
شنبه 4  اردیبهشت  1395     15 رجب 1437      23  آوریل  2016      سال نوزدهم       شماره  3487   چهار شنبه 18  فروردین  1395     27 جمادی االخر 1437      6  آوریل  2016      سال نوزدهم       شماره  3474          500 تومانچهارشنبه 2  دی  1394     11 ربیع االول 1437      23  دسامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3399          200 تومان

یادداشت

مراقب »ضد فرهنگ 
توسعه«  باشیم

* هرم پور 

آن  مختلف  ابعاد  در  استان  توسعه  برای  شرایط 
شامل  مثلثی  توسعه  رسد  می  نظر  به  اما  مهیاست؛ 
و  غافلیم  آن  از  که  شرایطی  است؛  مهم  مؤلفه  سه 
این سه مؤلفه در البالی سهل انگاری همه ما گم 
شده است.  در فرهنگ توسعه، »زمان« اهمیت بسیار 
زیادی دارد،  بیشتر از آن »ظرفیت ها و توان انسانی 
و مدیریتی« و بعد هم چیزی به نام »خواستن«. من 
از   برخی  در  کنجکاوی  اندکی  و  عالقه  فراخور  به 
شهرستانهای استان حضور داشته ام و در تعدادی از 
این شهرستانها که متأسفانه ظواهر و عمق محرومیت 
و توسعه نیافتگی بیشتر نمود داشته است بارها گفته 
ام بخش زیادی از توسعه نایافتگی دیارشان برگردن 
مردم شهرشان است که توسعه و پیشرفت و عمران 
جنگ  »مطالبه«،  اند.  نکرده  مطالبه  مسؤوالن  از  را 
یا دیگر شهرها  به  نیست. »خواستن«، ظلم  دعوا   و 

منطقی  فرهنگی  »مطالبه«،  نیست.  خواهی  زیاده 
برای آغاز راه توسعه است.

مطالبه  خود،  از  خواستن  یعنی  پیشرفت  مقدمه   
داشتن از توانمندی ها و پاسخ خواهی از مسؤوالن. 
کاهش  از  اگر  بیکاری،  از  اگر  سالها،  این  همه  در 
فراموشی  نام  به  مشکلی  وجود  از  اگر  اعتبارات، 
افزایش  از  اگر  محرومیت،  و  فقر  از  اگر  مرکز،  از 
مشکالت اقتصادی و کاهش درآمد عمومی استان، 
اگر از حضور مدیران غیربومی و مهاجرت نخبگان و 
مدیران و صاحب نظران بومی گفته ایم و شنیده ایم 
و رنج برده ایم، به دلیل دور ماندن و فراموشی مان 
از »فرهنگ توسعه« به معنای خاص و  و غفلتمان 
عام  معنای  به  فرهنگ  این  اساس  و  اصل  رعایت 

بوده است. )ادامه در صفحه 2( 

رشید  پیکره   حزب ا...  فرمودند:  انقالب  رهبر 
گیرم  می دهد،  نشان  اسالم  دنیای  در  را  خود 
با پول  توخالِی پوک  وابسته   فاسِد  فالن دولِت 
و دالر نفتی در فالن بیانیه، حزب ا... را محکوم 
حضرت دارد؟!  اهمیتی  چه  درک!  به   کند؛ 

نرم  اینکه جنگ  بر  تأکید  با  ا... خامنه ای  آیت 
برخی  به  است،  سخت  جنگ  از  خطرناک تر 
یاوه گویی های دشمنان اشاره کردند و افزودند: 
و  سخت  جنگ  به  تهدید  را  ما  اوقات  برخی 
زیادی  غلط  سخنان،  این  که  می کنند  بمباران 

است، زیرا زمینه و جرأت آن را ندارند و اگر هم 
احیانًا چنین کاری انجام دهند، تو دهنی خواهد 
خورد. ایشان با اشاره به اینکه هم اکنون جنگ 
نرم بر ضد نظام اسالمی در جریان است و ما 
باید به جای دفاع ِصرف، حمله نیز انجام دهیم، 

افسرانی  سنگرها،  و  قرارگاه  در  اگر  گفتند: 
متدین، انقالبی، مصّمم، هوشیار، پرکار، صاحب 
اندیشه، شجاع و فداکار داشته باشیم، می توان 
رهبر  زد.  حدس  را  نبرد  این  در  گرفتن  نتیجه 
این جنگ  اگر در  اما  افزودند:  انقالب اسالمی 

اعتماد  خور،  فریب  تسلیم پذیر،  افسرانی  نرم، 
فکر،  بی  انگیزه،  بی  دشمن،  لبخند  به  کننده 
بی اعتنا به سرنوشت خود و دیگران و سرگرم 
غرائز، در قرارگاه و سنگرها باشند، نتیجه نبرد 

کاماًل مشخص است. ) ادامه در صفحه 8(

رهبر معظم انقالب :

اینکه برخی اوقات ما را تهدید به بمباران می کنند، غلط زیادی است، جرات آن را ندارند

پاسخ های تکراری
 به گزارش بهاری

استاندار وضعیت خراسان جنوبی را برای هیئت دولت تشریح کرد ؛

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 2

بیش از 600 نفر در روستاهای استان مبتال به دیابت اند / خالی بودن۷۵ درصد
 ظرفیت سد های خراسان جنوبی / رونمائی از بوستان پدران آسمانی

فرمانده کل سپاه : تهدیدات پس از برجام جدی تر شده است

مسابقه مجسمه های نمکی 
در تاالب کجی نمکزار نهبندان
صفحه 7

ی 
عبد

س : 
عک

جناب آقای حاج غالمعلی خالدی
انتخاب جناب عالی را به عنوان

 سرپرست هیئت صاحب الزمانی )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( 
صمیمانه تبریک می گوییم، امیدواریم با انتخاب شایسته شما

 و همچنین درایت و تالش های بی دریغ خود همچون گذشته
 در راستای خدمت به شعائر مذهبی و عاشقان 

خاندان عصمت و طهارت )ع( بیش از پیش موفق و موید باشید.

موسسه خیریه حضرت مهدی )عج( بیرجند
وابسته به هیئت صاحب الزمانی )عج(

جناب آقای عیسی جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
توفیق و موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای اله نظر اسعد زاده
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر فقدان برادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم
 تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی

 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند

با پرداخت ماهانه 83 هزار تومان بعد از 20 سال بازنشستگی ماهانه  10 الی 1۵ میلیون تومان دریافت کنید

* صدور انواع بیمه نامه به صورت نقـد و اقسـاط        * 20 درصد تخفیف ثالث اتومبیل   
* 3۵ تا ۷0 درصد تخفیف بیمه بدنه اتومبیل          * 30 درصد تخفیف بیمه های مسئولیت        

* 1۵ تا 40 درصد تخفیف بیمه های آتش سوزی

بیمه سامان
 نمایندگی سلیمی افتتاح شد

آدرس: نبش توحید 28    تلفکس : 324329۵0    همراه: 091۵۵63۵360

به چند بازاریاب فعال نیازمندیم
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وزیر کار در نامه ای خطاب به فرزندان کارگران گفت: کارگری زندگی در سایه نگرانی از ناامنی شغلی و انتظار ناخوشایند 
برای اعالم  حداقل دستمزدهاست و من برای هر کوتاهی ای که کرده ام، عذرخواهی می کنم. ربیعی با تاکید بر اینکه کارگران 
قهرمانان کسب  روزی حالل اند ، اظهارداشت: برای هر کوتاهی ای که در حق پدرانتان کرده ام، عذرخواهی می کنم.

