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 قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معافیت مالیات 
معافیت سال  امسال مطابق  اول  ماه  دو  درآمد حقوق  بر 
94 است.به گزارش فارس،قائم مقام سازمان امور مالیاتی 
کشور  با اشاره به اینکه مطابق ماده 84 اصالحیه جدید 
قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد 
ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله 

در قانون بودجه ساالنه مشخص می شود، گفت: حسب 
ماده 85 قانون، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی 
و غیر دولتی در سال 1395، مازاد بر میزان معافیت تا هفت 
برابر آن مشمول مالیات ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد 
آن 20 درصد است.قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور 
خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 86 این قانون، پرداخت 

کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف 
قانون  این   85 ماده  مقررات  طبق  را  متعلق  مالیات  اند 
محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی 
متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن 
به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط 

تغییرات را صورت دهند.

برای استان محروم خراسان جنوبی باید در خصوص سودهای باالی بانکی تفاوت قائل شوند

گالیه متولی صنعت از سخت گیری دستگاه های استانی

 سود باالی بانکی در استان 
رقیب اقتصاد مقاومتی

 معافیت مالیات درآمد حقوق دو ماه اول امسال مطابق معافیت سال 94 است
صفحه 7

رئیس جمهور : 
فراموش کرده اند؛ برجام نبود حتی امروز
یک بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم

بشار اسد  : 
پشتیبانی روسیه، ایران و حزب ا...

از سوریه بسیار مهم و فعال بوده است

نماینده ولی فقیه در سپاه :  
هنوز مهر انتخابات مجلس خشک نشده

یک عده سخن از انتخابات بعدی می زنند

استاندار خراسان جنوبی :  
آماده دریافت پیشنهاد تمامی نخبگان و 

کسانی که دل در گرو توسعه استان دارند 

سال 96 همه همدیگر را خواهیم دید / روایت وبگاه آمریکایی از شکست  اوباما  از آیت ا... خامنه ای /  تشکر نمایندگان خراسان از رهبری  بخاطر انتصاب تولیت آستان قدس رضوی / هاشمی :  نظامی ها  خوب می دانند در دوره من موشکی تقویت شد / الریجانی : برجام یک سند بسیار »نامتوازن« است / صفحه 8
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عکس: حسین زاده 

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

چهارمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان شادروان 

امین قائمی )کارمند دادگستری(
 و اولین سالگرد فرزندش میعاد

 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

پدر و مادر

راه اندازی سیستم آنی

 پرداخت نیکوکاری

 در شهرستان های خراسان جنوبی

ویژه دارندگان سیم کارت های

 )دائمی و اعتباری(

 همراه اول و ایرانسل و با شماره گیری

#0561*8877* درمیان 

  #0562*8877* بیرجند
   #0563*8877* بشرویه
   #0564*8877* خوسف
#0565*8877* سربیشه 

  #0566*8877* فردوس 
  #0567*8877* نهبندان 

  #0568*8877* قاین
#0569*8877* زیرکوه

   #05610*8877* سرایان  
 #05611*8877* طبس 

و با انتخاب یکی از این گزینه ها: 1- صدقه 2- پرداخت نقدی 
3- کمک غیر نقدی 4- طرح های ویژه  5- اطالع رسانی

 به میزان دلخواه تان به یاری نیازمندان بشتابید

 معاونت توسعه مشارکتهای مردمی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین مالکی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان بیرجند
 که موید توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده، امید است در سایه توجهات باریتعالی 

علی وحدتیموفق و پیروز باشید.

جناب آقای
 مهندس حسن رمضانی

مدیرکل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم 
و از درگاه ایزد منان برایتان صبر و سالمتی مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز        مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
خانواده های محترم و داغدار سیدآبادی و بوشادی تسلیت واژه کوچکی است در غم از 

دست دادن پدر و همسری دلسوز و مهربان که خوبی ها و مهربانی هایش هیچگاه از یاد نمی رود 
درگذشت شادروان

 سرهنگ غالمرضا سیدآبادی
 را حضور شما تسلیت می گوییم، ما را در غم خود شریک بدانید. 

از طرف خانواده سلمانی

فـروش کـره محـلی20000 تومان  15000 تومان
محل عرضه : غرفه محصوالت لبنی ستره واقع در بازارچه عرضه محصوالت کشاورزی - نبش 

بهشتی 14  تلفن تماس: 09358188823  ساعت کاری: 8/30 الی 13 و 16 الی 21

قفل و زنجیر بر مزار » نزاری« 
صفحه 3
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 ایرنا-مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: از 16 فروردین سامانه فروش و توزیع الکترونیکی کتاب های درسی ابتدایی و پیش 
دانشگاهی سال تحصیلی آینده سراسر کشور به نشانی اینترنتی www.irtextbook.ir راه اندازی می شود.
 لیدا نیک، ادامه داد: دانش آموزان می توانند به صورت انفرادی یا گروهی توسط مدیران مدارس نسبت به ثبت نام کتاب درسی خود برای سال تحصیلی آینده اقدام کنند.

آغاز ثبت نام الکترونیکی کتاب های درسی  قیمت جهانی طال کاهش یافت  
با  دوشنبه  روز  معامالت  در  قیمت جهانی طال  مهر- 
کاهش ۴ دهم درصدی روبرو شد.قیمت جهانی طال در 
معامالت روز گذشته  به یکهزار و ۲۰۰ دالر در هر اونس 
نزدیکتر شد.  در همین حال، قیمت جهانی طال با ۴ دهم 
درصد کاهش به رقم یکهزار و ۲16 دالر و ۹1 سنت در 
هر اونس معامله شد، این در حالی است که بهای طال در 

روز جمعه ۸ دهم درصد کاهش یافته بود.

خراسان جنوبی رتبه سوم 
کم بارش هاي کشور

 براساس اطالعات ایستگاه های باران سنجی مدیریت 
منابع آب ایران، از ابتداي مهرماه سال گذشته تا پایان 
هفته دوم فروردین سال جاري،  استان گیالن با ۷۵6.۹ 
با ۴۹.۹  یزد  استان  و  ُپربارش ترین  بارندگي،  میلي متر 
میلي متر بارندگي، کم بارش ترین استان هاي کشور اعالم 
شده اند.در میان کم بارش ترین استان های کشور استان 
سمنان با 6۳.1 میلي متر بارندگي بعد از یزد رتبه دوم و 
استان خراسان جنوبي با 6۳.11 میلي متر بارندگي رتبه 

 سوم کم بارش هاي کشور را از آن خود کردند. 
ایجاد یک میلیون فرصت 

آموزش مهارتی در سال 95

از  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ایسنا-معاون 
ایجاد یک میلیون فرصت آموزش مهارتی در راستای 
اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد.محمدامین سازگارنژاد  
آموزشگاههای  توانمندسازی  راستای  در  کرد:  اظهار 
آزاد فنی و حرفه ای و به منظور تعریف مشاغل جدید، 
اولویت  در  را  خرد  مشاغل  عرصه  فعاالن  آموزش 
برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 

سال ۹۵ قرار داده ایم.

اعالم مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت  اجتماعی،  تامین  سازمان  اعالم  -براساس  مهر 
واجد  شدگان  بیمه  به  بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت 
شرایط، به میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان بستگی 
دارد و این مدت برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ۳6 
یا متکفل حداکثر۵۰  بیمه شدگان متأهل  ماه و برای 
ماه است.غرامت دستمزد ایام بیماری جانبازان انقالب 
اسالمی و جنگ تحمیلی که استراحت پزشکی آنان به 
باشد، معادل  تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده 
 صددرصد حقوق و مزایای زمان اشتغال پرداخت می شود.

 افتتاح صحن الزهرا حرم مطهر 
امام علی)ع( در 13 رجب 

فارس -رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: بخش 
دوم زیارتی صحن الزهرا حرم مطهر امیرالمومنین)ع( و 
بیمارستان امام سجاد)ع( کربال روز 1۳ رجب افتتاح و به 
بهره برداری می رسد.حسن پالرک ، از افتتاح تعدادی 
از پروژه های عمرانی عتبات عالیات در نجف و کربال 

به مناسبت میالد مولود کعبه و عید غدیر خم خبر داد.

6 قلم داروی جدید بیمه شد

مدیرکل دفتر بیمه های سالمت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از تصویب پوشش بیمه ای شش قلم دارو 
در آخرین جلسه شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: 
البته این مصوبه شورای عالی باید مصوبه هیئت وزیران 
را نیز دریافت کند تا اجرایی شود.وی افزود: این داروها 
اغلب در داخل کشور تولید می شوند و نمایش دهنده 

توانمندی های صنعت دارویی کشور هستند.

   پزشکان صبر کنند
   تعرفه ها افزایش می یابد!

اشاره  با  پزشکی  نظام  سازمان  بدوی  دادگاه  مسئول 
به تاخیر در اعالم تعرفه های پزشکی سال ۹۵، گفت: 
هرچند اداره مالیات، مالیات ها را از روز اول فروردین 
ما  توصیه  می کند،اما  محاسبه  جدید  نرخ  اساس  بر 
این است که پزشکان چند روز آینده را صبر کنند و 
خودسرانه تعرفه ها را افزایش ندهند تا وزارت بهداشت 
تعرفه های جدید را اعالم کند. به گزارش جهان،  دکتر 
ایرج خسرونیا با بیان اینکه دیرکرد در اعالم تعرفه ها از 
مشکالتی است که پزشکان تقریبا هر سال با آن مواجه 
افزایش  را  تعرفه ها  اگر خودشان  افزود: حال  هستند، 
دهند، گرفتار می شوند و اگر هم بر اساس تعرفه های 

قبلی عمل کنند، ضرر می کنند.

     پنج خدمت طب سنتی
 تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

و  درمان  بهداشت،  وزارت  سنتی  معاون طب   - ایرنا 
آموزش پزشکی، تحت پوشش قرار گرفتن بیمه پنج 
های  برنامه  مهمترین  از  یکی  را  سنتی  خدمت طب 
سال 1۳۹۴ اعالم کرد و گفت: ما با تمام توان در حال 
پیگیری هستیم تا در سال جاری، این خدمات تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند.محمود خدادوست اظهارکرد: 
آموزش،  و  تخصصی  سنتی،مشاوره  طب  ویزیت 
سنتی  طب  خدمت  پنج  ماساژ  و  بادکش  حجامت، 

هستند که قرار است تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

53 قلم داروی بیماران خاص و سرطانی 
تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرد

اسفند   1۵ یکشنبه  جلسه  در  دولت  هیئت   - فارس 
رییس   روحانی  حسن  حجت االسالم  ریاست  به  خود 
جمهوری، تصمیمات شصت و دومین جلسه شورای 
عالی بیمه خدمات درمانی کشور را بررسی و تصویب 
داروی  قلم  آن ۵۳  در چارچوب  ای که  کرد؛ مصوبه 
مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه 

پایه قرار می گیرد.

سفرهای  خدمات  ستاد  در  راه  پلیس  نماینده   
در  جاده ای  تصادفات  مقصران  سن  کشور 
کرد.  اعالم  سال   ۳۰ تا   ۲۵ بین  را   ۹۵ نوروز 
ا...  فارس سرهنگ عین  به گزارش خبرگزاری 
جهانی، اظهار داشت: نوروز امسال در شرایطی 

که سفرهای داخلی افزایش و سفرهای خارجی 
نیز شاهد بارش  از سوی دیگر  کاهش یافت و 
بودیم  کشور  سراسر  در  آسمانی  نزوالت 
محل  در  فوت  میزان  از  درصد   ۴ خوشبختانه 

تصادفات جاده ای کاهش یافت.

در  ناجا  راهور  پلیس  اجتماعی  معاون  گفته  به 
بین  جاده ای  تصادفات  مقصران  نوروز ۹۵ سن 
۲۵ تا ۳۰ بوده است که نشان می دهد این افراد 
از تجربه کافی برای رانندگی در جاده ها آن هم 
باید  و خانواده ها  نداشته اند  لغزنده  در جاده های 

دقت نظر بیشتری می کردند.
واژگونی  اصلی  دالیل  از  جهانی  سرهنگ 
و  خستگی  را  امسال  نوروز  در  خودروها 
خواب آلودگی راننده ها و از سوی دیگر لغزندگی 

جاده ها اعالم کرد.

 مقصران تصادفات جاده ای نوروز امسال ۲۵ تا ۳۰ ساله بودند 

دالر  میلیارد   ۲۰ حبس  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   
سرمایه در خانه های لوکس خبر داد و گفت: نرخ مالیات بر 
مسکن اصالح می شود تا فشار بر خریداران مسکن کاهش 

یابد.
روزانه  ثبت  به  اشاره  با  مظاهریان  حامد  مهر،  گزارش  به 
بانک مسکن برای دریافت تسهیالت  ۲۵۰ درخواست در 
جدید خرید خانه، گفت: از جمله سیاست های وزارت راه و 
شهرسازی، افزایش توان خرید مسکن خانواده ها با پرداخت 
در  که  است  مسکن  خرید  هزینه  ۵۰درصد  تا  تسهیالت 
چارچوب همین سیاست، پرداخت تسهیالت خرید مسکن 

از ۲۵ میلیون تومان به 16۰ میلیون تومان افزایش یافت.
سود  نرخ  کاهش  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
اقساط  بازپرداخت  مدت  افزایش  و  مسکن  تسهیالت 
شهرسازی  و  راه  وزارت  اهداف  دیگر  دریافتی  تسهیالت 
رکود  در  را  بازار مسکن کشور  کنونی  شرایط  البته  است. 

است که این رکود در بازار مسکن به این معنا است که بازده 
اقتصادی و فعالیت در آن کاهش یافته است و شاهد افزایش 

تولیدی هستیم که تقاضا برای آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تالش ما برای همسان کردن افزایش تقاضا 
انبوه سازان و خانواده های  و عرضه و حمایت همزمان از 
 نیازمند مسکن است؛ ضمن اینکه بر خالف بازار بورس، 
دالر، سکه و طال که به سرعت به متغیرها پاسخ می دهند، 
بازار مسکن این گونه نیست؛ البته هم اکنون مازاد تولید 
مسکن در کشور وجود دارد و این تولید در حالی است که 
خانه های تولید شده،  خانه های لوکس و مجلل هستند که 

مورد تقاضای مردم نیست.
میزان ۳۰۰هزار خانه خالی  به  افزود: سال ۹۰  مظاهریان 
در تهران وجود داشت که عمدتاً خانه های لوکس بودند و 
معادل ۲۰ میلیارد دالر سرمایه در آنها حبس شده بود؛ در 
حالیکه اگر بخش مسکن رونق بگیرد، بر کاهش بیکاری 

تأثیر دارد و به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی شرایط خاص کنونی 
کشور را از جمله دالیل باقی ماندن رکود در بازار مسکن 
دانست و افزود: بانک های مقروض و کاهش قیمت نفت 
به یک چهارم، از جمله شرایطی است که بر بازار مسکن 
 تأثیر گذاشته است. باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر

کار  این  به  تواند  می  بانکی کشور  نظام  و  ببریم  باال  را   
کمک کند. با ورود تسهیالت جدید خرید مسکن به بازار، 
متقاضیان با جیبی پرپول تر وارد بازار مسکن می شوند و از 
نیمه دوم امسال می توانیم شاهد آغاز خروج از رکود در بازار 
نخستین  امسال  خرداد  از  گفت:  باشیم.مظاهریان  مسکن 
دسته از خریداران مسکن که از تسهیالت جدید استفاده می 
کنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد 
قیمت در بازار مسکن وجود نداشته است، پیش بینی می شود 

بازار مسکن در سال جاری هم رشد قیمت نداشته باشد.

