیر کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی در این نشست، شورای سیاست گذاری را 
به اتاق فكری تعبیر کرد و از اعضا آنها خواست که 

شفاف و بی پرده دغدغه های خود را بیان کنند تا بتوانند با هم گرایی 
و هم افزایی در جهت توسعه تئاتر استان گام های مؤثر بردارند. محبی 
یكی از مهمترین راهكارهای حل مسایل و مشكالت هر بخش هنری را 
مشارکت فعال هنرمندان آن بخش برشمرد و تصریح کرد: باید در نقدهای 
خود مرز بین نقد و تخریب را درک و رعایت کنیم و به نفع همگان است 

که خواسته های جمعی را بر خواسته های فردی ترجیح دهند.

اجرای 200 برنامه دهه فجر 
در کمیته نیروهای مسلح استان

برگزاری  از  جنوبی  در خراسان  آجا  ارشد  فرمانده   
200 برنامه ویژه دهه فجر در کمیته نیروهای مسلح 
قوام  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  استان  در  بسیج  و 
کارکنان  و  فرماندهان  شرکت  کرد:  اظهار  یوسفی 
نیروهای مسلح در مراسم نمادین ورود حضرت امام 

)ره(، تزئین اماکن، نصب بنر و شعارنوشته در سراسر پادگان های استان 
و اماکن مربوط به نیروهای مسلح، دیدار با خانواده های شاهد و ایثارگر 
نیروهای مسلح، سرکشی از بیماران در بیمارستان ها و دیدار فرماندهان و 
کارکنان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند، 
برپایی نمایشگاه انقالب، برگزاری مسابقه کتاب و کتاب خوانی، برگزاری 

ُجنگ شادی و... از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

16۸0 برنامه ویژه بانوان 
به مناسبت دهه فجر برگزار می شود

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: در 
دهه مبارک فجر یک هزار و 680 برنامه در استان با 
محوریت بانوان برگزار می شود. به گزارش شبستان، 
شریفی در کمیته بانوان ستاد دهه فجر با اشاره به 
اینكه بیشترین برنامه ها با 384 مورد در طبس برگزار 

خواهد شد، ادامه داد: در شهرستان بیرجند 108 برنامه، در نهبندان 162، 
درمیان 135، خوسف 106، سربیشه 83، بشرویه 63، قائن238،  سرایان 
48، زیرکوه 27، فردوس 150 و 176 برنامه برگزار می شود. وی تصریح کرد:  
کارگاه آموزشی از مزرعه تا سفره، اعزام خواهران مبلغ به روستاها، کارگاه 
توجیهی آموزشی فرصت ها و تهیدیدهای فضای مجازی، کارگاه آموزشی 
عفاف و حجاب،و ...از جمله برنامه های اجرایی امسال  در این ایام خواهد بود.

امام جمعه بیرجند در دیدار با اعضای کمیته مساجد ستاد 
دهه فجر خراسان جنوبی گفت: جوهره پیام های دهه فجر 
در مساجد باید گفتمان سازی فرمایشات امام راحل و رهبر 
االسالم  به گزارش شبستان، حجت  باشد.  انقالب  معظم 
رشادت  یادآور  فجر  مبارک  دهه  کرد:  اظهار  علی رضایی 
ها، محبت ها، پاکی ها، غیرت ها و دمیده شدن یک روح 
در کالبد ملت بزرگ ایران است. وی با تأکید بر اینكه باید 
نشاط و شادی واقعی را از ُطرق مختلف به جامعه تزریق 
کرد، افزود: اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان، 

عضو شورای عالی مساجد استان نیز خواهند بود. 
قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان از راه اندازی شورای 
عالی مساجد استان خبر داد و تصریح کرد: تمامی ادارات 

دخیل در امور مساجد،  عضو این شورا خواهند بود. وی در 
ادامه افزود: دشمن در پسابرجام به دنبال واردکردن فرهنگ 

خود به این کشور است تا مردم ایران را مصرفی بار بیاورد. 
رضایی با اشاره به اینكه طبق بررسی های انجام شده تنها 