نامه وزیرکار به فرزندان کارگر  و عذرخواهی متفاوت وی

)ادامه از صفحه اول( »فرهنگ توسعه« نماهنگی فرهنگی 

نیست که برایمان بسازند و ببینیم و گوش کنیم و لذت 
ببریم، یا کتابی که تألیفش کنند و اطرافش را بیارایند و 
شیرینی مطالعه اش را به کام بکشیم. »فرهنگ توسعه«، 
میدان وسیعی شامل تصمیم، برنامه ریزی و عمل برای 
فرداست. در استان ما آیا الگو یا طرحی برای این توسعه 
واقعی وجود دارد؟ آیا هرکدام از شهرستانها، فارغ از طرح 
های مصوب دولتی، به فراخور شرایط و وضعشان برنامه 
 ای برای ده سال، یا بیست سال آینده شان دارند؟ آیا
 نمایه ای از ظرفیت ها، توانمندی ها و نیازمندی های
بینی  پیش  آینده،  دهه  یک  در  استان  ای  توسعه 
انعطاف  قدرت  با  لذا  و  احتمالی،  موانع  و  مشکالت 
و  سر  که  کسانی  از  بسیاری  و  من  دارد؟  وجود  باال 
استان  شرایط  از  اطالعی  حداقل  به  گاهی  گوشمان 
حتی  که  آنقدر  نگرانیم.  واقعاً  آینده  برای  جنبد،  می 
از  نداریم  باکی  بکنند  مان  نمایی  سیاه  به  متهم  اگر 
واقعیت  باشد.  برای مسؤوالن  تلنگری  این هم  اینکه 
های فرهنگ  »ضد  برخی  پذیرفت.  و  گفت  باید   را 
حلقوم  جویدن  حال  در  ما  استان  در  ای«  توسعه 
پاسخ  و  اولویت مطالبه گری  با  توسعه   ناب  فرهنگ 
خواهی مردمی هستند. رگه هایی از این ضد فرهنگ 
 توسعه را می توانیم در خیلی از جاها ببینیم. آنها خیانت
 می کنند  و  اگر این خیانت ها در حوزه توسعه ادامه یابد، چه
می توان کرد و چه می باید کرد جز شکستن سکوت؟ 
ما و شما به وظیفه مان که  ساختن فرهنگ توسعه 
های  اولویت  با  همراه  حرکت  و  آن  پاسداشت  و 
وقتش به  شد،  الزم  اگر  تا  بمانیم  وفادار  است   آن 
شورابه ای را که اندک زمانیست به آبراهه زالل پیشرفت 

این استان وارد کرده اند، تمیز دهیم و کنار بزنیم.  
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

 هرایرانییکدفترچهبیمهمیگیرد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اینکه 
بیمه  و  اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  مجموع  چرا 
خاطرنشان  است،  بیشتر  کشور  جمعیت  از  سالمت 
از چند  توانند  افراد می  موجود  قوانین  براساس  کرد: 
بیمه همزمان استفاده کنند البته در قانون برنامه ششم 
توسعه و بودجه سال 9۵ کشور پیش بینی شده است 
اختیار  در  بیمه  دفترچه  یک  تنها  ایرانی  فرد  هر  که 
داشته باشد و در یک بازه زمانی تا شهریور ماه افراد 
غیر  در  کنند  مشخص  را  خود  بیمه  نوع  توانند  می 
اینصورت پس از آن در ساز و کاری، بیمه های موازی 
از یک دفترچه  تواند  تنها می  فرد حذف می شود و 

بیمه استفاده کند تا همپوشانی ها رفع شود.

تغییرقیمتمسکندرسال95

توجه  با  گفت:  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر 
 9۵ سال  در  اقتصادی  روی  پیش  شرایط  اینکه  به 
معامالت  ریسک  و همچنین  نظر می رسد  به  خوب 
این  به  پیش بینی ها  می آید،  پایین  مسکن  حوزه  در 
9۵ سال شروع یک حرکت  که سال  است  صورت 
افزود:  او  بود.  خواهد  کشور  مسکن  بازار  در  خوب 
از رکود کاماًل خارج خواهیم شد کمی  اینکه  گفتن 
سخت است، اما باید کاری کنیم که از رکود خارج 
رکود  از  تفسیری  چه  که  ببینیم  باید  البته  شویم، 
داریم؛ ظاهراً بعضی ها به نظرشان می رسد که رونق 
در بازار مسکن به افزایش قیمت مسکن برمی گردد، 
اما رونق را زمانی حاصل می دانیم که معامالت بازار 
مسکن یک عدد قابل توجهی پیدا کند و متناسب با 
ظرفیت بازار معامالت انجام پذیرد، با این تفاسیر به 
نظر می رسد که امسال سال خوبی باشد و از ابتدای 

تابستان معامالت قابل قبولی صورت گیرد.

ردپیششرطهایعربستانبرایحج

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: مسئوالن سازمان حج در مذاکرات با مسئوالن 
عربستان کرامت مردم ایران را در نظر داشته باشند. 
عربستان  که  شرطی  به  اشاره  با  حسینی  باقر  سید 
پیش روی ایران برای مراسم حج گذاشته است، گفت: 
سعی  غیرمنطقی  درخواست های  با  سعود  آل  خاندان 
در  مشرکین  از  برائت  مراسم  برگزاری  از  مانع  دارند 

مراسم حج امسال از سوی ایرانی ها شوند.

نرخبلیتهواپیماکمترازاتوبوسشد

سه هفته پس از تعطیالت نوروز، نرخ بلیت هواپیما 
با قیمت هایی بسیار پایین به فروش می رسد و حتی 
در برخی مسیرها از قیمت بلیت اتوبوس و قطار کمتر 
است. در هر صورت اگر مسافری االن به دنبال خرید 
بلیت هواپیما باشد می تواند با قیمت های مناسبی آن 
بلیت  این گزارش، قیمت  براساس  را خریداری کند. 
کاهش  هم  تهران  به  مختلف  شهرهای  از  هواپیما 

زیادی یافته است. 

بانکمرکزيباانتشار3هزارمیلیاردریال
اوراقرهنيمسکنموافقتکرد

میلیارد  هزار   3 انتشار  با  مرکزي  بانک   - ایرنا 
پشتوانه  با  مسکن،  بانک  توسط  رهني  اوراق  ریال 
تسهیالت رهني مسکن موافقت کرد. امکان تعمیم 
انتشار اوراق حق تقدم مسکن )اوراق تسه( به سایر 
بانک ها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي نیز مورد 
اعضاي کارگروه تخصصي ستاد هماهنگي  موافقت 
امور اقتصادي دولت که چهارشنبه گذشته در بانک 
تشکیل  بانک  این  کل  رئیس  حضور  با  و  مرکزي 

شد، قرار گرفت. 