حبس 2۰ میلیارد دالر سرمایه در خانه های لوکس

افزایش قیمت سیمان از نیمه تیرماه

طرح متعادل سازی عرضه و تقاضای سیمان در کشور از سال گذشته اجرا شد و در همین راستا تخفیف های کارخانه های 
سیمان برداشته شد، اما با این حال باز هم این کارخانه ها با مشکل نقدینگی روبرو هستند که به گفته دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان، به منظور رفع این مشکالت قیمت سیمان از 1۵ تیرماه بین 

1۵ تا 1۷ درصد افزایش می یابد.
عبدالرضا شیخان در گفت وگو با ایسنا، گفت: البته شاید بتوانیم واحد های تولیدی را 
راضی کنیم که افزایش قیمت برابر نرخ تورم اعالمی باشد که به دنبال این بودیم که 
افزایش قیمت را از ابتدای اردیبهشت ماه اعمال کنیم اما جمع بندی ها براین اساس بود 
که افزایش قیمت ها پس از ماه مبارک رمضان یعنی از 1۵ تیرماه اعمال شود.دبیر 
با بیان این که برنامه ریزی صنعت سیمان  انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
برای سال 1۳۹۵ از بهمن ماه سال گذشته انجام شد، اظهار کرد: طرح متعادل سازی عرضه و تقاضا در این صنعت از 
سال گذشته اجرا شد و در بهمن ماه و اسفندماه پیشرفت خوبی را داشت.شیخان افزود: از سوی دیگر تخفیف ها را نیز 

کاهش دادیم و سیمان شرایط بهتری پیدا کرد.

 آغاز شمارش معکوس برای پولی شدن بیمه سالمت 

بیمه شدگان طرح بیمه سالمت همگانی از سال جاری باید بابت دریافت دفترچه حق بیمه پرداخت کنند و این در حالی 
است که از بین حدود 1۰ میلیون نفر بیمه شده این طرح، تعداد قابل توجهی از آن توان پرداخت هزینه ها را ندارند.

به گزارش فارس، طرح بیمه سالمت همگانی از اول اردیبهشت سال ۹۳ با ثبت نام از افراد 
فاقد بیمه در کشور از طریق سامانه www.bimehsalamat.ir آغاز و در ادامه حدود 
1۰ میلیون نفر در این سامانه ثبت نام و جهت دریافت دفترچه بیمه سالمت اقدام کردند.

محمد جواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در این باره اظهار کرد: از سال جاری 
تغییراتی در روند پوشش بیمه ای افراد لحاظ خواهد شد.وی با بیان اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد 
افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند درآمدی کمتر از یک میلیون 
تومان دارند و از اقشار آسیب پذیر به شمار می آیند، تاکید کرد: دولت در نظر دارد این طرح 
را همچنان برای کسانی که درآمد کمتری دارند به صورت رایگان ادامه دهد.کبیر با اشاره به اینکه برخی از بیمه شدگان 
 تمکن مالی خوبی ندارند، افزود : در سال ۹۵ شرایطی فراهم شده است تا این گروه در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند.

نحوه مشارکت خود آگاهی خواهد یافت.

سرور گرامی جناب آقای مهندس رحمان محمودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس شرکت گاز شهرستان بیرجند
 که نشان از لیاقت و کارآمدی کارنامه کاری شما دارد ، تبریک عرض می نمایم.

ارادتمند )بوعلی(

بس که دارد مردمان مهربان و با صفا     کس ندارد حس غربت در دیار بیرجند
در نهایت بوعلی خواهش ز مسئوالن کند      تا بداند الیق خدمت خلق بیرجند

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

اطالعیه تغییر مکان
ضمن تبریک سال نو به پیشکسوتان محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به اطالع می رساند: 

 

ساعت کار کانون روزهای: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته 

از ساعت 8/۳۰ الی 1۲/۳۰     تلفن تماس: ۰91۵16۳۰747

هیئت مدیره کانون

کانون بازنشستگان از سازمان مرکزی دانشگاه به حوزه معاونت بهداشتی 
واقع در خیابان معلم، سالن همایش های شهید رحیمی انتقال یافت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم. شهردار محترم خوسف. فکری به حال پنج شنبه 
بازار بکنید. به دلیل اینکه فروشندگان  در خیابان و جلوی 
خانه های مسکونی مردم اقدام به فروش نموده و امان 

ساکنین منطقه را بریده اند. با تشکر
915...197
 ۲ امسال  که  شده  اعالم  ها  روزنامه  در  باسالم، 
میلیون گردشگر وارد استان شده و این در حالیست 
اتاق های هتل ها خالی بوده و هیچ تور  که بیشتر 
گردشگری هم در استان نبوده! هتل ها و آژانس ها 
را  معادله  این  ناراضی هستند! مسئوالن  هم بشدت 

حل کنند چطور چنین چیزی ممکن هست؟!
935...761
سالم آوا، خواستم از کارکنان جان برکف یگان ویژه 
خراسان جنوبی بخاطر تحمل زحمات و تالش های 
امنیت  مخصوصا  و  نوروز  تعطیالت  در  فراوانشان 

تفرجگاه ها در روز طبیعت تشکر کنم.
0939...105

را  غربی  الهیه  خیابان  خاکی  زمین  شهرداری  لطفا 
سروسامان بدهد. اگر قرار است پارک بشود چرا هیچ 
برای  ریزی  برنامه  یک  گیرد؟  نمی  صورت  اقدامی 

تابستان بچه های این منطقه بشود.
915...۲63
سالم آوا. لطفا مسئوالن به کارمندان برخی ادارات 
داشته  مردم  با  تری  مودبانه  رفتار  که  بدهند  تذکر 
یک  نادرست  رفتار  از  بدی  با صحنه  دیروز  باشند. 
کارمند با ارباب رجوع مواجه شدم! این است شیوه 

تکریم ارباب رجوع در اداره ها؟
938...599
مهرشهر، غرب  منطقه  در  آب  فشار   سالم. 
پایین  خیلی  دی   9 و  روشن  احمدی  های  خیابان 
کدام  استناد  به  بیرجند  فاضالب  و  آب  اداره  است. 
قانون یا مصوبه، ساکنان را برای یک واحد دو طبقه 

ملزم به خرید پمپ آب می کند؟
938...599

های  اتوبوس  برای  فکری  شهرداری  لطفا  باسالم 
هوا  که  امام  میدان  ایستگاه  مخصوصا  بکند،  دودزا 

خیلی آلوده است.
915...0866
گناهي  چه  سنبل  خیابان  اهالي  ما  جان.  آوا  سالم 
کردیم که در منطقه خاکي سجاد شهر قرار گرفتیم  
هر روز خاک بر اثر تردد خودرو ها... لطفا کمی هم 

به فکر این قسمت از شهر باشید.
915...49۲

پاسخ مسئوالن به پیام شما

همه  این  برابر  در  آوردیم  کم  ما  واقعا  سالم.  با 
طرف  از  کسبه.  از  شهرداری  مالی  های  خواسته 
نیرو های شهرداری به صورت شفاهی به ما اعالم 
باید  مغازه  درب  جلوی  برای  پس  این  از  که  شده 
گفته به  کنید!  پرداخت  اجاره  متری  صورت   به 

آن ها در هر روز حدود 15 هزار تومان باید بپردازیم. 
بازار هم گفتند 90 هزار تومان برای  در چهارشنبه 
وضع  این  با  کجا  از  کسبه  روز.  یک  در  غرفه  هر 

اقتصادی  چنین مبالغ نجومی را درآورند؟ 
915...693

باسالم از مسئوالن خواهشمند است نسبت به آسفالت 
خیابان ولیعصر مهرشهر اقدام نمایند. با تشکر

915...9۲3
سالم. مگر ساکنان آپارتمان هاي  سلمان آخر آویني جز 
شهروندان بیرجندي نیستند؟! لطفا خیابان ورودي را که 

اهالي خودشان همت کردند و ساختند را آسفالت کنند.
939...956

شده  مخروبه  که  قدیمی  های  خانه  برخی  باسالم. 
آوری  جمع  مکانی  شهر  قدیمی  ای  محله  در  اند 
است.    شده  دزدان  و  معتاد  افراد  تجمع  و  ها  زباله 
و  کردن  صاف  به  نسبت  تقاضامندیم  مسئوالن  از 

تخلیه نخاله هایش اقدامات الزم را انجام دهد.
935...04۲

تعداد  فراوان  تبلیغات  با  قبل  سال  چندین  باسالم. 
بودند  محروم  مردم  بیشترشان  که  ازمردم  زیادي 
سهام  باقران  سیمان  کارخانه  از  آینده  به  امید  با 
و زن  حق  از  ازمردم  بسیاري  حتی  و   خریدند 

بچه شان هم زدند و سهام خریدند تا آینده بهتري 
را برایشان رقم بزنند. ولي اکنون ... لطفا مسئوالن 

فکري بکنند. با تشکر
915...۲83

سالم. از پرستاران و دکترهای بیمارستان ها خواهشمندم 
با بیمار رفتار مهربانانه تری داشته باشند.  با تشکر

915...335
دارد  تعدادشان  گونه  قارچ  که  جدید  هاي  دانشگاه 
دانشجو  که  هست  حواسشان  آیا  شود  مي  زیادتر 
دارد براي آنها و اساتید تعیین تکلیف میکند و چون 

دارد پول مي دهد، اگر نیاید بایستي تعطیل کنند!!
915...۲1۲
سطح  از  هایشان  مربی  مهدها  برخی  در  سالم.  با 
نادرستی  برخوردهای  و  برخوردارند  پایینی  علمي 
توجه  کمتر  اولیا  پیشنهاد  به  شود،  می  کودکان  با 
مسئوالن لطفا  ناتوانند.  انگیزه  ایجاد  در  و   دارند 

مربوطه رسیدگی کنند.
915...803

دارم  تقاضا  فاضالب  و  آب  مسئوالن  از  سالم.  با 
اتفاق لوله   ترکیدگی  شهر  از  ای  نقطه  در   وقتی 

زودتر  خشکسالی  و  آب  بحران  این  در  افتد  می 
نسبت به رفع ترکیدگی لوله اقدام نمایند. با تشکر.
938...599

سایت  در  سبز  فضاي  ایجاد  برای  چرا  سالم.  با 
کویر تایر و بلوار میالد اقدام نمي کنید مکان هاي 
ایجاد شده مملو از بوته زار و هیزم شده است لطفا 

رسیدگي کنید.
915...۲36

حال  به  فکري  خواهیم  می  ازمسئوالن  باسالم، 
تفریح  به  نیاز  بکنند. جوانان  ورزش روستاي مرک 

و سرگرمی دارند.
933....534

سالم. به که بگوییم فروشندگان مواد مخدر صنعتي که 
خانمان ما را آتش مي زنند مثل نقل و نبات آن رامي 
فروشند. خواهش می کنیم جلوی این فروشندگان را 
بگیرید، به خدا دودش به چشم تمام جامعه مي رود...
901...554

منتظر  اداري  سایت  ساکنان  محترم.  مسئوالن 
حضرت  بیمارستان  افتتاح  از  پس  محسوس  تغییر 
و  معابر  آسفالت  خصوصا  العباس)ع(  ابوالفضل 

اطراف بیمارستان هستند.
938...354
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جشنوارهاسوههایصبرومقاومتدرخراسانجنوبیبرگزارمیشود
مدیر دفتر نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: جشنواره اسوه های صبر و مقاومت چهارشنبه 18 فروردین ماه جاری همزمان با سراسر 
کشور در استان برگزار می شود. فرشته اسدزاده اظهار داشت: نخستین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت تنها در تهران برگزار و همچنین در سال گذشته نیز این جشنواره 
براساس اعالم آمادگی استان ها برگزار شد، اما سومین مرحله از برگزاری این جشنواره امسال با توجه به دستورالعمل  ابالغی باید در تمامی استان های کشور برگزار شود 

که این جشنواره چهارشنبه 18 فروردین  ماه جاری در استان همزمان با سراسر کشور ساعت 9 صبح در محل سالن اجالس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می شود.

مهم  صنعت  یک  عنوان  به  گردشگری   - زاده  حسین 
و درآمدزا در جهان مطرح است و می توان به بهترین 
وضعیت  بهبود  راستای  در  صنعت  این  از  ممکن  شکل 

اقتصادی و معیشتی مردم بهره برد.

مقبرهالگویحافظدرغربتغلوزنجیر

برای جذب گردشگر در هر منطقه به وجود اماکن و ابنیه 
تاریخی، ظرفیت های طبیعی و ایجاد جذابیت های مصنوعی 
نیاز است و خوشبختانه استان خراسان جنوبی به لحاظ وجود 
ابنیه تاریخی و ظرفیت های طبیعی و بعضا مصنوعی که 
این البته  که  دارد  مطلوبی  وضع  شده،  ایجاد  گذشته   در 

قابلیت های بالقوه باید با برنامه ریزی مسئوالن و دستگاه های 
ذیربط به پتانسیل های بالفعل تبدیل شود تا بتوان از آن برای 
جذب گردشگر نهایت استفاده را برد. مقبره حکیم نزاری شاعر 
بزرگ و نامدار قرن هفتم که با سعدی شیرازی هم دوره بوده 
و حافظ از وی در اشعارش تاثیر می گرفته از جمله مکانهایی 
است که می تواند مورد توجه گردشگران و عالقمندان به 
نامداران گذشته و بزرگان شعر و ادب قرار گیرد، هر چند 

که اگر مقبره کوچک و معمولی این شاعر بزرگ را با مقبره 
حافظ مقایسه کنیم تفاوت ها را از زمین تا آسمان خواهیم دید 
اما نام حکیم نزاری به عنوان شاعری بزرگ و توانمند قرن 
 هفتم کافی است تا هر گردشگرعالقمندی را به حضور در

مقبره اش ترغیب نماید. 

راهاستفادهازظرفیتهایصنعت
گردشگریاستانرانمیدانیم

در پی تماس تعدادی از شهروندان و عالقمندان به فرهنگ 
و ادب، با خبر شدیم که مقبره حکیم نزاری در ایام تعطیالت 
نوروزی به روی گردشگران و دوستداران بسته بوده و امکان 

بازدید از این مکان تاریخی وجود نداشته است.
باره می گوید: متاسفانه  این  بیرجندی در  یک شهروند 
برای جذب گردشگر و توسعه صنعت  ادعای تالش  ما 
گردشگری را داریم اما راه استفاده از ظرفیت های قابل 
توجه استان و شهرمان را در این بخش نمی دانیم و در 
ما  به شهر  پای خود  با  روزهایی که گردشگر و مسافر 
نزاری بسته است و حتی  آید در مزار شاعر بزرگ  می 

یک تابلو برای شناساندن او وجود ندارد.
کمالی با بیان اینکه علیرغم وعده های داده شده، هیچ 
اقدامی برای توسعه حریم مقبره حکیم نزاری در بیرجند 
صورت نگرفته، افزود: اگر مقبره چنین شاعر بزرگی در 
شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و یزد قرار داشت هرگز 
برای  محلی  به  و  نبود  فراموش شده  و  محقر  قدر  این 
اما  شد  می  تبدیل  خارجی  و  داخلی  گردشگران  حضور 
رسیدگی  فکر  به  در عمل هیچکس  تنها  نه  بیرجند  در 
به وضع این مقبره نیست بلکه حتی درب آن را در ایام 
تعطیالت نورزوی که بهترین فرصت ممکن برای حضور 
 و استفاده گردشگران و عالقمندان است قفل و زنجیر
می کنند و این امر تفاوت نگاه مسئوالن شهر و استان ما 

را با مسئوالن شهر و استان های یاد شده نشان می دهد. 