3 درصد از واردات کشور نیاز واقعی است، گفت: ایران باید 
به کشور صادرکننده تبدیل شود نه مصرف کننده کاالهای 

دیگران باشد. وی همچنین به پیش روی بودن انتخابات 
اشاره کرد و تأکید کرد: برای فرد خاصی تبلیغ نمی کنیم 

ولی باید معیارهای فرد اصلح را برای مردم بگوییم.
هنری  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه  مسئول  کار،  سبزه 
خراسان جنوبی نیز از اجرای 200 برنامه همزمان با دهه 
مبارک فجر به همت اعضای ستاد کمیته مساجد ستاد دهه 
یادواره شهدای   5 برگزاری  گفت:  و  داد  خبر  استان  فجر 
از  تجلیل  استان،  فرهنگی هنری  کانون های  در  انقالب 
نور،  های  جوانه  طرح  اجرای  آغاز  استان،  قرآنی  فعاالن 
برگزاری محافل انس با قرآن، تفسیر موضوعی آیات قرآنی 
انقالب اسالمی« در  پایگاه  برگزاری جشنواره »مسجد  و 

بخش خاطره نویسی انقالب از جمله این برنامه هاست. 
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم گفت: کمیته 

مساجد ستاد دهه فجر امسال بیشترین فعالیت را دارد.

جوهره پیام های دهه فجر، گفتمان سازی فرمایشات امام و رهبر انقالب باشد

از کشاورزي سنتي برای رسیدن به کشاورزي  معاون وزیر جهادکشاورزي برعبور 
مدرن تأکید کرد. به گزارش ایسنا، صفایي روز گذشته در دیدار با استاندار، نوسازي 
تعاون روستایي دانست و اظهار  مدیریت روستاها را هدف اصلي تشكیل سازمان 
از   زراعي  سهامي  شرکت هاي  و  تولیدي  روستایي،  تعاوني هاي  تشكیل  کرد: 
مهمترین اولویت هاي کاري این سازمان است. وی بر عبور از کشاورزي سنتي و 
رسیدن به کشاورزي مدرن تأکید کرد و افزود: مطابق  قانون 24 محصول زراعي و 
باغي به صورت تضمیني از کشاورزان خریداري خواهد شد که در این استان گندم، 

پنبه، انار و زرشک به صورت تضمیني خریداري شده است. 
صفایی، ایجاد صنایع تبدیلي و تكمیلي را از دیگر اولویت هاي کاري جهادکشاورزي 

دانست و تصریح کرد: از توان بنیاد برکت مي توان برای ایجاد طرح هاي کشاورزي 
و سرمایه گذاري استفاده کرد. وی یادآور شد: اگر طرح و یا پروژه اي در این زمینه 
تهیه شده باشد، آمادگي کامل وجود دارد تا از ظرفیت موجود نیز به نحو مطلوب و 

با اولویت خراسان جنوبي، استفاده الزم صورت گیرد.

۲۰ میلیارد تومان اعتباربرای اشتغال زايی روستايي

 استاندار نیز بر افزایش بهره وري در کشاورزي تأکید و اظهار کرد: در این زمینه الزم است 
آموزش هاي الزم ارائه شود تا به اهداف مورد نظردست یافت. خدمتگزار افزود: امسال 22 
هزار تن گندم به صورت تضمیني از کشاورزان استان خریداري شده است. وی با تأکید 

بر تأمین آرد روستائیان و عشایر تصریح کرد: طي توافقاتي که با معاونت توسعه روستایي 
ریاست جمهوري صورت گرفت بالغ بر20 میلیارد تومان اعتبار برای اجراي طرح هاي 
اشتغالزایی روستایي در اختیار استان قرار گرفته است. وي به تشكیل تعاوني هاي مرزنشین  
اشاره کرد و گفت: توسعه و تجهیز این تعاوني ها و ارائه آموزش هاي الزم برای فرآوري 
محصوالت کشاورزي از مهمترین نیازهاي استان  است. وی افزود: به دلیل نبود صنایع 
تبدیلي و فرآوري، بسیاري از محصوالت به صورت خام به فروش مي رسد و سود حاصل 