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تهدیدات پس 
ایران جدی تر شده  توافقات علیه  و  برجام  از 
در عرصه  افراد  برخی  متأسفانه  گفت:   است، 
سیاسی به آرمان های انقالبی و دستاوردهای 
سردار  می کنند.  بی توجهی  شهیدان  خون 
کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  سرلشکر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگویی 
مناسبت  به   20:30 خبری  بخش  با  متفاوت 
اظهار  سپاه  تأسیس  سالروز  اردیبهشت  دوم 
عنوان یک  به  ابتدای جنگ  در  بنده  داشت:  
به   60 سال  در  و  شدم  جبهه  وارد  بسیجی 
عضویت سپاه پاسداران درآمدم. وی در پاسخ 
به این سؤال که چه احساسی دارید که یک 
قدرتمند   ۵00 جزو  را  شما  آمریکایی  رسانه 
جهان قرار داده است، گفت: من هیچ احساس 
خاصی ندارم چون این تحلیل ها معمواًل غلط 
است و ما قدرت مان را از مردم، نظام اسالمی 

و رهبری انقالب می   گیریم.

به سرلشکر سلیمانی  توصیه کردم 
که مراقب خودش باشد

خصوص  در  همچنین  جعفری  سرلشکر 
که  است  کسانی  میان  در  وی  نام  اینکه 
مالی  و حساب های  گرفته  قرار  تحریم  مورد 
آنها در کشورهای خارجی مسدود شده است، 
اظهار داشت: ما در بانک های داخلی هم هیچ 
حسابی نداریم چه برسد به خارج از کشور و 
عملیاتی  راستای  در  بیشتر  را  تحریم ها  این 

روانی دشمن می دانیم.
با  رابطه اش  خصوص  در  سپاه  کل  فرمانده 
در  وی  محبوبیت  راز  و  سلیمانی  سرلشکر 
یک  ایشان  با  ما  رابطه  گفت:  جوانان  میان 
رابطه عاشقانه، دوستانه و صمیمی است و با 
توجه به اینکه در طول بیش از سه دهه بعد از 
جنگ ایشان همیشه در عرصه جهاد و دفاع از 
انقالب و امنیت کشور و جبهه مقاومت عمل 

می کند طبیعی است که محبوب همه باشد و 
من همیشه به ایشان توصیه کردم که مراقب 

خودش باشد.
وی با بیان اینکه امروز امنیت کشور ما وابسته 
به سالح و تجهیزات نیست، گفت: همه این 
در  دشمن  پیشرفته تر  و  بیشتر  را  تجهیزات 
انسانی  نیروی  از  آنها  نگرانی   اما  دارد  اختیار 
مؤمن، انقالبی و معتقد به نظام اسالمی است 

که این سالح ها را در دست دارند.

امیدواریم بی توجهی برخی به 
آرمانهای شهدا و انقالب رفع شود

توانمندی  خصوص  در  جعفری  سرلشکر 
شهید  شهادت  از  پس  ایران  موشکی 
طهرانی مقدم گفت: خاصیت خون شهیدان این 
است که حرکتی که آنها شروع کرده اند پس 
از شهادت شان محکم تر، عمیق تر و سریع تر 
دنبال می شود چرا که همه سعی می کنند تا 
راهی که آن شهید شروع کرد به نتیجه برسد.

این  از  دیگری  بخش  در  سپاه  کل  فرمانده 
گفت وگو در خصوص تهدیدات علیه انقالب 
از  پس  تهدیدات  این  داشت:  اظهار  اسالمی 
باید  و  شده  جدی تر  برجام  نظیر  موضوعاتی 
امروز برخی  اما متأسفانه  بیشتر مراقبت کرد 
آرمان ها،  به  نسبت  سیاسی  عرصه  در  افراد 
خون شهیدان و دستاوردهای آنها بی توجه اند 

که امیدواریم این بی توجهی رفع شود.

متأسفانه برخی در داخل 
توجهی به اهداف دشمن ندارند

وی در خصوص جنجال کشورهای غربی به 
خصوص آمریکا در زمینه توانمندی موشکی 
بیشتری  بسیار  آنها موشک های  ایران گفت: 
دارند  اتمی  با سرجنگی های )کالهک(  حتی 
اما به آنها اشاره ای نمی شود. اینکه از توانمندی 

این  که  است  آن  برای  نگرانند  ما  موشکی 
بازدارنده می دانند و نمی خواهند  را  توانمندی 
این قدرت افزایش یابد تا هرگاه که خواستند 
گفت:  جعفری  سرلشکر  بیاورند.  فشار  ما  به 
یا  آگاهانه  نیز  داخل  در  برخی  متأسفانه 
ناآگاهانه با دشمن همراهی کرده و توجهی به 

اهداف آنها ندارند.

فضاسازی های زیادی علیه
سپاه صورت می گیرد

برخی  خصوص  در  سپاه  کل  فرمانده 
مأموریت  سپاه  علیه  اقتصادی  جوسازی های 
این نهاد را حفاظت از انقالب و دستاوردهای 
که  سازندگی  اقدامات  گفت:   و  دانست  ایران 
سپاه انجام می دهد هیچ گاه با هدف اقتصادی 
نبوده و ما علی رغم اینکه میلیاردها تومان از 
دولت طلبکاریم با هدف انجام کار این اقدامات 
را صورت می دهیم اما متأسفانه فضاسازی های 
زیادی علیه سپاه صورت می گیرد که همه آنها 

اشتباه است.

اختالف سلیقه و دیدگاه با دولت
 در برخی حوزه های اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی داریم

وی در خصوص رابطه سپاه و دولت نیز گفت: 
ما همیشه خود را حامی دولت ها می دانیم چرا 
اگر  و  دارند  برعهده  آنها وظیفه سنگینی  که 
و  انرژی  که یک  بسیج  و  سپاه  توانمندی  از 
می توانند  کنند  استفاده  است  عظیم  پتانسیل 
در حوزه اقتصاد مقاومتی مؤثر باشند. فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه البته اختالف سلیقه و 

با دولت در برخی حوزه های  اختالف دیدگاه 
افزود:  داریم،  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
و  همکاری  عدم  بر  دلیل  اینها  از  هیچ کدام 

حمایت از دولت نیست.
را  منطقه  مهم ترین چالش  سرلشکر جعفری 
متأسفانه  گفت:   و  دانست  سیاسی  عرصه  در 
برخی کشورها نظیر عربستان با سیاست های 
اسرائیل هماهنگ هستند اما مطمئنیم بیداری 
و مقاومت مردم منطقه جدی است و همه اینها 

را خنثی می کند. 

حوزه  در  سپاه  عملکرد  خصوص  در  وی 
محرومیت زدایی نیز اظهار داشت: بسیج در این 
حوزه توانمندی های بسیاری را از خود نشان 
اعالم شد  قبل  بودیم که سال  داده و شاهد 
12 هزار پروژه محرومیت زدایی صورت گرفته 
که امسال به این میزان نیز اضافه خواهد شد.

این  اگر  کرد:   خاطرنشان  سپاه  کل  فرمانده 
از  دولت  و  باشد  دولت  با  هماهنگ  اقدامات 
این  کند  همکاری  درخواست  بسیج  و  سپاه 

اقدامات اثر بیشتری خواهد داشت.