نوعمدیریتمابرابنیهتاریخیمشکلدارد

درب  بودن  قفل  شهروندان  از  دیگر  یکی  آبادی  علی 
مقبره حکیم نزاری آن هم در تعطیالت نوروزی را برای 
یک  شهرستان  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  صنعت 
جای  هیچ  در  بدون شک  گوید:  می  و  داند  می  فاجعه 
کشور و حتی جهان با اماکن و ابنیه تاریخی اینگونه با 

بی تفاوتی و بی توجهی برخورد نمی شود. 
یزد  مانند  تاریخی  شهرهای  در  مگر  افزاید:  می  وی 
شان تاریخی  اماکن  از  استفاده  در  شیراز  و  اصفهان   و 

این  تاریخی  اماکن  تمامی  مگر  کنند؟  می  القمر  شق 
حکیم  مقبره  است؟  مانند  بی  و  العاده  خارق  شهرها 
و  اکبریه  عمارت  و  باغ  فرهنگی،  کاله  ارگ  نزاری، 
شهرهای  تاریخی  اماکن  با  فاحشی  تفاوت  چه   ...
اماکن  این  تفاوت  تنها  که  است  این  جز  دارند؟  نامبرده 
 با ابنیه تاریخی آن شهرها در نوع مدیریت مسئوالن امر
ابنیه  وضعیت  به  توجهی  و  رسیدگی  هیچ  ما  باشد؟  می 
تاریخی خود نداریم و در معرفی این ابنیه نیز آنگونه که باید 
تالش نکرده ایم و آن وقت توقع داریم سیل گردشگران 

برای دیدن این اماکن به شهر و استان ما روانه شود. 

هیاهویتوسعهمقبرهحکیمنزاری
ودیگرهیچ!!

وی با اشاره به اینکه با این نوع نگاه بسته و بسیار تنگ 
صنعت  آینده  به  نباید  استان  در  امر  مسئوالن  نظرانه 
گردشگری مان چندان امیدوار باشیم، اظهار کرد: توسعه 
صنعت گردشگری در استان نیازمند تغییر نگرش مسئوالن 
امر است در غیر این صورت ابنیه و اماکن تاریخی ما که 

و رسیدگی  است  اجرایی  در تصرف دستگاه های  اغلب 
و استفاده الزم در مورد آنها صورت نمی گیرد، در سال 
های آتی به خرابه های متروک و فراموش شده مبدل 
خواهند شد. یک شهروند دیگر هم در این باره می گوید: 
مسئوالن امر باید پاسخ دهند که اواًل چرا به وعده هایی 
با هیاهو و سر و صدا همراه بود مبنی بر  آنقدر هم  که 
خریداری زمین در اطراف مقبره حکیم نزاری  و توسعه 
آن عمل نکردند و در ثانی فرصت بسیار مغتنم و استثنایی 
استفاده  و  گردشگر  جذب  برای  را  نوروزی  تعطیالت 
این  مقبره  از  فرهنگی  میراث  و  فرهنگ  به  عالقمندان 
شاعر نامی که گفته می شود حافظ از وی الگو برداری 

می کرده است از دست داده اند.

مقبرهحکیمنزارییکتابلوی
مناسبهمندارد

مقبره  درب  بودن  بسته  از  تاسف  اظهار  با  شهریاری 
تاکنون  آیا  افزود:  نوروزی،  تعطیالت  در  نزاری  حکیم 
بهتر معرفی  برای  خاصی  کار  مسئوالن،  سوی   از 
ظرفیت های گردشگری استان صورت گرفته است؟ چرا 
مقبره حکیم نزاری فاقد یک تابلوی مناسب و بزرگ است 
و چرا باید عالقمندان و گردشگران برای دیدن این مقبره 
با یک شماره تلفن تماس بگیرند تا درب قفل شده آن 
را به رویشان باز کند؟ آیا این اقدام در شأن مرکز استان 
روش  این  از  شک  بی  است؟  جنوبی  خراسان  فرهنگی 

های ابتدایی حتی در روستاها هم استفاده نمی شود.

مقبرهحکیمنزاریبهبخشخصوصی
اجارهدادهشدهاست

بیرجند  شهرستان  فرهنگی  میراث  مدیر  توضیحات 
درباره  نصرآبادی  است.  تامل  قابل  باره  این  در  اما 

ایام  در  نزاری  حکیم  مقبره  درب  بودن  بسته  علت 
صورت به  مقبره  این  گوید:  می  نوروزی   تعطیالت 
اجاره ای به بخش خصوصی واگذار شده و ما حتی کلید آن 
را هم در اختیار نداریم و تا زمان پایان قرارداد، اداره آن با 
مستاجر است و ما دخالت نمی کنیم. وی در پاسخ به این 
سوال گزارشگر ما که آیا امکان هماهنگی با بخش خصوصی 
به منظور باز بودن درب مقبره در تعطیالت نوروزی برای 
استفاده گردشگران و عالقمندان وجود نداشت؟ اظهار کرد: 
این امکان وجود داشته اما با توجه به مشغله های فراوان و 
برای  را  انبارها  آب  جمله  از  دیگر  مکان  اینکه چندین 
کردیم  می  آماده  بازدیدکنندگان  و  گردشگران  حضور 

این هماهنگی انجام نشده است.

فرصتمعرفیشاعربزرگ،بهمسافراننوروزیازدسترفت

قفل و زنجیر بر مزار »نزاری«

جوابیه سازمان اتوبوسرانی بیرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
داخل  »تابستان  درباره   95/1/15 مورخ  شما  پیام 
داخل  زمستان  و  است  بیرون  از  تر  گرم  اتوبوسها 
اتوبوسها سردتر ...« به استحضار می رساند: بدلیل 
گذشته  سال   5 در  جدید  اتوبوس  واگذاری  عدم 
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی افزایش یافته است 
که در نتیجه موجب استهالک قسمت های مختلف 
رفاه حال  ایحال در جهت  اتوبوس می گردد. علی 
با بهره گیری از ظرفیت های موجود  شهروندان و 
سرمایشی  و  گرمایشی  های  سیستم  ساله  همه 
و  بازبینی  فوق  های  سیستم  به  مجهز  اتوبوسهای 

در صورت عیب رفع نقص می گردد.

جوابیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی

پیام  به مطلب درج شده در ستون  احتراما در پاسخ 
آبگرم  بیشتر  »معرفی  درباره   95/1/14 مورخ  شما 
در خصوص  رساند:  می  استحضار  به  لوت«  معدنی 
است  ذکر  به  الزم  لوت  آبگرم  آبدرمانی  مجتمع 
مجتمع مذکور به بخش خصوصی واگذار شده است 
و سرمایه گذار و متولی آن در استان و خارج از استان 
تبلیغات گسترده ای نموده است. در عین حال اداره 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل 
خراسان جنوبی در اکثر بروشورها ، نقشه ها، کتابچه 

ها و ... نسبت به معرفی آن اقدام نموده است.

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب
ایزوگــام  شفیعــی در اسرع وقت )شهر- روستا(     09904712042

آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(
09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



سه شنبه *  17 فروردین 1395 * شماره 3473 44
کشف موجود غول  پیکر در سواحل مکزیک 
یک موجود دریایی که بیشتر به هیوالی قصه ها شبیه است در یکی از سواحل مکزیک پیدا شده است و کارشناسان 
هنوز نتوانسته اند آن را شناسایی کنند. رهگذران، این موجوِد عجیب و غریب چهار متری را در ساحل پیدا کردند. 
برخی می گویند این حیوان نوعی ماهی مرکب غول پیکر است و بعضی دیگر بر این باورند که شاید نوعی نهنگ باشد.

راهنماي خريد و پخت ماهي

 بيشتر خانواده ها هميشه هنگام خريد ماهي سردرگم
مي مانند که کدام نوع را انتخاب کنند، شير، سفيد، 
اينکه  يا  قزآلال؟  يا  شوريده  سنگسر،  حلوا،  هوکي، 
از  که  باشد  بايد  چگونه  ماهي  پخت  روش  بهترين 
کردن  دار  طعم  براي  و  نشود  کم  آن  غذايي  ارزش 
بهتر است از چه سبزي و ادويه جاتي کمک گرفت؟ 
اينکه برخي خانواده ها بر اين باورند که اگر به سوي 
ماهي منجمد بروند و آن را در سبد خانوار وارد کنند، 
اينکه  يا  است  شأن  کسر  يا  مالي  فقر  دهنده  نشان 
اي  تغذيه  ارزش  و  است  مزه  بد  منجمد  ماهي 
ماهي هاي  بيشتر  اشتباهند.  در  دارد، سخت  پاييني 
حتما  بايد  دورتر  شهرهاي  به  انتقال  براي  جنوب 
فريز شوند و اين موضوع درباره ماهي هاي شمال که 
قرار است به شهرهاي جنوبي ارسال شود هم صدق 
مناطق  هاي  ماهي  که  کنندگاني  عرضه  و  کند  مي 

ماهي  يخ  بيشتر،  فروشند  مي  تازه  به صورت  را  دور 
را آب کرده و با پاشيدن مقداري آب روي ماهي، آن 
را تازه جلوه مي دهند که چنين کاري غيربهداشتي و 
درباره اما  است.  کننده  کننده سالمت مصرف   تهديد 
ماهي هاي منجمد بايد بدانيد اگر روش انجماد به درستي 
انجام شود، نه تنها از مواد مغذي ماهي کاسته نمي شود، 
بلکه کيفيت و لطافت بافت ماهي نيز حفظ خواهد شد 
و حتي گاهي از ماهي هاي تازه اي که در برخی ماهي 
 فروشي ها به روش غيربهداشتي و به صورت نمادين با
تکه هاي يخ پوشيده مي شوند سالمترند. براي حفظ 
کيفيت و ارزش ماهي منجمد بايد يخ زدايي از 24 ساعت 
قبل از مصرف، در يخچال يا با قرار دادن آن داخل 
مايکروفر انجام شود در غير اين صورت خونابه زيادي 
از ماهي خارج و در نتيجه مواد مغذي و طعم آن تغيير پيدا 
 خواهد کرد. ماهي نبايد خيلي ريز يا خيلي درشت باشد.
بيشتري  امالح  حدودي  تا  دريايي  هاي  ماهي 
و جيوه  ميزان  اما  دارد؛  پرورشي  انواع  به   نسبت 
آالينده هاي شيميايي گوشت ماهي هاي پرورشي کمتر 
 و مناسب زنان باردار است. تيغ انواع ماهي جنوب از تيغ
ماهي هاي شمال، بسيار کمتر و درشت تر است. اگر 
به دنبال ماهي هاي بدون بو يا کم بو هستيد سالمون، 
آن از  و هامور  دريايي، سفيد، هوکي، حلوا   قزآلالي 
جمله اند. همچنين اگر قصد سرخ کردن ماهي را داريد 
بايد ماهي نيم پز و محتويات داخل شکمش تفت داده 
شده باشد، زيرا طي سرخ شدن احتمال دارد حرارت به 

مرکز ماهي منتقل نشود و مغز آن ناپز بماند.

آشپزی و تغذیه

چرا پنگوئن در محیط هاي
خیلي سرد یخ نمي زند؟

محققان با مطالع هي دقیق پر پنگوئن هاي »هومبولت« 
میکروسکوپي  ساختارهاي   ،)HUMBOLDT(
خاصي کشف کرده اند که مانع از یخ بستن پر پنگوئنها 
ساختار  این  شود.  مي  جنوب  قطب  سرد  مناطق  در 
باعث مي شود که پر این پنگوئن به ماده اي مقاوم در 
مقابل یخ تبدیل شود. پنگوئنهاي هومبولت در سواحل 
سنگي ساحل غربي آمریکاي جنوبي زندگي مي کنند 

و در اعماق آبهاي بسیار سرد شنا مي کنند. این آبها 
از اقیانوس منجمد جنوبي به سمت شمال در جریان 
هستند. با این حال، بالهاي پنگوئنهاي هومبولت بسیار 
به ندرت یخ مي زند. محققان براي اینکه راز ضدیخ 
بودن این پنگوئنها را بفهمند، بالهاي آنها را با استفاده 
از یک »میکروسکوپ الکتروني روبشي« بررسي کردند. 
الکتروني روبشي، میکروسکوپ خاصي  میکروسکوپ 
است که با تابش اشعهي الکتروني، شي مورد مشاهده 
را اسکن کرده و از آن تصاویري تهیه مي کند. این نوع 
میکروسکوپ به اندازه 10 تا 500 هزار برابر بزرگنمایي 
مي کند. آنها پي بردند که پر پنگوئنهاي هومبولت ُپر 
است از تارهاي بسیار ریز میکرومتري که در هم گره 
خورده اند. این تارها مانع از تشکیل کریستالهاي آب و 
یخ در پر هاي پنگوئنهاي هومبولت میشوند. این تارها 
در کنار هم شبکه متراکمي از فیبر را تشکیل مي دهند 
که آب نمي تواند به آن نفوذ کند. از طرف دیگر این 
به همین  کند،  لغزنده مي  بسیار  را  پر  ساختار، سطح 
خاطر، یخ به آن نمي چسبد. همچنین حبابهاي هوا را به 
دام مي اندازند. این حبابها به عنوان عایق عمل کرده و 
مانع از انتقال حرارت مي شوند. همچنین نمیگذارند آب 
در سطح پر پنگوئن یخ بزند. اما محققان با مشاهده پر 
پنگوئنها در مقیاسي کوچکتر، چین و چروکهاي ریزي 
فضاهاي  این  کردند.  پیدا  تارها  این  سطح  در  هم 
این  اندازند.  مي  دام  به  را  هوا  حبابهاي  هم  کوچک 
حبابهاي هوا میزان سطح تماس میان پر و قطرات آب 
را کاهش مي دهند. به این ترتیب، قطرات آب کمتر به 

سطح پر جذب مي شوند.

پروژه ۱۵۰۰واحدی مسکن مهر شهيد ناصری بيرجند درحالی 
دو سال از ساخت آن می گذرد که مصائب و پيچ و خمهای 
نبود حتی  از  ساکنين  داد  و  گذاشته  پشت سر  را  مختلفی 

فضايی برای اقامه نماز درآمده است.
مجتمع  واحدی   ۱۵۰۰ پروژه  ساخت  مهر،  گزارش  به 
بيرجند  شيرازی  صياد  علی  سپهبد  شهيد  مسکونی 
تعاونی  شرکت  بين  قرارداد  طبق  مهر،  طرح  به صورت 
مسکن مرکز آموزش ۰4 امام رضا )ع( بيرجند با سازمان 
مسکن و شهرسازی استان در زمينی به مساحت ۳۷ هزار 
آغاز و در  ناصری  بلوار شهيد  در  از مهرماه ۸۹  مترمربع 
اوايل سال ۹2 فاز اول اين پروژه با ۶۹۳ واحد مسکونی 
به بهره برداری رسيد. در همان سال، ساخت فاز دوم اين 
پروژه با ۸۰۷ واحد آغاز شد که در حال حاضر از پيشرفت 
۷۰ درصدی برخوردار است. هم اکنون سه سال از افتتاح 
فاز يک مسکن مهر ارتش بيرجند می گذرد اما ۷۰۰ خانوار 
مدرسه،  مسجد،  نبود  مشکالت  از  همچنان  مجتمع  اين 

مکان ورزشی، آموزشی و خدمات شهری رنج می برند. 