بیشتر از آنچه که نصیب کشاورزان شود نصیب دالالن خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزي، در دیدار استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:

لزوم عبور از کشاورزي سنتي و رسیدن به کشاورزي مدرن

  مدیر کل HSEE وزارت صنعت در بازدید از کویرتایر عنوان کرد:   

نمره کویر تایر عالی است 

اخذ اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی استان 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر  مالیی- 
انگشت  اثر  اخذ  در  متعاملین  از  هر یک  گفت: 
خود در دفاتر اسنادرسمی با کد ملی به صورت 
آنالین و با ادارات ثبت احوال به صورت بر خط 
مرتبط هستندقدرت ا... حاجی پور مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک استان در گفت و گو با آوا عنوان 

الكترونیک   امضای  اخذ  آینده  هفته  از  کرد: 
استان  اسنادرسمی  دفاتر  در  متعاملین  توسط 
این  اینكه  به  اشاره  با  شد.وی  خواهد  افتتاح 
طرح از سال گذشته به صورت پایلوت در استان 
انجام می شده است افزود:هر یک از متعاملین 
در اخذ اثر انگشت خود در دفاتر اسنادرسمی با 

کد ملی  که به صورت آنالین و با ادارات ثبت 
مدیر  است.    مرتبط  بر خط  به صورت  احوال 
تاکید کرد:در  استان   امالک  و  اسناد  ثبت  کل 
هنگام  در  متعاملین  از  یک  هر  اشتباه  صورت 
اخذ اثر انگشت تمام نقل و انتقاالت امالکشان  
مسدود می شود. حاجی پور خاطرنشان کرد: اگر 

نقل و انتقالشان مسدود شود باید با حكم مراجع 
قضایی آزاد شود و تا آن موقع باید صبر کنند. 
ها  استانی  هم  و  همشهریان  اظهارکرد:از  وی 
تقاضامندیم در هنگام ارائه ثبت اثر انگشت خود 
تا  دهند  مطابقت  را  خود  مشخصات  و  کدملی 

دچار مشكل نشوند   

مالیی- در سال های اخیر مسئوالن استان تأکید زیادی به تكمیل تجهیزات 
هالل احمر دارند با وجود همه این تأکیدها در روزهای پایانی سال 94  از 35 
از  نه  نیست.  کار گرفته شود خبری  به  بود در سطح کشور  قرار  بالگردی که 
بالگردها و نه از اعتبار نگهداری و ساخت آشیانه و کادر پروازی آن اطالعی در 
دست نیست. در همین اوضاع 22هكتار زمین های پایگاه  شرق کشور هم اندک 

اندک آب رفت و حاال به 12 هكتار تبدیل شده است. روز گذشته مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر استان در همین باره در نشست خبری عنوان کرد:   پایگاه 
مرکزی استان و به گونه ای شرق کشور از ضرورت های امدادنجات استان است 
اما متأسفانه امسال هیچ اعتبار ملی و استانی برای آن در نظر گرفته نشده است. 
خامسان با اشاره به اینكه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است، ادامه 
داد: بودجه هالل احمر استان سال گذشته بسیار کم بود اما با وجود کمبودهای 
مالی برنامه های حوزه امداد و نجات تعطیل نشد.وی بیان کرد از ابتدای سال 
تاکنون هزار و 174 تیم عملیاتی در وقوع حادثه ها اعزام شده اند. به گفته وی 
یک تیم واکنش سریع و کاماًل تخصصی برای انواع سوانح آموزش دیده که 

برای پشتیبانی تمام حوادث آماده خدمت هستند.