متأسفانه برخی مسئوالن به دلیل 
اطالعات غلط مطالبی می گویند

 که اینها درست نیست

که  آنجا  از  کرد:   تصریح  جعفری  سرلشکر 
سپاه در مقابل دشمنان ملت و انقالب ایستاده 
می گیرد  صورت  آن  علیه  جوسازی هایی 
دلیل  به  نیز  مسئوالن  برخی  متأسفانه  و 
اطالعات غلط و مشاوره های اشتباه و یا تحت 
تأثیر تبلیغات و نفوذی ها مطالبی می گویند که 
اینها درست نیست و این جوسازی ها با هدف 

تخریب سپاه انجام می شود.
گفت وگوی  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
متفاوت و صمیمی در پاسخ به اینکه آیا شما 
مجازی  فضای  در  اجتماعی  شبکه های  جزو 
هستید یا خیر، گفت:  من عضو این شبکه ها 
نیستم اما آنها را نگاه می کنم و اگرچه برخی 
مطالبی از طرف فرمانده سپاه منتشر می کنند 

اما بنده در این گروه ها عضویت ندارم.
بودن  مفید  خصوص  در  سپاه  کل  فرمانده 
منفی  تبعات  از  اگر  گفت:  نیز  شبکه ها  این 

آن دوری شود، می تواند خوب باشد.
اخیراً  داشت:  اظهار  جعفری  سرلشکر 
موبایلی  برنامه های  همین  از  یکی  در 
دلقک  بازی های مسئوالن آمریکایی را دیدم 

که خنده ام گرفت.

فرماندهکلسپاه:تهدیداتپسازبرجامجدیترشدهاست
برخی در داخل با دشمن همراهی می کنند / با دولت در برخی حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اختالف داریم
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تلفن: 05632432902- 09150630980

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(   09159658659

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی
)مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1395.308(

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی - شرکت گاز استان خراسان 

جنوبی- طبقه اول اتاق 121- امور قراردادها    تلفن : 32392000-056   نمابر قراردادها: 056-32400523
موضوع مناقصه : انجام کلیه امور مرتبط با پیمان حجمی خدمات آبدارخانه ، تنظیفات ، دفتری و پشتیبانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه - مورخ 
94/9/22- مبلغ تضمین: 275/000/000 ریال )دویست و هفتاد و پنج میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول نمی باشد.

محل تامین اعتبار پیمان: بودجه اجرایی این پیمان از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران )طرح های غیر عمرانی( تامین می گردد.
شرایط متقاضیان : ارائه تصویر گواهی برابر با اصل شده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 

در رشته خدمات عمومی
تبصره: شرکت های دارای گواهی تایید صالحیت از سایر استان ها ، برای شرکت در مناقصه برابر ماده 14 دستور العمل شماره 14971 مورخ 88/2/29 
بایستی تاییدیه صالحیت خود را برای فعالیت به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی نیز برسانند. در صورت عدم ارائه تایید 

صالحیت فوق ، از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی پیشنهاد آن شرکت پذیرفته نخواهد شد
داشتن سابقه کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین 

ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
برنامه زمانی مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی: از تاریخ 95/2/4 لغایت 95/2/8 )اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران در 
سایت شرکت گاز خراسان جنوبی به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم های الکترونیکی( قابل دانلود می باشد.(

آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی: پایان وقت اداری 95/2/22 
اعالم نتایج ارزیابی کیفی: 95/2/29 

آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه: ساعت 12:00 روز یکشنبه 95/3/9
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14:30 روز یکشنبه 95/3/9 - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی 

شرکت های واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد مناقصه، همراه با درخواست کتبی شرکت در مناقصه با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه 
کپی برابر اصل شده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی به آدرس مندرج در متن آگهی 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
این آگهی در سایت های WWW.NIGC-SKGC.IR  -  WWW.SHANA.IR -  HTTP://IETS.MPORG.IR قابل رویت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

مناقصه عمومی )نوبت اول(
نام مناقصه گذار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

موضوع مناقصه:

شماره مناقصهمیزان سپرده شرکت در مناقصه به ریالموضوع
انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های 

تحت پوشش اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی
170/000/00095/1

مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شرکت ها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول )95/2/4( به مدت هشت روز تا تاریخ 95/2/11 برای دریافت 

اسناد مناقصه مراجعه نمایند. 
محل دریافت اسناد: خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- خیابان مدرس- نبش مدرس 30-  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی-  طبقه 

دوم- اداره پشتیبانی- اتاق 204      تلفن تماس: 056-32423495
اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد. 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی
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نیاز جدی به برند ملی 
برای طالی سرخ ایرانی
 داریم که از سوی شورای 
ملی زعفران طرح آن نیز 
ارائه شده اما تاکنون کار اجرایی 
در این زمینه انجام نشده است

کشور ما با صادرات زعفران می تواند 
درآمدی معادل صادرات نفت داشته 
اما فروش فله ای این محصول  باشد 
به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت 
صادرات  و  تولید  صنعت  در  موجود 
سودهای  تا  شده  موجب  زعفران 
جیب  به  ایران  زعفران  کالن 

برندهای خارجی برود.

به طالی سرخ شهرت دارد و ۹۵ درصد تولید 
از خوشبوترین  ایران است، یکی  آن در کشور 
تولید  ادویه های جهان که سابقه  و معطرترین 
می رسد.    قبل  سال  هزار  سه  به  ایران  در  آن 
از  از زعفران است، زعفرانی که یکی  صحبت 
گران بهاترین محصوالت جهان است و جایگاه 
محصول  این  دارد  جهان  سراسر  در  ویژه ای 
برای بیش از نیم میلیون نفر در مناطق کم آبی 
ایجاد  اشتغال  رضوی  و  جنوبی  خراسان  چون 
کرده است و همه زندگی روستاییانی است که 
در  پینه بسته  های  دست  با  آن  زنان  و  مردان 
طلوع  از  قبل  دم  سپیده  سحرگاهان  سرمای 
خورشید عازم مزارع می شوند و نماز صبح را به 
شکرانه برکت در سجاده طبیعت اقامه می کنند.
قدمت طالی سرخ در خراسان جنوبی به عنوان 
استانی که باکیفیت ترین زعفران دنیا را دارد به 
۸۰۰ سال پیش بر می گردد و ۳۵ درصد از کل 
تولید زعفران کشور در ۱۵ هزار و ۲۵۰ هکتار 

اراضی این استان تولید می شود.
برای  تنها  نه  بو  و  خوش رنگ  این طالی  اما 
استان  این  تولیدکننده  خود  برای  بلکه  کشور 
جنوبی  خراسان  و  است  نداده  پس  رنگی  هم 
یدک  خود  با  را  محرومیت  عنوان  همچنان 
است  طالیی  تولیدکننده  استان  این  می کشد. 
زمینه  زیرا  است،  نداشته  عمومی  ثروت  که 
الزم برای بازگشت ارزش افزوده این محصول 
و  است  نشده  فراهم  کاری  زعفران  مناطق  به 
در  این محصول  از فروش  سود کالن حاصل 
بازارهای جهانی به نام دیگر کشورها همچون 
واردکننده  عمده ترین  که  کشوری  اسپانیاست 
بزرگ ترین  اما  است  ایران  از  محصول  این 
در  محصول  این  جهان.  در  آن  صادرکننده 
استان و شاید باید گفت در کشور با کوهی از 
سنتی  که  می کند  نرم  دست وپنجه  مشکالت 
بودن کاشت، داشت و برداشت، نوسانات قیمت، 
خشک سالی و سایه سیاه دالالن از یک سو و 
حاال هم ورود رقبای جدید از جمله افغانستان 
این  برای  خاص  برند  نبود  زعفران،  بازار  به 
را  کشاورزان  رنج  و  محنت  ارزشمند  محصول 

دو برابر کرده است.