 نبود مسجد باعث رنجش اهالی ساکنان 
از مسئوالن شده است

زهرا خورشيدی از ساکنان مسکن ۱۵۰۰ واحدی شهيد علی 
صياد شيرازی بلوار شهيد ناصری بيرجند با بيان اينکه نبود 
مسجد از بزرگ ترين مشکالت اين مسکن ها است، اظهار 
کرد: اين مشکل باعث رنجش اهالی ساکنان از مسئوالن 
به  مشکل  اين  حل  برای  اينکه  بيان  با  وی  است.  شده 
متأسفانه  افزود:  کرده ايم،  مراجعه  مختلفی  دستگاه های 
هيچ کدام از مسئوالن پاسخگوی رفع آن نيستند. خورشيدی 
ادامه داد: ساخت مسجد نقش بسزايی در حل ديگر مشکالت 
برنامه های  برگزاری  بچه ها،  فراقت  اوقات  کردن  پر  مانند 
فرهنگی و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مکانی متمرکز 
دارد. وی با بيان اينکه مسجد نقش مهمی در نهادينه کردن 
فرهنگ نماز و نمازخوانی دارد، اظهار کرد: نبود مسجد اشتياق 

کودکان را از خواندن نماز سلب می کند.

نبود هیچ گونه امکاناتی برای ساکنین

يکی ديگر از ساکنان مسکن ۱۵۰۰ واحدی شهيد علی صياد 
شيرازی بلوار شهيد ناصری بيرجند با بيان اينکه از تعاونی 
مسکن راضی نيستيم، افزود: هر مسکن در قدم اوليه نياز 
به مسجد دارد که متأسفانه اين امر مهم در اين مجموعه 
مسکونی محقق نشده است. زری هريوندی با بيان اينکه 
زيادی  مشکالت  با  مسجد  نبود  بر  عالوه  مسکن ها  اين 
دست وپنجه نرم می کند، اظهار کرد: تقريباً از سال ۹2 اين 
واحدها را به متقاضيان تحويل داده اما برای رفع مشکالت 

اساسی آن اقدامی انجام نشده است. وی ادامه داد: برای 
حل مشکالت به هر نهادی که مراجعه می کنيم پاسخگو 
نبوده و فقط می گويند که تعاونی مسکن، واحدها را به ما 
تحويل نداده و از دادن امکانات معذوريم. هريوندی نبود 
ديگر  از  را  مغازه  و  کودکان  برای  بازی  پارک  نانوايی، 
مشکالت اين واحدها دانست و گفت: همچنين نبود سطل 

زباله و خط اتوبوس از ديگر مشکالت اين ساکنان است.
بنت الهدی هاشمی از ديگر ساکنان اين مسکن نيز با اشاره 
به قرارداد اين واحدها، بيان کرد: پول گرفته شده سه برابر 
را  مسکن  تعاونی  وی  است.  مسکن  در  موجود  امکانات 
مقصر اصلی در بروز اين مشکالت دانست و گفت: بايد همه 
مسئوالن توجه ويژه ای به اين مکان داشته باشند. هاشمی با 
بيان اينکه نبود مسجد غمی بزرگ بر دل های ساکنان اين 
منطقه است، ادامه داد: تاکنون صدای اذان در اين مجموعه 

پخش نشده که باالخره در چند ماه پيش با پيگيری های 
يک  نصب  با  بيرجند  شهرداری  طريق  از  و  امناء  هيئت 
به  اذان  ملکوتی  مجتمع صدای  اين  در  گو  اذان  دستگاه 
گوش می رسد. وی ادامه داد: يکی از خواسته های ساکنان، 
واگذاری حداقل ۳ هزار متر زمين جهت ساخت مسجد در 
قسمت ورودی مجتمع و يا تغيير کاربری يکی از 2 قطعه 
آموزشی در قسمت ورودی مجتمع  کاربری  با  زمينی که 

مشخص شده، جهت ساخت مسجد است.

 مسئوالن مشکالت مجموعه ۱۵۰۰ واحدی
را از نزدیک ببینند

از ساکنان مسکن ۱۵۰۰ واحدی شهيد علی  يکی ديگر 
اينکه  بيان  با  بيرجند،  ناصری  بلوار شهيد  صياد شيرازی 
بسيج  مسکن  اين  مشکالت  حل  برای  دستگاه ها  تمام 
شوند، افزود: همچنين مسئوالن برای بازديد از مشکالت 
ساخت  در  افزود:  عباسی  اشرف  کنند.  اقدام  مسکن  اين 
که  گرفته  صورت  کوتاهی  کار  ابتدای  از  مسکن ها  اين 
بايد هم اکنون نيز جبران شود. وی ساخت مسجد را از 
اساسی ترين اقدام ها دانست و گفت: هيچ مکانی امن تر و 
بهتر از مسجد برای خلوت با پروردگار وجود ندارد. عباسی 
از ديگر مشکالت پيش روی  وجود سگ های ولگرد را 

ساکنان اين واحدها دانست.

 دستگاه ها، زمین مناسب برای ساخت مسجد
در مسکن بلوار ناصری در نظر نگرفته اند

دبير ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی نيز با اشاره به مشکالت 
مسکن ۱۵۰۰ واحدی شهيد علی صياد شيرازی بلوار شهيد 
نياز به  ناصری بيرجند، افزود: اين منطقه مسکونی بزرگ 
چندين نقطه برای ساخت مسجد دارد. وی ادامه داد: به دليل 
نبود مسجد، باهمت ساکنان، نماز جماعت تا چند مدت پيش 
در پارکينگ اقامه می شد اما هم اکنون تعطيل شده است.

حجت االسالم حسين کميلی با بيان اينکه متأسفانه دغدغه 
فرهنگی و مذهبی کمتر به چشم می خورد، اظهار کرد: متولی 
مساجد مانند اداره کل اوقاف و امور خيريه، امور مساجد و 

ديگر نهادهای مربوطه بايد در ساخت مسجد همت کنند.

 راه و شهرسازی موظف به تامین زمین
برای کاربری مسجد

دبير ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با تاکيد بر اينکه راه 
مسجد  برای ساخت  قانون  طبق  را  زمينی  و شهرسازی 
قانون  از   ۶ ماده  طبق  گفت:  دهد،  تحويل  ساکنان  به 
پنجم ساخت مسکن ها، شهرداری و بنياد مسکن انقالب 
اسالمی موظف اند در تأسيس خانه های مسکونی و اجرای 
طرح هادی و...، اراضی مناسب را برای احداث خانه عالم 
ساخت  شرايط  به  اشاره  با  وی  نظرگيرند.  در  مسجد  و 
مردم  عموم  دسترس  در  بايد  مسجد  کرد:  بيان  مسجد، 
اختيار  آماده سازی بدون دريافت هزينه در  از  بعد  بوده و 
داد:  ادامه  کميلی  گيرد.حجت االسالم  قرار  متقاضيان 
واحد  در مسکن ۱۵۰۰  که  است  حالی  در  اين  متأسفانه 
بلوار شهيد ناصری زمينی مناسب در نظر گرفته نشده و 
به دليل  احداث آن  برای  نيز  نتيجه های دوساله ساکنان 

عدم همکاری دستگاه ها بی نتيجه مانده است.
گزارش حاکی از اين است که حدود ۷۰۰ خانوار در فاز 
ناصری  شهيد  بلوار  واحد   ۱۵۰۰ مسکونی  مجتمع  اول 
ساکن هستند و اين در حالی است که اين مجتمع فاقد 
خدمات  از  و  بوده  موردنياز  زيرساخت  هرگونه  و  مسجد 

شهری متعارف هم محروم است.

مصائب پروژه۱۵۰۰واحدی مسکن مهربیرجند
ساکنین محروم از هرگونه خدمات

خواندنی ها

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571
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فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی
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از آخرین دقیقه ی زمان 
خود استفاده می کنید

شما  روان  و  ذهن  روی  بر  خوبی  آثار  کافی  خواب 
می گذارد. چرا که شما شادتر و پرانرژی تر پشت میز 
برای  بیشتری  آمادگی  و  شوید  می  حاضر  خود  کار 

شروع روز کاری خود دارید.
 هر چند که این قسمت ماجرا، یک مسئله روانشناختی 
است، اما به اندازه کافی بدیهی محسوب می شود.به 
هر حال طبیعی است که وقتی کسی خوابش کافی 
ناکافی داشته،  بوده است نسبت به کسی که خواب 

آمادگی بیشتر و بهتری برای انجام کارها دارد.
افراد مشهوری مثل آلبرت اینشتین و توماس ادیسون 
هم چرت زدن را دوست داشتند. دلیلش هم این بود 
که آن ها همیشه با صورت مسئله ای درگیر بودند و 

خواب ابزار کمکی بود تا بتوانند مسئله را حل کنند.
عمل  فعال  همچنان  شما  ذهن  خواب،  حالت  در 
است.  مسائل  و حل  مرتب سازی  حال  در  و  می کند 
گرفته  تازه ای  جان  شما  مغز  می شوید،  بیدار  وقتی 
مسائل  حل  در  قبل  از  قدرت تر  با  می تواند  و  است 

ظاهر شود.
کارتان  شدن  سخت تر  باعث  آنچه  اوقات  گاهی 

می شود، سخت بودن کار نیست. 
نوع کار کردن خود شما است! برای مثال وقتی که در 
حالت خستگی کار می کنید، شبیه یک مرده متحرک 
خواهید بود که حوصله پیدا کردن روش جدیدی را 
برای انجام کارش ندارد.پس از یک استراحت شبانه ی 
خوب، شاید آماده ی یک روز کاری سخت نباشید، اما 
با  را  کاری  مسائل  که  دارید  را  توانایی  این  حداقل 
خالقیت بیشتری پیش ببرید و هوشمندانه تر یک کار 

سخت را انجام دهید.

بزرگترین حکمت

روزی استادی در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی 
جمله  یک  در  شود  می  گفت:»استاد!  و  آمد  او  نزد 
از  استاد  چیست«  حکمت  بزرگترین  بگویید  من  به 

نوجوان خواست وارد آب بشود.

با حرکتی سریع، سر  استاد  را کرد.  این کار  نوجوان 
نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت، طوری 
کرد.نوجوان  زدن  پا  و  دست  به  شروع  نوجوان  که 
وحشت زده از آب بیرون آمد و با تمام قدرتش نفس 
کشید. او که از کار استاد عصبانی شده بود، با اعتراض 
گفت:»استاد! من از شما درباره حکمت سؤال می کنم 
به  دستی  استاد  کنید«  خفه  مرا  خواهید  می  شما  و 
حکمت  گفت:»فرزندم!  و  کشید  او  سر  به  نوازش 
همان نفس عمیقی است که کشیدی تا زنده بمانی.

فهمیدی،  را  بخش  حیات  نفس  آن  معنی  وقت  هر 
معنی حکمت را هم می فهمی!«

مردم اشتباهات زندگی خود را روی 
هم می ریزند و از آنها غولی بوجود 

می آورند که نامش تقدیر است.

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم. 
هدف من مغلوب نمودن آخرین 

کاری است که انجام داده ام. بیل گیس

کس مشکل اسرار اجل را نگشاد
کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد

من می نگرم ز مبتدی تا استاد
عجز است به دست هر که از مادر زاد

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن 
و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

 بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید

 اگر دست تقدیر و سرنوشت
 را فراموش کنیم پس از پیشرفت 
نیز افسرده و رنجور خواهیم شد. 

به مانند تمام دوره های رونق و خرید، وجود پول به نسبت 
زیاد در این روزها نیز با آفات خاص خود مواجه است.

 آفت هایی که اگر به آنها بی توجهی کنید، ولخرجی و هدر 
دادن پول ممکن است منابع مالی را از بین برده و اقتصاد 

خانواده را تحت فشار قرار دهد.
هستید توجه  بی  هشدارها  این  به  نسبت  اگر   البته 

و می خواهید به هر قیمت پول خود را دور بریزید، توصیه 
می کنیم از روش های زیر استفاده کنید. انجام این خطاها 
پاداش  عنوان  به  هرچه  کوتاه  زمانی  در  شود  می  باعث 

دریافت کرده اید، یک جا از دست برود!

1- بودجه نداشته باشید
اصل اساسی و بنیادین در برنامه ریزی مالی تدوین بودجه 
است. بودجه بندی در تمام فعالیت های پولی نقش ویژه ایفا 
می کند و فرد را قادر می سازد براساس نیازهای واقعی به 

مدیریت منابع بپردازد.
کنترل  در خصوص  کلیدی  عامل  این  که  است  طبیعی 
هزینه ها در دوره های پرهزینه نیز کارساز خواهدبود. برای 
تدوین بودجه، ابتدا زمانی را صرف کرده و نیازسنجی دقیقی 
را انجام دهید. سعی کنید نیازهای خانواده را به صورتی واقع 

بینانه در نظر بگیرید و از تجمل و ولخرجی پرهیز کنید.
پس از این گام می توانید میزان پول مورد نیاز را تعیین کرده 
و منابع مورد نیاز برای تامین آن را مشخص سازید. حال اگر 

به این بودجه وفادار بمانید، به سادگی مانع هدر رفتن منابع 
پولی خواهیدشد. از این رو، اگر می خواهید پول خود را دور 

بریزید، نداشتن بودجه کوتاه ترین مسیر برای شما است!

2- در زمان نامناسب خرید کنید
در این روزها تعداد زیادی از افراد به سوی فروشگاه ها 
هجوم می برند و تقاضا برای کاال افزایش می یابد. براساس 
اصول ساده علم اقتصاد، افزایش تقاضا به طور مستقیم 
باعث افزایش قیمت ها می شود. از این رو انتخاب زمان 
نامناسب و خرید در شلوغی و ازدحام مسیری مستقیم به 

سوی هدر دادن منابع پولی است.
اگر می خواهید از درآمد خود حفاظت کنید، بهتر است پیش 
از آغاز فرآیند خرید، نیازها را مشخص نموده و به خرید 
کاالهای ضروری اقدام کنید. اگر قیمت خرید در این زمان 
را با قیمت های زمان دیگر مقایسه کنید، متوجه تفاوت 
چشم گیر و صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها خواهیدشد.

3- قیمت ها را با هم مقایسه نکنید
در کنار مساله زمان، فروشگاه مناسب نیز تاثیر بسیاری در 
کنترل هزینه ها خواهدداشت. در ایران به دالیل گوناگون، 
نوسان قیمتی زیادی میان فروشگاه ها به چشم می خورد، 
تا جایی که گاه قیمت یک کاالی خاص و با کیفیت مشابه 
در دو محل تا 50 درصد تفاوت دارد. به این جهت، انتخاب 

فروشگاه مطلوب و جستجوی برای بهترین قیمت از جمله 
اصول بهینه خرید است. یکی از راه های مناسب برای یافتن 
چنین مراکزی آن است که به فروشگاه های طبقات باالتر 
در مراکز خرید و یا سایر مناطق کمتر شناخته شده بروید. 
خرید از این مراکز می تواند صرفه جویی قابل توجهی را 
ایجاد کند. چرا که بخشی از گرانی کاالها در فروشگاه های 
در معرض دید و مشهور صرفا ناشی از نام تجاری و شهرت 

آنها است و هیچ  ارتباطی به کیفیت کاال ندارد.

4- قسطی خرید کنید
فروش قسطی کاالها و ارائه وام های زمان دار از جمله 
سیاست های اصلی فروشگاه ها است. بعضی روزها مراکز 
این  از  استفاده  بهبود وضعیت تجاری خود  برای  فروش 
روش را شدت می بخشد. این مساله ویژه در خصوص 
مراکزی که کاالهای آنها به نسبت گران تر است، مانند 
فروشگاه های لوازم خانگی، بیشتر به چشم می خورد. اما 
از دو جهت می تواند منابع مالی  این گونه خرید کردن 

خانواده را تحت فشار قرار دهد.
نخست آن که فروش قسطی کاالها اغلب با درصدی سود 
همراه است که این میزان در نهایت رقم قابل توجهی را 
ایجاد می کند. به این ترتیب شما کاال را با بهای بسیار 
بیشتر از نرخ معمول در بازار خریداری کرده اید. به عالوه 
 فروش قسطی اغلب به عنوان نوعی دام و مشوق عمل

 می کند و خریداران را برای خرید کاال فریب می دهد.