   پايگاه امداد ونجات از ضروريات  امداد استان است 
خامسان با اشاره به پایگاه امداد نجات شرق کشور افزود: این پایگاه حدود10 
سال است که در مهرشهر رها شده و زمین آن کوچكتر شده است و مرکزی 
استاندارد نیست و نیاز به بودجه دارد. وی این پایگاه را  از ضرورت های امدادی 
استان دانست و تأکید کرد: متأسفانه امسال هیچ اعتبار ملی و استانی برای آن 
در نظر گرفته نشده است. وی افزود: این پایگاه نیاز به آشیانه بالگرد، پایگاه 
کنترل عملیات و ستاد اسكان دارد که در نبود اعتبار به مشكل برخورده است.  
اعتبارات ملی 5 میلیارد   به گفته  مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در 
اما تاکنون هیچ پولی به جمعیت هالل احمر  تومان به تصویب رسیده است 

خراسان جنوبی داده نشده است.

پایگاه نجات شرق کشور، اعتبار ندارد

 پایگاه امداد، محتاج امداد
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رهبر معظم انقالب در مرقد مطهر
 امام )ره( حضور یافتند

آستانه  در  و  گذشته  روز  صبح  انقالب  معظم  رهبر 
دهه فجر در مرقد مطهر امام راحل)ره( حضور یافتند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با حضور در مرقد مطهر امام 
کبیر  بنیانگذار  یاد  فاتحه،  قرائت  ضمن  راحل)ره(، 

انقالب اسالمى را گرامى داشتند.

باید از حذف افراد پیشگیری کرد

خبرگان  آینده  کرد:  اظهار  حائری شیرازی  آیت ا... 
قدرت  تمام  با  رهبری  اصل  است،  خوب  بسیار 
گذشته  مانند  آینده  خبرگان  و  ماند  خواهد  محفوظ 
اهم  رهبری  حفظ  نمى افتد.  جدیدی  اتفاق  و  است 
وظایف است. البته باید از حذف افراد پیشگیری کرد. 

مجمع تشخیص مصلحت هم به 
قراردادهای جدید نفتی ورود کرد  

از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایى 
بررسى متن قراردادهای جدید نفتى در این مجمع و 
انطباق آن با سیاست های کلى نظام در آینده خبر داد.

 
ظریف: یکی از دستاوردهای مذاکرات 

هسته ای شکست پروژه ایران هراسی بود

وزیر امور خارجه گفت: یکى از دستاوردهای مذاکرات 
ایران هراسى  پروژه  توانستیم  که  بود  این  ای  هسته 
از دستاوردهای  یکى  افزود:  کنیم. ظریف،  متوقف  را 
مذاکرات هسته ای این بود که توانستیم یک مرحله 
 جدیدی را شروع کنیم که در ابتدا به کاهش تحریم ها 

و در نهایت به از بین رفتن تحریم ها منجر شد.

دوقطبی چپ و راست را قبول ندارم 

اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار  قالیباف  محمد باقر 
نیست،  قبول  مورد  راست  و  چپ  میان  مرزبندی 
غیرانقالبى  و  انقالبى  میان  مرزبندی  از  باید  گفت: 
استفاده کنیم، عالوه بر این جبهه ما در این سال ها 
اصولگرایى بوده و مرزبندی ها کاماًل مشخص است.

فهرست رد صالحیت شده ها به معاون اول 
رئیس جمهور داده شده است 

رهامى رئیس کارگروه رایزنى شورایعالى سیاست گذاری 
اصالح طلبان گفت: نام افراد شایسته ردصالحیت شده 
به آقای جهانگیری داده شده تا موضوع از سوی رئیس  

جمهور، شورای نگهبان و رهبری دنبال شود.

نباید دلیل رد صالحیت ها را در بوق 
و کرنا کرده و آبروریزی کرد 

حفظ  کرد:  تاکید  تقلید  مرجع  گرگانى  علوی  آیت ا... 
آبروی مومن خیلى مهم است؛ کسانى که به دلیلى رد 
صالحیت شده اند، نباید این رد صالحیت آنها را در بوق 
و کرنا کرد و موجب آبروریزی شد، و این موضوع از 

موارد حق الناس است و باید رعایت شود.