نوسان قیمت و بازار سکه دالالن

یکی از زعفران کاران خراسان جنوبی در گفت 
نوسانات  اینکه  بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گو  و 
این  مشکالت  اصلی ترین  از  زعفران  قیمت 
زمینه  امر  این  کرد:  اظهار  است،  محصول 
کرده  فراهم  به خوبی  افراد  برای  را  دالل بازی 
زعفران  قیمت  داد:  ادامه  حاجی زاده  است.اهلل 
در فصل برداشت پایین است و وقتی محصول 
افزایش  قیمت ها  از دست کشاورز خارج شد، 

برداشت  مراحل  اینکه  بیان  با  وی  می یابد. 
زعفران بسیار دشوار است، اظهار کرد: زعفران 
کاران از مرحله کاشت تا برداشت رنج بسیاری 
را متحمل شده اما سود آن را دالالن به یغما 
می برند.حاجی زاده بیان کرد: دالالن با استفاده 
کشاورزی  های  زمین  در  خود  ترفند خاص  از 
حاضرشده و در زمان برداشت نیز محصول را 

باقیمت پایین خریداری می کنند.

کشاورزان نیازمند حمایت دولت

موسی موالیی یکی از زعفران کاران شهرستان 
بیان  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیز  قاین 
اجرای طرح  از  استفاده  با  باید  مسئوالن  کرد: 

وی  کنند.  حمایت  را  کشاورزان  مختلف  های 
برداشت  زمان  در  دالل بازی  اینکه  بیان  با 
افزود:  دارد،  وجود  کشاورزی  انواع محصوالت 
از  محصول  هر  برای  مشخصی  قیمت  باید 
ازاین گونه  تا  شود  تعریف  برداشت  ابتدای 
موالیی  آید.  عمل  به  جلوگیری  نیز  غارتگری 
زعفران  برداشت  فصل  در  کشاورز  داد:  ادامه 
و  ماشین  کارگر،  به  را  زیادی  هزینه های  باید 
فروش  به  مجبور  بنابراین  بپردازد  نیازها  دیگر 
است.وی  برداشت  زمان  همان  در  محصولش 
از  بسیاری  شده  باعث  امر  این  اینکه  بیان  با 
افراد زعفران خود را به دالالن بفروشند اظهار 
کرد: اگر قیمت ثابتی از سوی مسئوالن در بازار 

ارائه شود کشاورزان دسترنج خود را به ارزانی 
از وجود زعفران  انتقاد  با  نمی فروشند. موالیی 
این  متأسفانه  کرد:  اظهار  بازار  در  تقلبی  های 
محصوالت تقلبی بانام زعفران قاین و فردوس 
که اصل محصول کیفیت باالیی دارد به فروش 

می رسد.

صادرات فله ای ایران و سودی که
به جیب برندهای خارجی می رود

است  شده  سبب  زعفران  برای  ملی  برند  نبود 
به  فله ای  به صورت  بیشتر  محصول  این  که 
در  محصول  این  شود،  صادر  دیگر  کشورهای 
کشورهایی از جمله امارات و اسپانیا بسته بندی 
کام  و  نام  به  البته  و  قیمت  برابر  دو  با  و 
کشورهای دیگر در بازارهای جهانی به فروش 

می رسد.
با صادرات زعفران می تواند درآمدی  کشور ما 
فروش  اما  باشد  داشته  نفت  صادرات  معادل 
فله ای این محصول به عنوان یکی از مهم ترین 
صادرات  و  تولید  صنعت  در  موجود  مشکالت 
زعفران موجب شده تا سودهای کالن زعفران 

ایران به جیب برندهای خارجی برود.
ارمغان  فله ای  صادرات  شد  یادآور  را  این  باید 
در  کافی  بسته بندی  و  تبدیلی  صنایع  نبود 
مناطق زعفران خیز است و هر ساله زیان هایی 
را به کشاورزان و بازار صادراتی این محصول 
و  تولیدکنندگان  میان  این  می کند.در  وارد 

بد  شرایط  در  نیز  زعفران  صادرکنندگان 
دولت  های  حمایت  نبود  و  موجود  اقتصادی 
در  خود  محصوالت  معرفی  و  رقابت  توان 

بازارهای جهانی را ندارند.

برند ملی از حرف تا عمل

یکی از صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی 
از نبود  انتقاد  با  در گفت و گو با خبرنگار مهر 
از  می گوید:  کشور،  زعفران  برای  ملی  برند 
حرف هایی  زمینه  این  در  بارها   ۱۳۸۰ سال 
رفع  برای  نیز  زعفران  ملی  شورای  و  شد  زده 
این مشکالت برنامه هایی زیادی ارائه کرد که 

هیچ کدام عملیاتی نشد.

اسپانیا  زعفران  اینکه  بیان  با  احتشام  احسان 
است،  شده  شناخته  جهانی  برند  یک  به عنوان 
بیان کرد: این در حالی است که برند ملی برای 
باکیفیت  زعفران  و  ندارد  وجود  ایران  زعفران 
اسپانیایی ها  توسط  فله ای  به صورت  ما  کشور 
فروش  به  قیمت  برابر  دو  به  و  خریداری 
این  دالیل  از  یکی  اینکه  بیان  با  می رسد.وی 
موضوع این بوده که برند اسپانیا جهانی است، 
و  صادرکنندگان  خود  طرفی  از  داشت:  عنوان 
ثبت  برای  خالقیت  نیز  کشور  تولیدکنندگان 
برند ندارند و به همین سود کم راضی هستند.

مدیرعامل شرکت قهستان زعفران اضافه کرد: 
البته همه می دانند که تبلیغ نیاز به هزینه های 

باال دارد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور 
و  هستند  رو  روبه  مالی  منابع  محدودیت  با 
باشند. راضی  اندک  سود  به  می دهند  ترجیح 

و  بزرگ ترین  از  ایران یکی  اینکه  بیان  با  وی 
دنیا  در  زعفران  تولیدکنندگان  باکیفیت ترین 
از  اسپانیا  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  است، 
خودش زعفرانی ندارد و زعفران ایران را به دنیا 
می فروشد.وی همچنین به مشکالت واحدهای 
خراسان  در  زعفران  بسته بندی  و  فرآوری 
واحدهایی  همه  از  افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبی 
این زمینه کار می کردند اکنون  که تاکنون در 
دو واحد باقی مانده که آن ها هم به زور خود را 

سرپا نگه داشته اند.

قاچاق فله ای و
بسته بندی های زیرزمینی

کمبود  و  گردش  در  سرمایه  نبود  احتشام، 
مشکالت  مهم ترین  از  یکی  را  مالی  منابع 
عنوان  زعفران  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان 
کرد و گفت: هم اکنون برای خرید ۱۰۰ کیلو 
زعفران حداقل ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه در 
گردش نیاز بوده و همه تولیدکنندگان دستشان 
فله ای،  قاچاق  است.وی،  بسته  زمینه  این  در 
زیرزمینی  های  بسته بندی  و  فله ای  صادرات 
و تقلبی را یکی دیگر از مشکالت پیش روی 
تا  افزود:  و  برشمرد  عرصه  این  تولیدکنندگان 

زمانی که کنترلی بر این موارد نباشد و عده ای 
کنند  بسته بندی  خانه ای  را  زعفران  بخواهند 
به طور حتم شرکت ها نمی توانند از نظر قیمت با 

آن ها رقابت کنند.
ورود  خطر  به  همچنین  صادرکننده  این 
کشورهای دیگر در تولید زعفران اشاره کرد و 
گفت: این امر نیز یکی از خطراتی است که بازار 
ما را تحت شعاع قرار داده است و قاچاق پیاز 
به طور  افغانستان  مانند  کشورهایی  به  زعفران 

حتم در آینده برای ما دردسرساز خواهد شد.
های  خشک سالی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی در کشور این  متمادی و وضعیت بد 
و  بگیرند  را  بازار  آن ها  که  دارد  وجود  احتمال 

اقدام جدی  امر  این  از  برای جلوگیری  باید  ما 
انجام دهیم.