5- بیش از حد به تجمالت اهمیت دهید
تجمل گرایی در خرید، زیاده روی و ولخرجی می تواند 
منابع ارزشمند مالی را بر باد دهد. برای پرهیز از این اشتباه 
باید به دقت نیازسنجی کنید و صرفا کاالهایی را در لیست 

خرید قرار دهید که نیاز واقعی نسبت به آنها وجود دارد.
 به طور مثال اگر کفش یا لباس شما به تازگی خریداری 
شده و کامال سالم است، شاید نیازی به خرید مجدد آنها 
نباشد. چرا که با این کار هزینه زیادی را آن هم در دوران 

اوج قیمت ها به هدر خواهیدداد.

6- هدایای گران قیمت بخرید
هدیه دادن در روزهای جدید سال نو باعث شادی اطرافیان 
و تحکیم روابط عاطفی خواهدشد. اما این به معنای صرف 
پول بی حساب برای خرید هدایای گران قیمت و بی فایده 
نیست. سعی کنید در دادن هدیه اسیر چشم و هم چشمی 
نشوید و روشی معتدل را در پیش بگیرید. ارزش معنوی 
هدیه برآمده از عشق و محبتی است که از طریق آن به 
دوستان و اعضای خانواده نثار می کنید. در غیر این صورت 
صرف یک هدیه گران بیان گر هیچ چیز نیست. در زمان 
خرید به ارزش کاربردی هدایا نیز توجه داشته باشید و از 

خرید کاالهای بیهوده و بالاستفاده پرهیز کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ای قوم من اگر آنان را برانم چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد آیا عبرت 
نمی گیرید. سوره هود، آیه 30

حدیث روز  

فرزند آدم وقتي تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش راداري ، جهانگر مباش. 
حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

چگونه پول خود را دور بریزیم؟

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

123456789101112131415

نارینامودنارفر1

انبامیمراسوتا2

شتاعامتساکروی3

نیبودادسملتگ4

الرانمتیاهنا5

خزالمتکاماسن6

تیاتوهامناگی7

هشدخکیتامرهبا8

مگنارارشااله9

شیاتابرربونو10

ههتکیداقباکی11

رگهاشدعهتکلک12

یرفربارطضاناو13

وبراببناجراوه14

رهشناریاهمتروی15

 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

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

پروانه کسب مشاور امالک به همراه 
کلیه لوازم به فروش می رسد.

09155612709

یک سوله مجهز با تمام امکانات همراه با سرایداری 
و مدیریت در شهرک صنعتی اجاره داده می شود.  

09151642421 - 09151643318

یک قطعه زمین شمالی به متراژ 270 متر مربع 
واقع در دربند )رقویی سابق(  همراه فونداسیون 

به فروش می رسد.   09158650589

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و بهداشتی نیازمندیم. 

32220024

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

به دو نفر فروشنده با تجربه
 )یک نفر آقا و یک نفر خانم(

برای کار در لوازم خانگی به صورت تمام 
وقت با حقوق مکفی و مزایا نیازمندیم.
05632449747 -09156669545

فروش 
غذای آماده با کلیه امکانات 
با جواز کسب و موقعیت عالی

09153635587

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09159416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

به تعدادی خانم و آقا برای کار آشپزخانه 
در غذای آماده نیازمندیم.

09151639160-32441143

 به یک نفر خانم برای نگهداری از 
دختر بچه 3 ساله در منزل نیازمندیم. 

09151613312

به تعدادی راننده خانم برای همکاری در 
آژانس بانوان شاپرک واقع در خیابان نارنج 

نیازمندیم.  09159645944

به تعدادی راننده با ماشین 
برای کار در آژانس

 ترجیحًا دوگانه سوز نیازمندیم.
09159644097-09158668229

شرکت پخش تک ستاره خاوران 
برای کادر فروش خود به تعدادی 

ویزیتور با انگیزه آقا و خانم 
دیپلم با حقوق و پورسانت عالی 

نیازمند است. 
آدرس: شهدا 4، ساختمان روبروی 

 مسجد النبی)ص( ، طبقه دوم، واحد 5
  تلفن: 32237565 - 09151601002  

09158343706 - شریفی

به چند نفر خیاط راسته دوز برای کار 
در واحد تولیدی نیازمندیم.
32201260 -09150449826

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل کادر فروش 
خود به تعدادی بازاریاب آقا و خانم ترجیحاً با تجربه 

نیازمند است.    32319544- 09153622575

به یک مدرک عمران با حداقل سه سال 
سابقه بیمه راه نیازمندیم.

09335415090

آگهی استخدام
به یک نفر ترجیحا خانم با مدرک کاردانی/

کارشناسی، بهداشت حرفه ای برای کار
 در واحد ایمنی و بهداشت نیازمندیم. 

056-32255026-7

آگهی استخدام
شرکت یکتا پخش شرق برای تکمیل کادر فروش خود در سال 1395 تعدادی بازاریاب 

آقا و خانم دارای شرایط از طریق مصاحبه حضوری استخدام می نماید.

شرایط استخدام: داشتن فن بیان و روابط عمومی باال - مدرک تحصیلی دیپلم 

و باالتر )مدارک باالتر در اولویتند(- کارت پایان خدمت

متقاضیان با در دست داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به آدرس دفتر شرکت 

واقع در سجادشهر - امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه: 9 الی 12     تلفن: 32327144-46
www.yektapakhshco.com

فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان / فلش 16: 
16000 / رم 8: 8000 / رم 16: 

14000 / گیرنده دیجیتال: 59000 
دستگاه بازی پلی استیشن: 59000

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

اکازیون
فروش یا معاوضه با منزل

 در شهر بیرجند
زمین متراژ 28/000 متر

دارای 21/5 ساعت آب ، پالک ثبتی 
واقع در تقاب

جنب کارخانه آجر سفال 
 برای ایجاد پروژه مرغداری 

و دامداری ، پرورش شترمرغ و...
09358130251
09151609022

بازگشایی شهربـازی پارک توحید 
همه روزه از ساعت 16الی 24
 ضمنا به تعدادی نیروی جوان و فعال

 برای اپراتوری نیازمندیم.     09362420838

پخش تراکت تبلیغاتی با اکیپ 15نفری 
با سابقه، هر 1000 عدد 20 تومان 

تیراژ باال با تخفیف   09374092908

نصب، تعمیر، سرویس، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت( و کولرهای آبی

09155629331 -09155632840

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

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

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه ، نرجس ،  دهلکوه و 

مسکن مهر 32316971 - 09151304064 
خسروی

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی
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سالمت نیوز: طبق تحقیق جدید محققان، خوردن یک وعده غذایی متشکل از حبوباتی نظیر لوبیا، نخود یا عدس در روز می تواند در داشتن 
وزنی متعادل نقش داشته باشد. به گفته محققان خوردن روزانه ۱۳۰ گرم )۳/۴ فنجان( از این مواد خوراکی منجر به کاهش ۰.۳۴ کیلوگرم وزن 
می شود. این مواد خوراکی موجب می شود که فرد زودتر احساس سیری کند و خوردن آنها با کاهش قابل توجه کلسترول بد همراه است.

خوردن حبوبات منجر به کاهش وزن می شود اخبار ورزشی

 بارسلونا به دنبال جبران
شکست ال کالسیکو

تیم فوتبال بارسلونا در دیدار مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا برابر اتلتیکو مادرید، به دنبال جبران 
شکست در بازی ال کالسیکو است. به گزارش ایرنا، در 
دیدار شنبه ال کالسیکو، جرارد پیکه تک گل بارسا را 
به ثمر رساند. اما کریم بنزما و رونالدو گل های رئال را 
وارد دروازه حریف کردند و نوار شکست ناپذیری بارسا در 
۳9 بازی را پاره کردند. لوئیس انریکه سرمربی بارسلونا 
است.  پیوسته  تاریخ  به  بازی  این  من،  برای  گفـت: 

شکست می تواند به ما چیزهای زیادی بیاموزد.

 سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال:
ایران شانس کسب سهمیه المپیک دارد

گوید:  می  ایران  والیبال  ملی  تیم  آرژانتینی  سرمربی 
مردم ایران و جامعه والیبال این کشور مشتاق حضور در 
المپیک ریو هستند و با توجه به شانسی که ایران برای 
کسب سهمه دارد به حضور والیبال ایران در المپیک 
تصور  افزود:  لوزانو  رائول  ایرنا،  گزارش  به   خوشبینم. 
می کنم رویای حضور در المپیک مختص مربیان، کادر 
فنی یا بازیکنان تیم ملی نیست بلکه تمامی ایرانیان برای 
کسب سهمیه لحظه شماری می کنند. سرمربی تیم ملی 
والیبال کشورمان با بیان اینکه می دانم ایرانیان بی قرار 
حضور والیبال در المپیک هستند، گفت: در فرصت باقی 
مانده تا مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن تمام تالش 

خود را می کنیم تا این هدف مهم محقق شود.

 توافق نهایی طاهری با برانکو 
برای تمدید قراردادش

سرپرست باشگاه پرسپولیس برای تمدید قرارداد برانکو 
گزارش  به  رسید.  نهایی  توافق  به  وی  با  ایوانکوویچ 
تیمش  دوشنبه  روز  تمرین  پایان  در  برانکو  تسنیم، 
به باشگاه پرسپولیس رفت و در جلسه ای با علی اکبر 
طاهری با وی برای تمدید قراردادش  به توافق نهایی 
رسید. سرپرست باشگاه پرسپولیس و سرمربی این تیم 
قرار گذاشتند تا به زودی در مراسمی  با حضور اصحاب 
رسانه قرارداد جدید سرمربی سرخپوشان به امضا برسد. 

به احتمال زیاد این قرارداد یک ساله خواهد بود. 

هافبک تاثیرگذار پرسپولیس مصدوم شد

باشگاه فرهنگی، ورزشی پرسپولیس تهران اعالم کرد: 
دیدار  در  مصدومیت  دلیل  به  را  تاثیرگذارش  هافبک 
با سیاه جامگان مشهد، در هفته بیست و پنجم لیگ 
مقابل  دیدار  در  عالیشاه«  »امید  ندارد.  اختیار  در  برتر 
سیاه جامگان مشهد به عنوان کاپیتان پرسپولیس در 
زمین حضور داشت و در دقایق پایانی، پس از برخورد 
با مدافعان سیاه جامگان مصدوم شد. باشگاه پرسپولیس 
اعالم کرد: پس از بررسی مصدومیت این بازیکن، وی 

نمی تواند در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی بازی کند.

میوه خشک بخوریم یا نه؟

سالمت نیوز: برخي خانواده ها در میهماني هاي 
خود با میوه هاي خشک از میهمان خود به جاي 
شیریني و شکالت پذیرایي مي کنند و معتقدند 

این نوع خوراکي، ارزش تغذیه اي بیشتري دارد. 
خشک  هاي  میوه  مصرف  در  که  مهمي  نکته 
با  مقایسه  در  این است که  نظر گرفت  در  باید 
کالري  حاوي  گرم(  مقیاس  )در  تازه  هاي  میوه 
بیشتري هستند. به عبارت ساده تر، کالري ۱۰۰ 

گرم میوه خشک درمقایسه با ۱۰۰ گرم میوه تازه 
بیشتر است. ضمن اینکه به دلیل فرایند صورت 
گرفته روي آن یعني خشک کردن، مقداري از 
ویتامین هاي موجود در آن از بین مي رود. درواقع 
میوه هاي خشک به نسبت واحد حجم، کالري 

بیشتري دارند و ارزش تغذیه اي آنها نیز کمتر 
است. البته استفاده از این خوراکیها در حد اعتدال 
نسبت به مصرف شیریني هاي »تر« و شکالتها 
ارجحیت دارد و بهتر است که این فرهنگسازي 
صورت بگیرد که با این خوراکیها از میهمان خود 

در مصرف نباید  این حال  با  اما  کنیم.   پذیرایي 
میوه هاي خشک هم زیاده روي شود چون میتواند 
روند پوسیدگي دندان را تسریع بخشد. در واقع 
کساني که عادت به خوردن این تنقالت دارند اگر 
پس از مصرف میوه هاي خشک مسواک نزنند، 
به دلیل اینکه ذرات این میوه ها در بین دندانها 
گیر میکند، روند پوسیدگي دندان را تشدید میکند. 
نباید در  به عالوه، بیماران مبتال به دیابت نیز 
در  اما  کنند.  افراط  خشک  هاي  میوه  مصرف 
مقایسه با میوه تازه، قطعا مصرف میوه هاي تازه 

نسبت به خشک ارجحتر است. 

نوشیدن روزانه قهوه ریسک ابتال به 
سرطان روده را کاهش مي دهد

سالمت نیوز: طبق یافته هاي یک مطالعه جدید، 
نوشیدن دو فنجان قهوه در روز مي تواند خطر 
مصرف  دهد.  کاهش  را  روده  سرطان  به  ابتال 
متعادل قهوه بین یک تا دو وعده در روز با کاهش 
26 درصدي احتمال ابتال به سرطان روده مرتبط 
است. به گفته محققان، ریسک ابتال به سرطان 
روده با مصرف بیش از 2.5 وعده قهوه در روز 
درصد   5۰ از  بیش  تا  کنندگان  شرکت  توسط 
کاهش یافت و هر چقدر قهوه بیشتري مصرف 
شود این ریسک بیشتر کاهش مي یابد. شاخص 

مورد  در  بیماري  این  به  ابتال  ریسک  کاهش 
مصرف تمامي انواع قهوه حاوي کافئین و فاقد 
کافئین توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته 
است. ترکیبات کافئین و پلي فنول موجود در قهوه 
همچون آنتي اکسیداني عمل مي کند که مانع 

رشد سلول هاي بالقوه سرطان روده مي شود.

خواص ذرت بوداده

جزو کورن  پاپ  یا  بوداده  ذرت  نیوز:   سالمت 

خوردني هاي سالم بوده و منبع طبیعي ترکیبات 
فنولیک، آنتي اکسیدان ها، فیبرها و مواد معدني 
است که اثرات مثبتي روي بدن دارند. خیلي ها 
تصور مي کنند که پاپ کورن ارزش غذایي ندارد 
و سالم نیست. اما با این حال واقعیت این است که 

پاپ کورن جزو خوردني هاي سالم بوده و منبع 
طبیعي ترکیبات فنولیک، آنتي اکسیدان ها، فیبرها 
و مواد معدني است که اثرات مثبتي روي بدن 
دارند. پاپ کورن از ذرت تشکیل شده است که 
یک ماده ي غذایي صد در صد طبیعي و حاوي 

میزان زیادي فیبر، ویتامین و مواد معدني است که 
نقش مهمي در ناحیه ي دستگاه گوارش برعهده 
دارند. فیبرها براي تنظیم حرکات روده ها الزم و 
ضروري هستند و از بروز اختالالتي مانند یبوست 
پیشگیري مي کنند. عالوه بر این فیبرهاي موجود 
شکمي هاي  التهاب  کاهش  باعث  ذرت   در 
ماده ي غذایي  با یک  بنابراین شما  مي شوند. 
دارید. ذرت  کار  و  گوارش سر  دوستدار دستگاه 
بوداده جزء مواد غذایي تنظیم کننده ي کلسترول 
خون محسوب مي شوند. فیبرهاي غذایي طبیعي 
موجود در آن باعث تمیزي رگ ها و شریان ها 
را کاهش مازاد چربي موجود در آن ها  و   شده 
مي دهد. به این ترتیب نیز جریان خود را بهبود 
مي دهند. پاپ کورن تأثیر مثبتي روي دستگاه 
قلب و عروق داشته و خطر بروز بیماري هاي قلبي 
عروقي، تصلب شرایین و حمالت مغزي و قلبي 
را کاهش مي دهند. مصرف مواد غذایي سرشار 
از آنتي اکسیدان ها یکي از بهترین روش هاي 
مقابله با اثرات مخرب رادیکال هاي آزاد در بدن 
است. پاپ کورن حاوي میزان زیادي پولیفنول 
است که مانند عوامل آنتي اکسیداني عمل کرده و 
به این ترتیب بیماري هاي دژنراتیو، پیري و دیگر 
 عوارض مربوط به آن را کاهش مي دهند. اگر
مي خواهید سلول هایتان از پیري زودهنگام در 

امان بماند مي توانید پاپ کورن مصرف کنید.