روزنامه ایتالیایی: پهپاد ایرانی امنیت 
آمریکا را کیش و مات کرد 

رزمایش  به  اشاره  با  ایتالیایى »ایل جورناله«  روزنامه 
پاسداران،  سپاه  پهپاد  نوشت:   »94 »والیت  بزرگ 
امنیت ناو هواپیمابر آمریکا را در خلیج فارس کیش و 
مات کرد. ایل جورناله افزود: بر اساس اعالمیه رسمى، 
یک فروند پهپاد ایرانى، با پرواز بر فراز ناو هواپیمابر 
آمریکایى آن را شناسایى کرد. به گزارش این نشریه 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  متعلق  پهپاد  این  ایتالیایى، 
اسالمى در سومین روز رزمایش بزرگ »والیت 94« که 
 هر سال از خلیج فارس تا اقیانوس هند برگزار مى شود، 

ماموریت خود را بر فراز کشتى آمریکایى انجام داد. 

از همه گروه ها به اندازه کافی کاندیدای 
تأیید صالحیت شده وجود دارد   

اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
تأیید  از همه گروه ها کاندیدای  اندازه کافى  به  االن 
به  آنطور که  اظهار کرد:  دارد،  صالحیت شده وجود 
من اطالع داده اند، در حال حاضر اصالح طلبان 2/5، 
اصولگرایان سه و مستقل ها نیز سه برابر کرسى های 
مجلس نامزد دارند. رضایى، در مورد اعتراض برخى 
اسالمى  شورای  مجلس  کاندیداتوری  متقاضیان  از 
اظهار کرد:  به رد صالحیت خود  و مجلس خبرگان 
قانونى  مسیر  باید  اعتراضات  و  شکایات  که  معتقدم 
خود را طى کند چرا که اگر چنین نشود آرامش جامعه 
موجب  که  غیرقانونى  اعتراضات  ریزد.  مى  هم  به 

سلب آرامش مى شود به نفع هیچ کس نیست.

توصیه نوازشریف به ایران و عربستان 

نواز شریف نخست وزیر پاکستان در تازه ترین اظهارنظر 
درباره موضوع میانجیگری میان ایران و عربستان، از 
را  مالحظات  و  تردیدها  تا  خواست  کشور  دو  این 

بصورت دو طرفه بین خود حل و فصل کنند.

خانه تکانی بشار اسد در پست های نظامی 

در  را  تغییراتى  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد،  بشار 
که  است  کرده  اعمال  نظامى  و  امنیتى  پست های 
بدیع  به جای  تعیین طالل مخلوف  برجسته ترینشان 
حسن، فرمانده گارد ریاست جمهوری این کشور است.

روسیه: ترکیه مانع تروریست ها نمی شود

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا تأکید کرد، بعید به 
نظر مى آید که ترکیه نیروهای خود را برای جلوگیری 
مناطق  در  سوریه  اراضى  به  مسلح  عناصر  ورود  از 
مرزی مستقر کرده باشد. »والدیمیر چیجوف« اظهار 
وارد  ترکیه  مرزهای  از  همچنان  مسلح  عناصر  کرد: 
به  هم  نفت  قانونى  غیر  تجارت  و  مى شوند  سوریه 

صورت معکوس از سوریه به ترکیه در جریان است.

درخواست پنتاگون درباره مبارزه با داعش 

تایید  )پنتاگون(  آمریکا  ارشد وزارت دفاع  مقام های 
کرده اند که به صدها هزار نیروی بیشتر برای جنگ 
وادار  را  پنتاگون  نیاز هست؛ موضوعى که  با داعش 
کرده تا از کاخ سفید بخواهد شمار نیروهای اعزامى 
به عراق و سوریه را در هفته های آتى افزایش دهد.