دست خالی شورای ملی زعفران

رئیس  نائب  به عنوان  احتشام  به سراغ محسن 
وی  زبان  از  تا  رفتیم  زعفران  ملی  شورای 
راه  و هم  را  ایران  هم مشکالت طالی سرخ 
چاره ای که شورای ملی زعفران برای مشکالت 

اندیشیده را جویا شویم.
مرجعی  تشکیل  باهدف  زعفران  ملی  شورای 
تشکیل   ۱۳۸۹ سال  در  زعفران  امر  در  واحد 
شد. با شنیدن این نام این گونه برداشت می شد 

که دیگر خبری از مشکالت در چرخه زعفران 
با کمک بخش  این شورا  بود چرا که  نخواهد 
خصوصی و حمایت دولتی به حفظ و اعتالی 
زعفران اقدام خواهد کرد اما گویا این شورا نیز 
همچون  موضوعات  از  برخی  کردن  عنوان  با 
و...  مالی  منابع  اجرایی،  پشتوانه  نداشتن 
باید در راستای بهبود و  نتوانسته آن گونه که 

حفظ چرخه زعفران کشور اقدام کند.
مشخص  برند  نبود  مانند  چالش هایی  هنوز 
سنتی،  برداشت  و  کشت  تعریف شده،  و 
خریدوفروش فله ای و بدون بسته بندی متناسب 
قاچاق  و  اروپایی  و  خارجی  مشتریان  ذائقه  با 
پیاز زعفران همچنان به قوت خود باقی است، 
ضمن اینکه رقبای جدیدی نیز مانند افغانستان، 

هند و چین نیز به میدان آمده اند.

برند ملی طرحی بدون بودجه

نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو 
با خبرنگار مهر اظهار کرد: برند ملی زعفران از 
چند سال قبل در دست اقدام است ولی هنوز 
به نتیجه ای نرسیده و کار قابل توجهی برای آن 

صورت نگرفته است.
محسن احتشام با بیان اینکه در گذشته حرف 

های زیادی در این زمینه مطرح شده اما تاکنون 
بودجه ای برای این امر اختصاص نیافته است، 
بیان کرد: ثبت هر برند در داخل و به خصوص 
در خارج از کشور هزینه های زیادی نیاز دارد که 

دولت باید در این زمینه کمک کند.
های  پیگیری  علی رغم  اینکه  بیان  با  وی 
کاری  زمینه  این  در  دولتی  بخش  انجام شده 
ملی  شورای  داشت:  عنوان  است،  نداده  انجام 
طرح ریزی،  سیاست گذاری،  متولی  زعفران 
برنامه ریزی و پیگیری مسائل و مشکالت حوزه 
زعفران است و بحث های اجرایی بیشتر مربوط 
است.  صادرکنندگان  و  تولیدکننده  اتحادیه  به 
وی ادامه داد: در همین راستا نیاز جدی به برند 

ملی برای زعفران کشور است که از سوی شورا 
مطرح شده و طرح آن نیز ارائه شده اما تاکنون 
است. نشده  انجام  زمینه  این  در  اجرایی  کار 
نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
برند سازی یک فرایند و چرخه فعال است که 
باید توسط بنگاه های تولیدکننده و صادرکننده 
اجرایی و عملیاتی شود، بیان داشت: بنگاه های 
صادرکننده و تولیدکننده زعفران چون کوچک 
هستند توان انجام اقدامات مؤثر در این زمینه 

را ندارند.

دولت برای ثبت برند ملی 
زعفران کمکی نکرد

باالی  نرخ  با  طرفی  از  کرد:  اضافه  احتشام 
وارد  نمی تواند  بنگاهی  هیچ  موجود  تسهیالت 
این  در  تاکنون  نیز  دولت  و  شود  عرصه  این 
زمینه کمکی نکرده است. وی با اشاره به ورود 
تولید  بازار  به  افغانستان  جمله  از  کشورهای 
شاهد  اوقات  گاهی  حتی  کرد:  بیان  زعفران، 
افغانستان  به  ایران  زعفران  که  هستیم  این 
می رود و آنجا بسته بندی و به فروش می رسد 
این  برای صادرات  مزایای خوبی  آن ها  چراکه 
در  اینکه  بیان  با  ایجاد کرده اند. وی  محصول 
هند  به  زعفران  ورود  تعرفه  افغانستان  کشور 
در  این  داشت:  عنوان  است،  صفر  پاکستان  و 
حالی است که در کشور ما در صورت صادرات 
زعفران به هند ۳۵ درصد و به آمریکا ۱۰ درصد 
شورای  رئیس  شود.نائب  پرداخت  مالیات  باید 
زعفران  بازار  به  افغانستان  ورود  زعفران،  ملی 
را یک تهدید برای کشور عنوان کرد و افزود: 
زعفران  تولیدکننده  بزرگ ترین  به عنوان  ما 
انجام  زمینه  این  در  به موقع  اقدام  نتوانسته ایم 
دهیم و محصول خود را به خوبی معرفی کنیم 
در نتیجه کشورهای دیگر بازار ما را می گیرند.

برند جغرافیایی زعفران قاین
 به ثبت می رسد

را  جنوبی  خراسان  تولیدی  زعفران  احتشام، 
یکی از باکیفیت ترین زعفران ها دانست و افزود: 
فرآوری  واحدهای  مسائل  این  همه  باوجود 
زیادی در استان داریم که به دلیل عدم حمایت 
دولت و نبود تسهیالت ارزان قیمت توان رقابت 

با سایر استان ها را ندارند.
تقلبی  های  زعفران  فروش  به  اشاره  با  وی 
یک  این  داشت:  بیان  قاین،  زعفران  نام  به 
معضل بزرگی است که زعفران استان را بدنام 

می کند و ما تاکنون در این زمینه کاری انجام 
نداده ایم.وی ادامه داد: در همین راستا به زودی 
به  قاین  زعفران  جغرافیایی  برند  ثبت  مراحل 
فروش  اجازه  کسی  بعدازآن  و  می رسد  اتمام 
ندارد.وی  را  قاین  نام  به  تقلبی  محصوالت 
در  زعفران  بسته بندی  و  فرآوری  ضرورت  بر 
داخل تاکید می کند و می گوید: اگر می خواهیم 
را  روستاییان  و  نشود  سکنه  از  خالی  روستاها 
تولید  ثروت  برایشان  باید  نگه داریم  روستا  در 
کنیم و عواید و درآمد حاصل از زعفران باید به 
مناطق زعفران کاری برگردد، همه باید تالش 
واقعی اش  جایگاه  به  را  ایران  زعفران  کنیم 
برسد.  وی از دولت خواست کمک های الزم را 

در زمینه برند سازی ملی زعفران را داشته باشد.