نوشیدن روزانه قهوه ریسک ابتال به سرطان روده را کاهش مي دهد

 630 تن مواد غذایی فاسد در ایام نوروز معدوم شد

و  بهداشت،درمان  وزارت  محیط  سالمت  مرکز  نوروزی  سالمت  ستاد  رئیس 
ایام نوروز  آموزش پزشکی گفت: 6۳۰ تن مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی در 
برنامه سالمت  فعالیت های  اعالم  با  ، رضا غالمی  ایرنا  به گزارش  معدوم شد. 
نوروزی بازرسان بهداشت محیط سراسر کشور افزود: در این برنامه 552 هزار و 
۳75 مورد بازرسی از مراکز و اماکن عمومی انجام شد و طی آن 9 هزار و ۴69 
مورد از مراکز و اماکن عمومی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند. وی گفت: 
ارائه  مراکز  کارکنان  برای  بهداشت  کارت  مورد   ۴۳۰ و  ۱۱7هزار  برنامه  این  در 
خدمات عمومی به مردم صادر و ۳۱2 هزار و 58۰ مورد نیز کلرسنجی انجام شده 
است. رئیس ستاد سالمت نوروزی مرکز سالمت محیط و کار معاونت بهداشت 
افزود: مقدار مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی معدوم شده در این برنامه نیز بیش 

از 6۳۰ تن بوده است.

فرو رفتن میلگرد در جمجمه کارگر جوان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از فرو رفتن میلگرد به جمجمه کارگری جوان خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سیدجالل ملکی گفت: از یکی از بیمارستان های شمال تهران با سامانه ۱25 تماس گرفته و درخواست 
حضور  به  اشاره  با  وی  شدند.  اعزام  بیمارستان  محل  به  ایستگاه  دو  عوامل  اولیه،  گزارش  به  توجه  با  که  شد  کمک 
فوقانی  قسمت  از  میلگردی  که  کردند  مشاهده  محل  در  حضور  از  پس  آتش نشانی  عوامل  گفت:  محل  در  آتش نشانان 
جمجمه وارد سر یک کارگر جوان شده و تا زیر گونه اش پیش رفته، اما گونه را سوراخ نکرده و در زیر پوست برآمدگی 

آن احساس می شد.
 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به آغاز عملیات آتش نشانان ادامه داد: آتش نشانان 
اتاق عمل اضافه میلگرد را بریده و این جوان در حالی که بیهوش شده بود برای  با استفاده از تجهیزات مخصوص در 

عمل جراحی، حاضر شد.  
طبق گفته افراد حاضر در اتاق عمل این کارگر حین کار دچار این حادثه شده است. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، تا زمانی که آتش نشانان در اتاق عمل حضور داشتند، این کارگر زنده اما بیهوش بود.

وقوع 28 هزار فقره سرقت در نوروز

ایام  در  سرقت  فقره  هزار   28 وقوع  از  ناجا  اجتماعی  معاون  و  سخنگو 
نوروز خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت 26 هزار فقره سرقت نیز 
کشف شده است که البته این 26 هزار فقره الزاما از 28 هزار مورد سرقت 
است.  بوده  قبلی  پرونده های  به  مربوط  آنها  از  برخی  و  نبوده  داده  رخ 
درصد   67 نیز  نوروز  ایام  در  انتظامی  نیروی  شهدای  اینکه  بیان  با  وی 
کاهش داشت، خاطرنشان کرد: در طول نوروز امسال متاسفانه چهار تن از 
ماموران پلیس جان خود را از دست داده و به فیض شهادت نائل شده اند. 
قاچاق  کاالی  کشف  درصدی   68.9 افزایش  به  اشاره  با  منتظرالمهدی 
از  که  موادمخدر کشف شد  تن   ۱8 مدت  این  افزود: طی  نوروز،  ایام  در 
افزایشی ۱2 درصدی حکایت دارد. همچنین پلیس فتا نیز 2۰ کالهبردار 

حرفه ای را نیز دستگیر کرده است.

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطـــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه
و بهترین کارایی- مشاوره و بازدید رایگان

 09151611884 - محمد جانی 

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن

  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 



خسارت 111 میلیارد ریالی سیل
 به راه های خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل   - ایرنا   
اخیر  روزهای  بارندگی  از  ناشی  های  سیالب  گفت: 
 180 و  میلیارد   111 تاکنون  جاری  ماه  فروردین  در 
شهرستان  پنج  های  راه  به  خسارت  ریال  میلیون 
ارتباط  این  افزود: در  استان وارد کرد. مهدی جعفری 
و  سربیشه  های  شهرستان  مواصالتی  محورهای 
داد:  ادامه  دیدند.وی  را  خسارت  بیشترین  نهبندان 
نوروز سیالب و روان آب  از تعطیالت  در آخرین روز 
های ناشی از بارندگی های سیل آسا و رگباری بهار، 
خسارت زیادی به محورهای مواصالتی، آب نماها، ابنیه 
فنی، ایل راه ها و راه های روستایی شهرستان های 
طبس، نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه وارد کرد.
 وی با بیان اینکه هنوز تعیین خسارت وارده به راه های

طبس  شهرستان  در  شد:  یادآور  دارد  ادامه  نهبندان 
محورهای عشق آباد بردسکن، عشق آباد - پیرحاجات 
و راه روستایی چاه مسافر به میزان 11 میلیارد و 600 

میلیون ریال خسارت دیدند.

مطالعه طرح آبخیزداری در 97 هزار 
هکتار اراضی درمیان انجام شد

 ایرنا - مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان گفت: 
 908 و  97هزار  سطح  در  آبخیزداری  مطالعاتی  طرح 

هکتار و در 10 حوزه این شهرستان انجام شد.
 مهدی حاجی زاده  افزود: 364 هزار و 294 هکتار معادل 
57 درصد مساحت شهرستان مستعد عملیات آبخیزداری 
اعتبار ملی،استانی و  از محل  است.وی گفت: تاکنون 
خشکسالی تعداد 45 بند و پشته خاکی و 66سازه گابیون 

و سنگ - مالت در شهرستان اجرا شده است. 

  ۶7 هزار نفر از جاذبه های گردشگری 
قاین بازدید کردند  

از  نفر   72 و  هزار   67 بازدید  از  قاین  فرماندار  مهر- 
جاذبه های تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی این 
شهرستان در تعطیالت نوروزی امسال خبر داد.بهمن 
تعداد 40 هزار و 593  این  از  اظهار کرد:  ترابی  کهن 
اسکان  و موقت شهرستان  دائم  اقامتی  مراکز  در  نفر 
سالمت  پایگاه  سه  ایجاد  به  اشاره  با  شدند.وی  داده 
در سطح شهرستان، بیان کرد: در این مدت تعداد دو 
هزار و 689 نفر این پایگاه ها مراجعه کردند.فرماندار 
قاین همچنین از راه اندازی سه پایگاه امداد و نجات 
در تعطیالت نوروزی امسال خبر داد و گفت: در این 
مدت امدادگران این شهرستان به 13 مورد حادثه امداد 
رسانی کردند.وی گفت: در این مدت تعداد 107 بازدید از 
 تأسیسات گردشگری شهرستان که شامل رستوران های 
گردشگری،  مسافرتی،  خدمات  دفاتر  راهی،  بین 
 مهمان پذیر ها، مراکز اقامتی موقتی از قبیل کمپ ها 

و مهمانسرا های ادارات انجام شده است.

آمادگی کانون های فرهنگی هنری برای 
ثبت نام از معتکفان

از  استان  مساجد  های  کانون  دبیرخانه  مسئول 
ثبت  برای  هنری  فرهنگی  های  کانون  آمادگی 
اعتکاف  مراسم  در  شرکت  به  عالقمندان  از  نام 
کتابخوانی»کتاب  مسابقه  گفت:  و  داد  خبر 
شود. می  برگزار  معتکفان  ویژه  نیز   نیکان« 

 به گزارش شبستان، حجت االسالم ابراهیم سبزه کار، 
افزود: در بحث مشاوره و سلسله مباحث تحکیم بنیان 
خانواده می توانیم کارشناس و مبلغ به مساجد بفرستیم. 
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی 
تواند می  محدود  مقداری  به  استان  مساجد   هنری 

گفت:  دهد،  قرار  معتکفان  اختیار  در  مفاتیح  کتاب   
مسابقه کتابخوانی»کتاب نیکان« با اهدای جوایز در 

بین معتکفین برگزار می شود.

عشایر خراسان جنوبی 11 هزار تن 
فرآورده لبنی تولید کردند

با  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  مدیرکل   - تسنیم 
اشاره به تولیدات عشایر استان گفت: در سال گذشته 
و  شیر  تن   800 و  هزار   10 جنوبی  خراسان  عشایر 

فرآورده های لبنی تولید کردند.
 87 سال  آمار  طبق  داشت:  اظهار  قوسی  غالمرضا 
با  عشایری  خانوار   676 و  هزار   15 جنوبی  خراسان 
عشایر  افزود:  دارد.وی  نفر  هزار  بر 81  بالغ  جمعیتی 
استان با یک میلیون و 382 هزار رأس دام سبک بیش 
از 34 درصد دام خراسان جنوبی را پرورش می دهند . 
دامی عشایر  تولیدات  اینکه مجموع  به  اشاره  با  وی 
خراسان جنوبی به ارزش تقریبی 200 میلیارد تومان 
است، بیان کرد: همچنین در بخش صنایع دستی نیز 
عشایر استان بیش از 25 درصد صنایع دستی استان 

را تولید می کنند. 

   ثبت نام اعتکاف رجبیه در دانشگاه های 
بیرجند آغاز شد

شبستان- مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
نام  ثبت  دوم  مرحله  آغاز  از  جنوبی  خراسان  های 
اعتکاف رجبیه در دانشگاه های بیرجند تا 23 فروردین 
اظهار  جعفری  محمدعلی  االسالم  داد.حجت  خبر 
داشت: اعتکاف رجبیه در مساجد دانشگاه هاي بیرجند 
امسال با محوریت حفظ سوره االنسان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه اساتید و دانشجویان می توانند تا 
23 فروردین امسال برای ثبت نام شرکت در اعتکاف 
رجبیه اقدام کنند، ادامه داد: همچنین عالقمندان به 
از  توانند  دانشجویی می  اعتکاف  در مراسم  نام  ثبت 
نیز   http://birjand.nahad.irسایت طریق 
گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  کنند.  اقدام 
اعتکاف دانشجویی با شرکت700 نفر برگزار شد، گفت: 
امسال نیز این مراسم معنوی در مساجد دانشگاههای 

آزاد، بیرجند، پیام نور، کشاورزی برگزار می شود.

کمک ۲۲ میلیارد تومانی
  مردم  استان  به نیازمندان

مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون   - تسنیم 
از  جنوبی  خراسان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
نیکوکار  و  خیر  مردم  تومانی  میلیارد   22 کمک 
در  نیازمندان  و  حمایت  تحت  مددجویان  به  استان 
قدردانی  با  حسینی  داد.سیدرضا  خبر  گذشته  سال 
راستای  در  استان  نیکوکار  و  خیر  مردم  حضور  از 
مدت  این  در  داشت:  اظهار  نیازمندان  به  کمک 
 14 از  بیش  جنوبی  خراسان  متدین  و  خیر  مردم 
میلیارد تومان به صورت نقدی و 8 میلیارد تومان به 
صورت غیر نقدی به این نهاد اهدا کردند.وی افزود: 
طرح  های  قالب  در  شده  آوری  جمع  کمک های 
مستحبی،  و  مال  زکات  اطعام،  ایتام،  صدقات، 
است. بوده  غیره  و  فطریه،کفارات  عاطفه ها،  جشن 

امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
آوری  جمع  کمک های  گفت:  جنوبی   خراسان 
شده مردم متدین و نیکوکار استان براساس موازین 
خدمات  شامل  مختلف  سرفصل های  در  شرعی 
و  موردی  مسکن،  ازدواج،  فرهنگی،  درمانی، 
هزینه  نیازمندان  و  حمایت  تحت  مددجویان  غیره 
این  تابعه  ادارات  اینکه  به  اشاره  با  می شود.حسینی 
نهاد در سطح استان آماده دریافت کمک های نقدی 
داشت:  اظهار  هستند،  نیکوکار  مردم  غیرنقدی  و 
خیران می توانند عالوه بر آن کمک های نقدی خود 
نزد  را به شماره حساب جاری 0102102891005 

بانک صادرات مرکزی بیرجند واریز کنند.

تولید ۲400 دقیقه برنامه 
رادیویي و تلویزیونی 

معاون سالمت دامپزشکي خراسان جنوبي گفت:طي 
سال گذشته 2 هزار و 430 دقیقه برنامه رادیویي و 
تلویزیونی با همکاری صدا و سیما مرتبط با مباحث 
بهداشتي در زمینه بیماری های مشترک بین انسان 

و دام و بیماری های دامی تولید شد.
از  بیش  شده  یاد  مدت  افزود:طی  اصغرزاده  محمد 
530 دقیقه برنامه تلویزیونی و 1900 دقیقه برنامه 
 640 از  بیش  جمع  این  از  که  شده  تولید  رادیویی 
دقیقه برنامه رادیویی به از طریق برنامه های زنده 

پخش شده است.

رشد 100 درصدی ذخیره سازی
   گوشت های قرمز و سفید در استان

جهاد  سازمان  رئیس  مطلق  پور  ولی  هاشم   
میزان   سازی  ذخیره  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
 94 پایان سال  در  منجمد  تن گوشت مرغ    2760
فروش  به  تن   2000 کنون  تا   : گفت  داد.وی  خبر 
سازی  ذخیره  سردخانه  در  دیگر  تن   760 و  رفته 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس    . است 
سال  در  مرغ  گوشت  کیلو  هر  مبلغ   : گفت  جنوبی 
قیمت  به  و هرکیلو  نداشته  تغییری   93 و سال   94
45000 ریال به فروش رسیده که این موضوع ثبات 
ذخیره  میزان  افزود:  وی   . دهد  می  نشان  را  بازار 
سازی گوشت قرمز  در پایان سال 94 میزان  55 
تن   30 میزان    93 سال  در  حالیکه  در  بوده  تن 
هر  مبلغ  و  بود   شده  سازی  ذخیره  سفید  گوشت 
همان   93 سال  و   94 سال  پایان  در  گوشت  کیلو 

مبلغ 185000 ریال تعیین گردیده است .