گفت:  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده   
برخورد سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 
موشکى  تحریم  بر  مبنى  آمریکا  خواسته 
فعالیت های خود  و  بود  تهاجمى خواهد 
امیرعلى  سردار  ایم.  کرده  مضاعف   را 
حاجى زاده، گفت: در دهه دوم و سوم بعد 
از پیروزی انقالب اسالمى در بین برخى 
و  ابهام  انقالب  مسئولین  و  فرماندهان 
داشت که سرنوشت  دغدغه جدی وجود 
انقالب چه خواهد بود آن هم در حالى که 
نسل جدید نه انقالب را دیده اند و نه 8 

سال دفاع مقدس را.
از  بار  ادامه داد: در آن دوره چندین  وی 
»نسل  که  شنیدیم  انقالب  معظم  رهبر 
امروز اگر از جوانان دهه اول بهتر نباشند 
به  توجه  با  نیز  امروز  و  نیستند«  کمتر 
حوادث پیرامون در این موضوع به یقین 
این  طرح  با  زاده  حاجى  سردار  رسیدیم. 
دشمنى  از  دست  دشمن  »آیا  که  سوال 
برداشته«  ایران  اسالمى  انقالب  با  اش 
خصوص  به  ما  دشمنان  کرد:  اظهار 

ها  گزینه  همه  که  گویند  مى   آمریکا 
هم  هنوز  ها  آن  و  است  میز  روی 
فرهنگ  کشور،  امنیت  نظیر  موضوعاتى 
و اقتصاد ما را هدف گرفته اند چرا که با 

اصل نظام مشکل دارند و مشکل آنان فقط 
هسته ای نیست. 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: رهبر 
ای  مذاکرات هسته  از  بعد  انقالب  معظم 
با  ها  آمریکایى  مشکالت  که  فرمودند 
دنبال  به  از آن  بعد  نیست و  ما هسته ای 
موضوعات موشکى و چیزهای دیگر مى 

روند و امروز مى بینیم که این پیش بینى 
ایشان صحیح بود.

وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال دنیا و 
آخرتمان هستیم، باید از رهبرمان تبعیت 

افزود:  نداریم،   آن  از  غیر  راهى  و  کنیم 
رئیس جمهور منتخب مصر کسى بود که 
هرچه آمریکایى ها خواسته بودند پذیرفت 
اما امروز حکم اعدام برایش بریدند و او 
نیروی  فرمانده  مى کنند.  محکوم  را 
کوتاه  با  اینکه  بیان  با  سپاه  هوافضای 
دشمن  برابر  در  نشینى  عقب  و  آمدن 

خاطرنشان  شد،   نخواهد  درست  چیزی 
را  موشکى  تحریم  موضوع  امروز  کرد: 
مطرح مى کنند و انتظار عقب نشینى ما 
را دارند اما برخورد سپاه پاسداران با این 

خواسته آمریکا تهاجمى خواهد بود.
 سردار حاجى زده تصریح کرد: ما فعالیت های 
خواسته  و  کردیم  مضاعف  را  خود 
عکس  نتیجه  کشور  در  ها  آمریکایى 
داشته است.وی در این رابطه با تاکید بر 
اینکه هیچ وقت به آمریکا اعتماد نداریم، 
گفت: همان طور که امام راحل فرمودند، 
رابطه بین ایران و آمریکا رابطه گرگ و 
این  اجازه  هیچگاه  ما هم  و  است  میش 
برقرار  ارتباط  این  و  نمى دهیم  را  ارتباط 
انتخابات  با  رابطه  در  وی  شد.  نخواهد 
مسند  بر  را  انقالبى  نیروهای  گفت:  آ تى 
شورای  مجلس  در  هایى  مسئولیت 
رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمى 
انتخاب کنید چرا که نیروهای انقالبى مى 
توانند از این نظام و انقالب دفاع کنند و 

ما فعال در حال صبر انقالبى هستیم.

ساعت برج  باب القبله حرم  حضرت  عباس)ع(عکس روز 

 برخورد سپاه با خواسته آمریکا درباره توان موشکی »تهاجمی« است

سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود 

از  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  نقدی  محمدرضا  سردار 
هویت  نکردن  تغییر  بر  مبنى  اسالمى  انقالب  رهبر  سخنان 
فرانسه  و  رم  سفر  رخدادهای  داد:  ادامه  و  کرد  یاد  آمریکا 
اقدامات  این  زیرا  است  مقاومتى  اقتصاد  پیکر  بر  خنجری 
باید  آنها  استمرار  صورت  در  و  مقاومتى  اقتصاد  ضد  بر 

دانشگاه های فنى کشور را تعطیل کنیم.