چکش کاری زعفران

نمایندگان  که  بود  گذشته  سال  ماه  آبان   ۲۳
چندین  پرونده  افتادن  جریان  به  از  مجلس 
اعالم  و  دادند  خبر  زعفران  ملی  طرح  ساله 
این طرح   ۱۳۹4 آذرماه سال  اویل  که  کردن 
اما در گفت وگو هروی  راهی مجلس می شود 
نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسالمی 
موضوع  این  می رود  امید  هنوز  شد  اعالم 
مجلس  به  جامع  طرح  یک  به عنوان  به زودی 
در  زیرکوه  و  قاین  مردم  شود.نماینده  ارائه 
مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر زعفران 
را به عنوان طالی سرخ محصولی درآمد زا و 
جایگزینی مناسب برای نفت دانست و افزود: 
ارزآوری  کشور  برای  هم  تواند  می  زعفران 
داشته باشد و هم اشتغال زایی اما تا کنون به 
آن توجه ای نشده است. وی بر توجه به ایجاد 
زعفران  جهانی شدن  برای  تبدیلی  صنایع 
ایرانی در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: 
به  زعفران  مصرف  و  تولید  بر  هنوز  متأسفانه 
شیوه های سنتی اصرار ورزیده می شود. وی با 
اشاره به طرح ملی زعفران و اینکه چرا هنوز 
گفت:  است،  نشده  ارائه  در مجلس  این طرح 
در خصوص این طرح تاکنون جلسات زیادی 
دستگاه های  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  با 
بیان داشت:  برگزار شده است.هروی  ذی ربط 
طرح  باید  مجلس  در  طرح  هر  تصویب  برای 
از جوانب مختلف بررسی و چکش کاری شود 
که این کارها انجام شده و امیدواریم به زودی 
به عنوان یک طرح جامع به مجلس ارائه شود.
تبدیلی  صنایع  به  پرداختن  کرد:  عنوان  وی 
طرح  مهم  اهداف  از  زعفران  سازی  برند  و 
ملی زعفران است که در مجلس در مورد آن 

تصمیم گیری خواهد شد. 
کشور  چرا  اینکه  است،  مطرح  که  سؤالی 
محصول  این  انحصار  مدت هاست  که  ایران 
فکر  به  تاکنون  داشته  اختیار  در  را  باارزش 
نیفتاده  محصول  این  برای  ملی  برند  ثبت 
صادرات  زعفران،  تولید  به  کمی  است؟توجه 
محصول  این  برای  برند  نداشتن  و  فله ای 
جدید  رقبای  شتابان  رقابت  کنار  در  باارزش 
در  را  بازار  به راحتی  دور،  چندان  نه  آینده  در 
در  و  داد  خواهد  قرار  رقیب  کشورهای  اختیار 
این صورت عالوه بر از دست دادن یک منبع 
نیز  ارزآوری، معیشت روستاییان زیادی  خوب 

با مشکل روبرو خواهد شد.

رنج نامه ای برای زعفران خراسان جنوبی
طالی سرخ ایرانی سراب می بیند؛ طرحی که در راه مجلس ماند

طرف  آن  ۱۰۰متر  سازی  وشهر  راه  اداره  سالم  با 
آباد چند چاله در  ابتدای جاده علی  اداره شما  از  تر 

آسفالت ایجاد شده لطفا رسیدگی کنید
۹۱۵...۸۰۶
مواد  فروشان  خرده  با  که  است  چرامدتی  سالم  با 
جوان  هزاران  که  بیرجند  سراب  در  ویژه  به  مخدر 
چه  ببینید  بیایید  شه  نمی  برخورد  کرده  گرفتار  را 
می  درخواست  انتظامی  نیروی  از  گرفتارند  جوانایی 

کنم با جدیت بیشتری برخورد کنه  
۹۱۵...۰۲۳
وضعیت فضای سبز پیاده روی ابتدای خیابان امامت 
سجادشهر سالهاست که مورد کم توجهی مسئوالن 
پیگیری  خواهشمندیم  است  شده  واقع  شهرداری 

نمایید. با تشکر
۹۱۵...۹۰۰
سالم چرا بعضی رانندگان اتوبوسرانی فکر می کنند 
خودشان  به  متعلق  و  است  بزرگ  ماشینشان  چون 
نیست نباید رعایت حق تقدم مخصوصا در میادین و 
چهارراهها بنمایند. دیگر اینکه که اصال هیچ توجهی به 
خودروهای دیگر ندارند و به علت بی توجهی مسئوالن 
رانندگی می کنند و  اتوبوسرانی هرجور که بخواهند 
جان و مال مردم برایشان مهم نیست همشهریان عزیز 

خود شاهد این موارد هستند
915...587
سالم آوا  واقعا برای جواب یک نامه در شورا شهر 
چقدر زمان می برد  که جواب بدهند  آیا این حق 
شورای  آقایان  این  به  دادند  رای  که  است  مردم 

بیرجند؟ شهر 
915...104 

راهنمایی  رییس  اگر  نباشید  خسته  و  سالم  با 
و  ظهر  سر  الاقل  بکشند  زحمتی  یک  رانندگی  و 
غروب یک مامور در چهار راه کارگران بزارن چون 
اول  نانوایی هم  دارد  کارگران عرض کمی  ورودی 
چهارراه است با سواری جلوی نانوایی پارک میکنن 
از  ترافیک  گیرند  می  نان  میرن  نانوایی  صف  تو 
سمت کارگران به آخرکارگران و از سمت رجایی به 
ترافیک  چهارراه جوادیه می رسد مردم وقتشان در 

بیهوده هدر می رود با تشکر فراوان 
۹۱۵...۱۳7
شهرداری محترم  چرا آتشنشانی هم به اندازه متراژ 
بقیه  در  آیا  ظلم  چقدر  گیرد  می  عوارض  بنا  زیر 

استانها همین است؟ لطفا جواب بدهید.
۹۱۵...۱۵۹
تصویر  استان   ۱۶ ساعت  خبر  درپخش  سالم.  با 
اتاق خبر، در پشت صحنه هیچ  رفت و آمد پرسنل 

جاذبه ای ندارد. لطفا تجدید نظر بفرمایید.
۹۱۵...7۳۳

نمونه خراسان جنوبی که  نشریه  از  با عرض سالم 
حرف بنده حقیر رو واسه 4 کیلو متر خاکی مزار کوه 

منعکس کردید کمال تشکر دارم موید باشید.
۹۱۵...۶۱۰
با سالم. توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی یکی از 
بیمارانی  آمار  اولویت های شهرستان خوسف است 
بیرجند  های  بیمارستان  به  روز  هر  که  خوسفی 

مراجعه می کنند نشانگر اهمیت این امر است.
915...008

کارمندان   بعضی  بر   1 منطقه  آقای شهردار محترم 
که حقوق از بیت المال می گیرند و کار نمی کنند با 
این همه جوان بیکار خواهش می کنم بر کار آنان 

نظارت کنید با تشکر.
915...159
و  مخروبه  مدتهاست  غفاری  خیابان  برق  نیروگاه 
که  محترمی  ارگان  هر  است  بالاستفاده  و  متروکه 
مسئول آنجاست می تواند آن را به یک مکان خوب 
نیاز  کندتا  مبدل  زیبا  تفریحی  یا  تجاری  بزرگ  و 
هم  و  شود  مرتفع  هم  فضاها  این  به  منطقه  شدید 