  50 هزار نفر از جاذبه های گردشگری 
سربیشه بازدید کردند

فرهنگی  میراث  نمایندگی  مسئول   - ابراهیمی 
جاذبه  از  مسافرین  استقبال  به  اشاره  با  سربیشه 
هزار   33 گفت:تعداد  وفرهنگی  تاریخی  های 
و420نفر از جاذبه های تاریخی و فرهنگی سربیشه 
و  مسافرین  تعداد  همچنین  وی  کردند.  بازدید 
سربیشه  طبیعی  های  جاذبه  از  بازدیدکنندگان 
اتفاقی  کرد.هاشم  اعالم  نفر   و650  25هزار  را 
گفت:  سربیشه   در  ما،  خبرنگار  با  گفتگو  در 
ماه  فروردین   15 لغایت   95 نوروز  ابتدای  از 
، موقت  های  کمپ  در  و921نفر  15هزار   تعداد 
اسکان  مسافرتی  چادرهای  و  مدارس،مهمانپذیرها 
از  نظارتی  بازدید  مورد   86 از  اتفاقی  شدند.  داده 
مهمانپذیرها ، واحدهای اقامتی و مجتمع های بین 

راهی نیز خبر داد.  
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه با اشاره 
از  مسافران  و  گردشگران  خوب  بسیار  استقبال  به 
تهیه  روستاییان  توسط  که  محلی  های  عروسک 
را  ها  عروسک  این  مسافران  گفت:بیشتر  شود  می 
وتقریبا  تهیه می کردند  به عنوان سوغات سربیشه 

تمامی عروسک ها به فروش رسیده است .

۶98میلیارد ریال سال گذشته در تاالر 
بورس استان  داد و ستد شد

جنوبی  خراسان  ای  منطقه  بورس  مدیر   - ایرنا    
گفت: مجموع معامالت تاالر بورس استان در سال 
گذشته به 698میلیارد ریال رسید که 61درصد آن 
به  مربوط  آن  39درصد  و  سهام  خرید  به  مربوط 
در سال  افزود:  . سعید هریوندی  بود  فروش سهام 
گذشته 291کد معامالتی جدید افتتاح شد که سهم 
کرد:  اضافه  بود.وی  معامالتی  کد   51 ماه  اسفند 
و  270هزار  و  69میلیون  قبل  سال  ماه  اسفند  در 
619سهم به ارزش 182میلیارد ریال در تاالر بورس 

استان مورد داد و ستد قرار گرفت.

مالیی- مدیر کل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان گفت: 
اگر دولت تسهیالت بدون بهره به بنگاه های اقتصادی بدهد 
فایده ای ندارد و نمی توان بنگاه ها را فعال کرد باید ضوابط 
بانکی تغییرکند.اولین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
 مقاومتی استان در سال جدید با حضور کلیه مدیران دستگاه های

 اجرایی استان برگزار شد.وجه ا...خدمتگزار استاندار خراسان 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت:رهبر  با  جنوبی 
معظم انقالب بر اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی دارند و باید 
در استان ما به نحو احسنت این مهم انجام شود. وی با بیان 
اینکه باید دستگاه های اجرایی به یک همدلی و هم زبانی 
برسند افزود: هر سه قوه با همدلی و هم زبانی برای اقتصاد 
مقاومتی تالش می کنند وم دیران استانی هم باید با یکدیگر 
همکاری داشته باشند.رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد 
مقاومتی استان خاطرنشان کرد: در سال جدید باید اقتصاد 
مقاومتی را عملیاتی کنیم و مدیران  از شعارهای بدون عمل 
پرهیز کنند.خدمتگزار تصریح کرد: از همه داشته هایمان باید 
استفاده کنیم تا شعار اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل نتیجه 

مطلوب دهد.

تصویب سند راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی 
استان تا پایان ماه جاری  

آرین دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان 
نیز گفت:پیشنهاداتی را دستگاه های اجرایی استان داده اند و 
پیش نویس سند توسعه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
در استان تهیه شده است.وی با بیان اینکه باید جایگاه اقتصاد 
مقاومتی استان را مشخص کنیم افزود: دو جلسه تخصصی در 
همین موضوع برگزار خواهد شد و تا پایان فروردین ماه سند 

اقتصاد مقاومتی استان را به تصویب خواهیم رساند.
در حاشیه این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادات 
و نظرات خود را ارائه کردند که گالیه مندی شهرکی رئیس 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان از بیمه تامین اجتماعی، 
سازمان امور مالیاتی، بانک ها و دانشگاه علوم پزشکی را به 

همراه داشت.

تعطیلی معدن سربیشه به علت مسائل بهداشتی!

موجب  استان  در  قوانین  گیری  سخت  افزود:  شهرکی 
مشکالت عمده ای برای تولیدکنندگان شده که بهداشت به 

یکی از معادن در سربیشه ایراداتی گرفته اند و این معدن 
درحال تعطیلی است.وی خاطرنشان کرد:در این اوضاع کشور  
باید دستگاه های اجرایی استان در اجرای قوانین نرمش به 

خرج دهند.

 نپرداختن حقوق کارگر 
به فرهنگ تبدیل شده است

سنجری مدیر کل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان نیز  
گفت:90درصد بنگاه های اقتصادی استان خرد هستند.

وی با بیان اینکه باید از بنگاه های خرد حمایت جدی شود 
تاکید کرد: با شروع سال جدید بیشتر تولیدی ها،بنگاه های 
اقتصادی و سازمان ها تعدیل نیرو کرده اند. مدیر کل اداره 
کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: بعضی از 
شهرستان ها مشکالت خود را اعالم نمی کنند و فرمانداران 
باید حساسیت بیشتری به خرج دهند تا از اخراج یک نفر 
جلوگیری شود.سنجری سودهای باالی بانکی را رقیب اقتصاد 
مقاومتی دانست و یادآور شد: اگر دولت تسهیالت بدون بهره 
ها  بنگاه  توان  نمی  و  ندارد  ای  فایده  بدهد  ها   بنگاه   به 

با بیان اینکه ضوابط مالی و بانکی باید  را فعال کرد. وی 
تغییر کند اظهار کرد:برای استان محروم خراسان جنوبی باید 
در خصوص سودهای باالی بانکی تبعیض هایی قائل شوند 
تا سرمایه گذار بخش خصوصی رغبت به سرمایه گذاری 
داشته باشد.  مدیر کل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان 
تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر در تولیدی ها، بنگاه های 
اقتصادی و کارخانه های استان عدم پرداخت حقوق کارگر به 
فرهنگ تبدیل شده و این بزرگترین آسیب برای استان است.

تفکیک بودجه صنعت از گردشگری 

رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز با 
خرسندی از تجربه میزبانی مردم استان از مسافران نوروزی 
گفت: تجربه امسال به مانشان داد که صنعت گردشگری با 

امکانات کم استان می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به خانه های بوم گردی در روستاهای هدف 
استان  گردی  بوم  های  خانه  کرد:  خاطرنشان  گردشگری 
تا پایان فروردین ماه رزرو شده اند و متاسفانه بودجه برای 

افزایش خانه ها نداریم.
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 ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: در سال جاری که توسط مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شد، آماده دریافت پیشنهاد 
دلسوزانه تمامی نخبگان و کسانی که دل در گرو رشد و توسعه استان دارند هستیم.خدمتگزار در دیدار نوروزی تعدادی از مدیران استان افزود: رفع معضل بیکاری 
و معیشت از اولویت های کاری در سال جاری هست، امید است همه مدیران در بخش های مختلف از تمامی ظرفیت های کاری و اداری خود برای ارائه خدمات 

بهتر و بیشتر به مردم خراسان جنوبی استفاده کنند.

  استاندار خراسان جنوبی: آماده دریافت پیشنهادهای نخبگان استان هستیم

دفاع  در  زنان  مشارکت  ارزش های  نشر  دفتر  مسئول   
مقدس خراسان جنوبی، گفت: همایش اسوه های صبر و 
استقامت و تجلیل از بانوان ایثارگر استان، 18 فروردین 
بیرجند  نور  پیام  دانشگاه  در  کشور  سراسر  با  همزمان 

برگزار می شود.
به گزارش )ایسنا( ، فرشته اسدزاده، در جمع خبرنگاران 
گفت: در این همایش از 42 نفر بانوان ایثارگر که این 

افراد همسر، مادر، خواهر و دختر شهید هستند، تجلیل 
می شود.وی ادامه داد:  امسال این همایش برای سومین 
سال برگزاری می شود که نخستین آن فقط در تهران 
داوطلبانه  استان ها  از  تعدادی  گذشته  سال  شد،  برگزار 
ارزش های  نشر  دفتر  .مسئول  کردند  برگزار  را  همایش 
بیان  با  خراسان جنوبی،  مقدس  دفاع  در  زنان  مشارکت 
اینکه نشر فرهنگ ایثار و شهادت از وظایف دفتر نشر 

ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس است، افزود: 
تالش می شود این همایش با شکوه هرچه تمام تر و در 
شأن و جایگاه واقعی خانواده معزز شهیدان و مهمانان 
نمایشگاه  برگزاری  کرد:   تصریح  شود.اسدزاده  برگزار 
جمله  از  نقاشی  ایستگاه  برپایی  و  حجاب  و  عفاف 
اجرایی  جشنواره  این  حاشیه  در  که  است  برنامه هایی 

می شود.

  همایش اسوه های صبر و استقامت در خراسان جنوبی برگزار می شود 

سیل  خسارت  میزان  اینکه  به  اشاره  با  نهبندان  فرماندار 
در روستای چهارفرسخ نهبندان در حال جمع آوری است 
بوده  کشاورزی  بخش  در  سیل  خسارت  بیشترین  گفت: 
است که طبق گفته مردم روستا بالغ بر 80 درصد مزارع 
در  نظافت   اصغر  تسنیم،  گزارش  است.به  شده  تخریب 

جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سیل و خسارت در این 
روستا اظهار داشت: بازسازی مستلزم صرف هزینه و اعتبار 
رخداده  سیل  و  باشند  داشته  حوصله  باید  مردم  و  است 
برابر سیل چند سال  لحاظ حجم چند  به  در چهارفرسخ 
گذشته در طبسین بوده است اما میزان خسارت آن بسیار 

کمتر از آن سیل می باشد.
در  خسارت ها  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  نهبندان  فرماندار 
جا  به  مردم  توقعات  گفت:  است،  بوده  کشاورزی  بخش 
است و وظیفه دولت هم این است که این توقعات را حل 
کند ولی در کنار آن دولت نیز توقعاتی دارد که مردم باید 

نسبت به آنها توجه کنند.  
وی گفت: با توجه به هشدارهایی که ستاد بحران استان 
را  کامل  آمادگی  شهرستان  خصوص  این  در  بود  داده 
محل  به  امدادی  عوامل  اولیه  دقایق  همان  در  و  داشت 

اعزام شدند.

سیل؛ ۸۰ درصد مزارع کشاورزی روستای چهارفرسخ نهبندان را تخریب کرد

ششمین گردهمایی اهالی شعر و ادب استان در آغاز بهار 

جنوبی  خراسان  منطقه  سپه  بانک  شعب  مدیر  تسنیم- 
طرح   27 گفت:  سپه  بانک  رسانی  خدمت  به  اشاره  با 

اقتصادی با حمایت بانک سپه راه اندازی شده است.
سپه  بانک  شعب  داشت:  اظهار  رمضانی  محمد  علی 
جاری  امور  خدمات رسانی  کنار  در  جنوبی  خراسان 
به  کمک  بر  مبنی  خود  اهداف  راستای  در  مشتریان 

انجام  اقداماتی  اقتصادی به ویژه مناطق محروم  توسعه 
داده است.

اعطای  با  3 سال گذشته  راستا طی  این  در  افزود:  وی 
تسهیالت بالغ بر 139 میلیارد ریال به بیش از 27 طرح 
خدمات  و  صنعتی  کشاورزی،  بخش های  در  اقتصادی 
شعب  است.مدیر  کرده  کمک  استان  این  اقتصاد  به 

اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  منطقه  سپه  بانک 
این طرح ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار داشتند، 
بیان کرد: بانک سپه برای کمک بیشتر به توسعه استان 
آماده هرگونه همکاری با فعاالن اقتصادی است.وی در 
تصریح  استان  این  عملکردی  شاخص های  خصوص 
دی ماه  پایان  تا  منطقه  این  موثر  سپرده  مانده  کرد: 

قابل  رشد  قبل  سال  مشابه  زمان  به  نسبت  سال94 
مالحظه  ای داشته و رتبه اول را در بین مناطق ناحیه دو 
مهم ترین طرح  گفت:  است.وی  داده  اختصاص  خود  به 
اقتصادی که یکی از پایه های اقتصاد در استان خراسان 
بانک  حمایت  با  که  بوده  کویرتایر  است شرکت  جنوبی 

سپه ساخته شده و توسعه یافته است.

مدیر شعب بانک سپه خبر داد: راه اندازی ۲۷ طرح اقتصادی در استان 

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: افتتاحیه اکران فیلم های جشنواره  
سینما  در  جاری  سال  ماه  فروردین   22 یکشنبه  روز   18 ساعت  از  حسنات 

بهمن بیرجند با موضوعات دینی و سبک اسالمی و ایرانی آغاز می شود.
به گزارش فارس، مجید کریمیان در نشست خبری با اشاره به گرامیداشت 
و  متعهد  هنرمند  شهادت  از  بعد  داشت:  اظهار  اسالمی،  انقالب  هنر  هفته 
بسیجی در روز 20 فروردین 72 با پیشنهاد شاعران، نویسندگان و هنرمندان 
حوزه هنری انقالب اسالمی به مقام معظم رهبری، این روز به عنوان هنر 
تا 27 فروردین  اینکه 20  بیان  با  نام گذاری شده است.وی  انقالب اسالمی 

هر سال به عنوان هفته هنر انقالب اسالمی توسط وزارت کشور نام گذاری 
شده است، گفت: بیش از 50 برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی در خراسان 
در  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  می شود.رئیس  اجرا  جنوبی 
برگزار  استان  سراسر  در  شهرستان ها  تناسب  به  مختلفی  مراسم  هنر  هفته 
و  دارد  قرار  اولویت  در  نمایشگاه ها طی هفته هنر  برگزاری  افزود:  می شود، 
کرد:  تصریح  است.کریمیان  داشته  خوبی  بازخوردهای  تاکنون  موضوع  این 
به  که  می شود  برگزار  اسالمی  انقالب  هنر  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی   

لحاظ مباحث هنری می تواند مفید باشد.

برگزاری 5۰ برنامه طی هفته هنر انقالب اسالمی در استان

 سود باالی بانکی رقیب اقتصاد مقاومتی

 طبق روال سالهای گذشته دهم فروردین امسال ششمین 
به  کشور  سراسر  از  جنوبی  شاعران،خراسان  گردهمایی 
مدیر  شد.رفیعی  برگزار  استان  هنرمندان  کانون  میزبانی 
سال  گفت:هر  باره   این  در  استان  هنرمندان  کانون 
حضوراهالی شعر و ادب در آغاز بهار و سال نو جلو هائی 
استان  شعر  صحنه  در  وفاق  تعامل  و  اشتیاق  و  شور  از 
اشتیاق  و  تزاید کمی  به  رو  استقبال   که  اورد  می  پدید 
عالقمندان و ارادتمندان این حوزه ایجاب می کند برای 

ارتقاء کیفی ان نیز برنامه ریزهای اساسی و کارشناسانه 
به  بوده و هست  تاکنون  آنچه  بر  تا عالوه  صورت گیرد 
یک خروجی هدفمند قابل اعتنا و افق روشن دست یابیم.