حمایت محسن رضایی از سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه 

رئیس  سفر  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایى 
جمهوری به دو کشور ایتالیا و فرانسه را برای اقتصاد کشور مثبت 
ارزیابى کرد و گفت: ما باید از فضای پسابرجام حداکثر استفاده را 
داشته باشیم. وی با توجه به امضای چندین سند همکاری افزود: 
مهم این است که این توافق ها عملیاتى شود و زمینه عملیاتى 
بودن آنها را در داخل کشور فراهم کنیم، بنابراین در مجموع این سفر را مثبت مى دانم. 

 با یک سلیقه نمی توان کشور را به مقصد رساند / دشمن در انتظار انتخابات آینده است 
رئیس مرکز فقهى ائمه اطهار)ع( با تاکید بر اینکه مردم برای انتخابات اهمیت ویژه ای قائل هستند، اظهار کرد: ملت از انتخابات حمایت مى کنند و مسئوالن باید 
با تالش به رسالت های خود عمل کنند تا این مشارکت سیاسى ملت برگ برنده ای برای نظام بماند. به گزارش انتخاب، آیت ا... فاضل لنکرانى گفت: در انتخابات 
باید از نیت های جناحى، سلیقه ای و شخصى پرهیز کرد زیرا حضور افراد با شرایط الزم در انتخابات حقوق قانونى و شرعى ملت است. وی با بیان اینکه دشمن 
در انتظار انتخابات آینده است، اظهار کرد: در هر دوره حضور گسترده مردم دشمن را از اهدافش ناامید کرده است، با یک سلیقه نمى توان کشور را به مقصد 

رساند زیرا تحقق خواسته های انقالب نیازمند حضور سالیق و اندیشه های مختلف در چارچوب نظام اسالمى است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه : اجازه نمی دهیم با آ مریکا ارتباطی برقرار شود
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شرایط شرکت در مناقصه : کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري )حداقل پایه 5( و دارای گواهينامه صالحيت ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی 

مدت و محل انجام کار : هریک از پروژه ها 9 ماه شمسی
 مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه: الف( برای تهيه اوراق هریک از مناقصات مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( واریز و با ارائه فيش آن به انتشارات 

نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي براساس جدول ذیل یا چک تضمين 

شده بانكي یا واریزنقدي وجه به حساب شماره2643856 بانک رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(برآورد پروژه )ریال(متراژ )مترمربع(نام روستاشماره مناقصه

10,620,555,816531/027/790تیپ 500 متریخوانشرف94-46
10,441,393,962522/069/698بارنجگان94-47
10,158,680,778507/934/038جوخواه94-48
10,028,578,332501/428/916رقه94-49
9,951,921,053497/596/052شهرك امام94-50
9,875,320,261493/766/013تیغاب94-51
9,802,630,208490/131/510بغداده94-52
9,686,470,896484/323/544نازدشت94-53
9,510,939,933475/546/996دوست آباد94-54
9,438,357,032471/917/851سلم آباد94-55

8,826,563,192441/328/159چهکند94-56
8,825,268,489441/263/424دستگرد94-57
8,730,367,737436/518/386شیرگ94-58
8,466,576,330423/328/816حاجی آباد94-59

مهلت خرید اسناد :
 از تاریخ 94/11/11 لغایت 94/11/15  

مهلت تحویل اسناد : 94/11/26  
محل تحویل اسناد :

 خراسان جنوبي- دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي 
بيرجند تحویل و رسيد دریافت گردد. 

 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها :
سالن معاونت توسعه مورخ 94/11/27- ساعت 9 
صبح در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بالمناصفه 
بر عهده برندگان مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا 
قبول یک یا کليه پيشنهادات تابع آیين نامه مالي 

معامالتي خویش مختار مي باشد. 
مناقصات  های  پيامک  دریافت  برای  توجه: 
ساختمانی و پيمانكاری دانشگاه می توانيد عدد 21 

را به شماره 3000484877 ارسال فرمایيد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند    