وی ادامه داد: اصوال هر گردهمایی و جشنواره و نشست 
ادبی باید خروجی و حاصلی مبتنی بر رشد داشته باشد واال 
در حد یک شب شعر معمولی باقی خواهد ماند.وی خاطر 
انتظار میرود  نشان کرد: آنچه از یک گردهمایی سالیانه 
این است که هدفمند و راهگشای شعر و ادب استان برای 

توسعه باشد که با کسب تجارب حاصل از جمع بندی دوره 
های گذشته خوب است صاحب نظران و دست اندرکاران 
مدنظر  منطقه   نیازهای  به  معطوف  تدابیری  حوزه  این 
قرار داده و این نشست و جمع شدن را به فرصتی مغتنم 
برای ارتقاء شعر استان تبدیل نمایند.وی از استاد عندلیب 
و آقای حسینی مود شاعر فرهیخته ساکن مشهد بعنوان 
با نیان این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: این سنت  از 
6 سال پیش تاکنون ادامه پیدا کرده است.وی یاد آور شد: 

کانون هنرمندان  نیز امکانات و شرایط مناسب  را برای 
برگزاری هر چه بهتر این مراسم فراهم کرده  و آمادگی 
گیرد. بکار  را  خود  بضاعت  نیزهمه  آن  ارتقاء  برای  دارد 
تغییر  با  استان  گفتنی است ششمین گردهمایی شاعران 
برنامه یعنی دیدار اولیه 2 ساعت حضور در مکان تاریخی 
قلعه و بیش از 3 ساعت در سالن اجتماعات فرهنگسرای 
پیدا  ادامه  خوانی  شعر  مراسم  هنرمندان  کانون  وحدت- 

کرد.

مدیر کل اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد:
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رئیس جمهور با بیان اینکه برای حرکت 
به سمت توسعه کشور فضای الزم ایجاد 
برای  را  فضا  برجام  گفت:  است،  شده 
پیشرفت کشور ایجاد کرده است و برجام 
در واقع ایجاد تسهیالت الزم برابر موانع 
مدیران  نشست  در  روحانی  دکتر  است. 
ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ایجاد  را  فضایی  برجام  اینکه  بیان  با 
می کند که از همه امکانات به نفع کشور 
و ملت استفاده کنیم، اظهار کرد: آنهایی 
صحبت هایی  برجام  مورد  در  امروز  که 
می کنند گویا فراموش کرده اند که غرب 
توانمندی  تأثیرگذاری  کاهش  دنبال  به 
اگر  و  است  بوده  انرژی  بحث  در  ایران 
نفت  بشکه  یک  حتی  امروز  نبود  برجام 

نمی توانستیم صادر کنیم.
اینکه در آغاز کار دولت  با اشاره به  وی 
صادرات  که  بود  شده  تصویب  مصوباتی 
صفر  به  تا  دهند  کاهش  را  ایران  نفت 

را  گذشته  راه  دولت  اگر  گفت:  برسانند، 
ایران  نفت  صادارات  امروز  می داد  ادامه 
به صفر می رسید و نفت ایران در صحنه 

بیان  با  روحانی  می رفت.  بین  از  انرژی 
در  تالش  و  امید  فضای  امروز  اینکه 
کشور ایجاد شده است که نباید بگذاریم 

از دست برود، گفت: باید قدردان نعمت ها 
گره  توانستند  عده ای  اینکه  و  باشیم 
کوری را باز کنند تا فضای مناسبی برای 

توسعه کشور به وجود آید را قدر بدانیم و 
طوری رفتار نکنیم که اگر به طور مثال 
جراحی  عمل  از  مرگی  حال  در  مریض 

بخیه  جای  از  بخواهیم  آمد  بیرون  سالم 
ایراد بگیریم. 

که  داریم  ادعا  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  و صحبت  کنیم  اصالح  باید  را  جهان 
انسجام جهانی می زنیم،  و  وحدت، عدل 
تصریح کرد: در کشور خودمان که همه 
مسلمان و زیر پرچم والیت هستیم نباید 
فکرمان مشغول حاشیه سازی ها، جدایی و 

تفرقه باشد.
فضای  در  نباید  کرد:  تأکید  روحانی 
ایام  در  باید  بمانیم،بلکه  انتخاباتی 
آثار  آن  از  بعد  و  کنیم  رقابت  انتخابات 
تا  کند  پیدا  ادامه  آنقدر  نباید  انتخابات 
جمهور  رئیس  برسد.  بعدی  انتخابات  به 
با تأکید بر اینکه پیشرفت در سایه رقابت 
کرد: خاطرنشان  می شود،  ایجاد   سالم 

موارد  جز  به  مردم  به  امور  واگذاری   
چرا  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  حاکمیتی 

که رقابت را بیشتر می کند.

عکس روز 

تشکر نمایندگان خراسان از رهبری 
بخاطر انتصاب تولیت آستان قدس رضوی

نمایندگان مردم استان های خراسان جنوبی ، رضوی و 
شمالی در مجلس شورای اسالمی طی نامه ای خطاب 
به حضرت آیت  ا... العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
سمت  به  رئیسی  حجت االسالم  انتصاب  از  اسالمی 

 تولیت آستان قدس رضوی تقدیر و تشکر کردند.
هنوز مهر انتخابات مجلس خشک نشده یک 

عده سخن از انتخابات بعدی می زنند

نماینده ولی فقیه در سـپاه گفت : ابتدای سـال آینده 
و امسال کشور درگیر فضای سیاسی انتخابات ریاسـت 
جمهوری خواهد بود و متأسفانه می بینیم که هنوز مهر 
تأیید انتخابات مجلس خشک نشده یک عده سخن از 
انتخابات بعدی می زنند که این اقدامات زودتر از موعد 
نیز ناخوشایند است، اما در این مسئله ســپاه همچنان 

موضوع روشنگری و بصیرت را ادامه خواهد داد.

سال 96 همه همدیگر را خواهیم دید

انتخابات  در  کاندیداتوری اش  نژاد  احمدی  محمود 
ریاست جمهوری سال ۹۶ را رد نکرد.رئیس دولت نهم 
و دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کاندیدا خواهید شد 
یا نه؟ گفت: انشاا... سال ۹۶ همه همدیگر را خواهیم 
به  نژاد  احمدي  مشاوران  گزارش،  این  براساس  دید. 
وي توصیه کرده اند، پیش از آنکه جریان اصولگرایي از 
شوك خارج شود فعالیت هاي انتخاباتي خود را آغاز کند 

تا اصولگرایان را در برابر یک کار انجام شده قرار دهد.

بعضی از خواص بدانند خوش خدمتی به 
استکبار، باعث نابوی خود آنان خواهد شد

و  باال  با درایت  امام  تهران گفت:  امام جمعه موقت 
دوراندیشی و آینده نگری فرمودند »پشتیبان والیت 
فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد«، اما متاسفانه 
بعضی از خواص با زاویه گرفتن از والیت در خالف 
باید  که  حالی  در  کنند،  می  اقدام  ملی  منافع  جهت 
باعث  همه  از  اول  استکبار  به  خدمتی  خوش  بدانند 
نابودی خود آنان خواهد شد و عقب نشینی در مقابل 
نظام سلطه فقط یک قدم و دو قدم نیست، بلکه تسلیم 
 کامل در برابر تمام خواسته های نامشروع آن هاست 
توجه  مورد  باید  که  است  خطری  بزرگترین  این  و 

دلسوزان انقالب قرار بگیرد.

سخنان رهبری ارتباطی با هاشمی نداشت

و  هاشمی  به  منتسب  توئیت  درباره  مطهری  علی 
ایران،  موشکی  آزمایش  انجام  درباره  رهبری  بیانات 
اظهار داشت: این صحبتی که اخیرا ایشان درباره نقش 
مذاکره و آزمایش موشکی در عرصه سیاست خارجی 
بیان کردند ارتباطی با مطلبی که از آقای هاشمی نقل 
شده، نداشته است.وی ادامه داد: صحبت آقای هاشمی 
درباره اهمیت گفتمان و پیام انقالب در دنیای امروز بود 

و نافی اهمیت قدرت نظامی کشور نیست.

  سوریه: خودرامدیون ایران می دانیم
از  توان  تمام  با  ایران  تاکید کرد:  وزیر سوریه  نخست 
محور مقاومت در سوریه، عراق و لبنان حمایت می کند و 
 سیاست های آن را مقام معظم رهبری تعیین فرموده اند.
 الحلقی ضمن تبریک عید نوروز باستانی و تشکر از حمایت 
های ایران به ویژه مقام معظم رهبری از سوریه تصریح 
اینجا،  در  ایران  پارلمانی  برکت حضور هیئت  به  کرد: 
 پس از تدمر، »قریتین« نیز آزاد شد و ما موفقیت های 
خود را مدیون حمایت های بی دریغ دولت و مجلس 

محترم شورای اسالمی ایران می دانیم.

 هرگز درباره آینده اسد توافق نمی کنیم
معاون وزیر خارجه روسیه درخواست برکناری بشار اسد 
افق هرگونه حل و فصل سیاسی در سوریه را از بین 
می برد. ما باید بحث و بررسی این موضوع را به تأخیر 
بیندازیم تا طرف های سوری خودشان مشخص کنند چه 
زمانی و برچه اساسی این موضوع دوباره مطرح شود. 
ریابکف تأکید کرد: مسکو هرگز با واشنگتن درباره آینده 

اسد توافق نخواهد کرد.

اوباما پشت سر من حرف زده است

رئیس جمهوری ترکیه باراك اوباما را متهم کرد به اینکه 
در  آزادی مطبوعات  از وضعیت  اخیرش  انتقادهای  در 
ترکیه پشت سر او حرف زده است. این اظهارات اردوغان 
در حالی مطرح شده که اوباما گفت که از بابت سرکوب 
مطبوعات در ترکیه ناخرسند است و از اردوغان خواسته 

که دموکراسی را سرکوب نکند.

روایت وبگاه آمریکایی از شکست
 اوباما  از آیت ا... خامنه ای 

 
صهیونیستی  سازمان  معاون  کوپر«  »آبراهام  خاخام 
و  آمریکا  در  شعباتی  که  ویزنثال«  »سایمون 
سرزمین های اشغالی دارد، در یادداشتی که در وبگاه 
است،تاکید  شده  منتشر  تریبیون«  »تامپا  آمریکایی 
کرد که آمریکا تا مدت ها بهای سنگین حماقت های 
این  کرد.در  خواهد  پرداخت  را  ایران  قبال  در  خود 
یادداشت آمده است: اینک حکومت روحانیون ایران 
این   بنابر  هستند  تحریم ها  لغو  سرعت  از  بی تاب 
تعهدهای رسمی مقام های دولت اوباما، شهادت های 
توافق  زمینه  در  آن ها  توخالی  وعده های  و  دروغ 
و  انداخت   زباله  به سطل  باید  را  ایران  با  هسته ای 
ایران  برای  آورده ای  باد  ثروت  باید شاهد  ما   آشکارا 
باشیم و جز گزینه نظامی دیگر موردی برای فشار بر 
این کشور باقی نمانده است. در انتهای این یادداشت 
جمهور  روسای  های  شکست  یادآوری  با  نویسنده 
آمریکا چون شکست »جیمی کارتر« در عقد  سابق 
قرارداد گسترده نظامی با ایران و سرنگونی شاه ایران 
توسط »آیت ا... خمینی« رهبر فقید انقالب ایران در 
نابودی  سال 7۹ میالدی، ماجرای گروگان گیری و 
نیز  اوباما  نوشت:  تهران  در  کشور  این  سفارتخانه 
توسط »آیت ا... خامنه ای« رهبر ایران مغلوب شد و به 
نظر می رسد ما و متحدان خاورمیانه ای بهای سنگین 
بسیاری از این حماقت ها را تا عیدهای پوریم دیگر ) 

از اعیاد دین یهود ( پرداخت کنیم.

برف آذری ها را غافلگیر کرد    عکس: ایسنا 

رئیس جمهور : فضای امید را از بین نبرید 

نظامی ها  خوب می دانند در دوره من موشکی تقویت شد
 

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر جایگاه والیت فقیه  گفت: بارها 
از رهبری نظام  باید  گفته ام هم به عنوان اصل والیت فقیه 
بهتر  فقیه، کسی  ولی  عنوان شخص  به  هم  و  کرد  حمایت 
نداریم. رئیس مجمع تشخیص  نداشته و  آیت ا... خامنه ای  از 
تقطیع خودسرانه  و  از تحریف  تأسف  ابراز  با  نظام،  مصلحت 
سخنانش و سوء برداشت از آن و تعجیل بعضی از جریان ها و گروه ها برای سوء استفاده 

از این جمله، گفت: نظامی ها می دانند که صنعت موشکی در دوره من تقویت شد.

بشار اسد: پشتیبانی روسیه، ایران و حزب اهلل از سوریه بسیار مهم و فعال بوده است
 
رئیس جمهور سوریه در گفت وگو با خبرگزاری های روسی »ریا نووستی« و »اسپوتنیک« با اشاره به پشتیبانی دوستان این کشور اظهار داشت: حمایت  

روسیه برای رسیدن به این نتیجه )پاکسازی سوریه از تروریسم( بسیار مهم و فعال بوده است، پشتیبانی دوستان در ایران و همچنین حزب ا... نیز همینطور. 
 عالوه بر این گروهای دیگری در سوریه هستند که در حال نبرد در کنار ارتش هستند. بشار اسد گفت: ما از مدتها قبل فهمیده ایم که غرب صادق نیست . 
دولت های غربی صادق نیستند و سیاست های آنها به دور از اصول و قوانین بین المللی و سازمان ملل متحد است و نمی توان در حل مشکالت به غرب 

اعتماد کرد. وی  تأکید کرد: هر اندازه که دوستان بهتری داشته باشید، حل مشکل سریعتر و با خسارت های کمتر انجام خواهد شد.

الریجانی : برجام یک سند بسیار »نامتوازن« است
 

دولت  که  است  سندی  برجام  گفت:  الریجانی   محمدجواد 
فعلی براساس آن  تعهدی را پذیرفته و باید این سند از سوی 
بسیار  تا حد  ما  انجام شود.تعهدات  به نحو دقیقی  دو طرف 
زیادی انجام شده و بیشتر تعهداتی که باقی مانده، مربوط به 
طرف مقابل است. البته من معتقدم سند برجام سند »بسیار 
نامتوازن«ی است. ما کارهای عظیم را یک دفعه انجام دادیم  و دیگر چیزی نداریم. 

حاال نشسته ایم تا ببینیم دولت های غربی چه کار می کنند.

گویا برخی فراموش کرده اند؛ اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم 

امام علی علیه السالم :
فرصت را غنیمت شمار پیش از آن که اندوهی گلوگیر شود.

نهج البالغه: ن 31، ص ۹31
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هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

 واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی

  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 

160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه

اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد

 فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک 

کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(

   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     

شماره کارت  مرکز خیریه جواداالئمه )ع(
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0  

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم. 

آژانس هواپیمایی جلوه

  بیمه گذاران محترم شرکت بیمه پاسارگاد

با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید ، لطفا برای دریافت 
الحاقیه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت خود به شعبه مرکزی یا نمایندگی های 

سراسر استان مراجعه فرمایید. 

بیمه پاسارگاد - شعبه استان خراسان جنوبی 

نشانی : بلوار معلم - خیابان قدس شرقی - مقابل اداره  کل راه و شهرسازی   

اطالعیـه

حوزه های علمیه سفیران هدایت سراسر کشور از داوطلبین 

با مدرک دیپلم و باالتر ثبت نام می نماید
www.howzeh.org ثبت نام از طریق: 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علیمه

2- بیرجند، خیابان شهید مطهری )ره(، کوچه 8، پالک 7 

حوزه علمیه سفیران هدایت    تلفن: 05632229729 - 05632225596

مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن   امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
با ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما نیکوکاران 
و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه 

مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 
آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 - مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(

تلفن: 09157202129- 32317898
شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک ملی: 0109826637002 

  شماره کارت مجازی: 6037991899647808

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(