دعای خیر مردم پشتوانه تان باشد با تشکر
 632...937
سایت  و  میالد  بلوار  سبز  فضای  خصوص  در  آوا 
کویر تایر جای تاسفه انگار شهرداری پیام ساکنین 
خبرنگاران  از  یکی  خواهشمندیم  بیند؟!  نمی  را 
محترم مکان های فوق را به تصویر بکشند قضاوت 

با مردم )فقط خاک و هیزم وآشغال(
915...236
غفاری  بازارچه  مقابل  مردم  ایستادن  سالم.  با 
جهت سوار شدن به اتوبوس مسیر مهرشهر و بلوار 
احمدی روشن به علت تعدد زیاد اتوبوسهای روشن 
و متوقف شده، باعث اختالل تنفسی بر اثر دود زیاد 
رفاه  جهت  لذا  شود.  می  مسافران  برای  اتوبوسها 
حال مردم حتما ایستگاه را تغییر دهید . مخصوصا 
را  معلوالن  و  سالمند  افراد  نامساعد  حال  بایستی 
کنیم.  لحاظ  اتوبوسها  به  راحت  شدن  سوار  جهت 
زیاد  دود  تولید  و  روشن  اتوبوس  ساعته  نیم  توقف 
خود  داخل  که  دیگری  اشکال  است.  ناپذیر  توجیه 
اتوبوسها نمایان می باشد این است که پاکیزگی و 
کثیفی  مثل  شود.  نمی  رعایت  اتوبوسها  در  نظافت 
هاکه  پنجره  حاشیه  زیاد  بسیار  کثیفی  و  ها  پرده 
به  است  امید  دهد.  می  مسافر  به  بدی  احساس 
اشکالت ذکر شده بدون فوت وقت رسیدگی شود. 
910...170
بیشتر  روشنایی  برای  خواهشمندیم  مسئوالن  از 
اقدامی  پیامبر اعظم  بلوار  ایستگاه سالمت واقع در 

انجام دهند.  با تشکر
939...085
از کوچه ها و حاشیه  برخی  پیاده روهای  با سالم. 
باشد.  می  خاکی  هنوز  مدرس  انتهای  در  خیابان 
اقدام  معابر  این  آسفالت  به  نسبت  خواهشمندیم 

کنید. با تشکر
915...437

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از بین ۹ مقاله علمی ارسالی به دبیرخانه نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد، 
۵ مقاله علمی کارشناسان این اداره کل توانست جواز ورود به این کنگره را دریافت نماید. سید مهدی معراجی با بیان اینکه در برگزاری این کنگره اهداف متعددی دنبال می شود ابراز داشت: 

تبادل اطالعات و بیان نقطه نظرات و در نهایت ارائه پیشنهادات ارزنده جهت راهگشایی امور تخصصی مرتبط را می توان از عناوین مهم برگزاری نوزدهمین کنگره ملی دامپزشکی دانست.

راهیابی 5 مقاله علمی دامپزشکی خراسان جنوبی به نوزدهمین کنگره ملی دامپزشکی
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چتر هوشمند هم رسید!
بلکه دیگر گم هم بینی می کند  نه تنها  آب و هوا را پیش   یک شرکت فرانسوی چتری به رنگ رنگین کمان طراحی کرده است که 
نمی شود. این چتر با یک برنامه بر روی گوشی های هوشمند منطبق می شود که با ارسال هشدارهایی از طریق سیستم جی پی اس 30 
دقیقه زود تر آب و هوا را برای کاربر آن پیش بینی می کند و همچنین در صورت جا ماندن به کاربر یادآوری می کند تا چترش را بردارد. 

فناوری

در  سرمازدگی  و  سیل آسا  های  بارندگی  وقوع 
خراسان  کشاورزان  امید  شد  سبب  فروردین ماه 
سرما  سوز  و  بزند  یخ  درختان  روی  بر  جنوبی 
خسارت ۹۵ میلیاردی روی دستان بدون حامی 
آنها بگذارد.  زمستان گذشت اما خساست آسمان 
ناامید  را  پیر  کشاورز  منتظر  چشمان  همچنان 
از آسمان برگرداند، امسال نیز همانند ۱۷ سال 
گذشته زمستان در این استان بدون رنگ و بوی 
باران به پایان رسید و جای خود بر بهاری داد که 
حاال در زمین های خشک و بی آب کویر باید 
چشم نوازی کند.هرچند بهار امسال از همان ابتدا 
سرسبزی و طراوت چندانی برای کشاورزان این 
خطه کویری نداشت اما تمام امید کشاورزان به 
نم نم باران های بهاری بود که شاید بتواند نوری 
بر دل های خشکیده کویر باشد که آن هم تمام 
امید کشاورزان را با خود برد و تنها شکوفه های 

امید باقی مانده بر روی درختان یخ زدند.
گویا قرار نیست قصه خشکسالی و تبعات آن در 
این استان تمام شود و هر سال این خشکسالی 
روی دیگر از خود را به کشاورزان نشان می دهد، 
این بار خشکسالی تنها به بی آبی و هجوم آفات 
تنها  که  بارانی  همان  با  بلکه  نشد  ختم   ... و 
آرزوی مردمان این خطه است به جان باغ ها و 
دسترنج یکساله آن ها افتاد.هم زمان با نخستین 
بی  در طبیعت  زندگی  بهاری که روح  روزهای 
جان کویر دمیده و شکوفه های بهاری جان تازه 
به دل های کشاورزان داده بود، غرش و ترکیدن 
بغض آسمان، میوه های امیدی که تازه از دل 
شکوفه ها سربرآورده بودند را پاییزان کرد و برخی 

را نیز روی همان شاخه ها خشکاند.

دست های خالی کشاورزان
در برابر قهر طبیعت

وقوع بارندگی های سیل آسا و سرمای بعد از آن 
در روزهای نخست امسال سبب شد که بخش 
باغی خراسان جنوبی  از مزارع زراعی و  زیادی 
دچار خسارت ۵0 تا ۱00 درصدی شوند و دست 
های خالی و بدون حامی کشاورزان را روی هم 

بگذارد.
گل والی  زیر  از  مزرعه اش  که  کشاورزی  مرد 
به زور سرپا مانده است، در زیر درختی که حاال 
گاه به گاه  ندارد،  چیزی  جان  بی  سایه  از  غیر 
می نشیند و میوه های یخ زده را واکاوی می کند 
و با حسرت دوباره دست به زانو می گیرد و بلند 
می شود، حرف هایش را می توان از نگاه ناتمامش 
خواند.رحیمی می گوید:  تمام  و  تام  به خسارات 

که  بود  بادامی  درختان  همین  امیدمان  تنها 
می بینید حاال تنها میوه های یخ زده آن برایمان 
باقی مانده است. او که از همان جوانی تاکنون 
تنها در آمد خود و خانواده اش را از کشاورزی به 
دست آورده، ادامه می دهد: نیمی از درختانی که 
جوانی ام را برای آن ها گذاشته ام بخاطر بی آبی 
تاکنون تلف شده اند و تنها همین درختان باقی 

مانده بودند.این کشاورز در مورد بیمه محصوالت 
بی  و  پیر  کشاورز  یک  من  می گوید:  نیز  خود 
سوادم از این چیزها سردر نمی آورم، حرفی هایی 
در مورد بیمه شنیده ام اما تاکنون خودم دنبال آن 
نبودم.پاسخش در برابر این حرف که اگر بیمه 
می بود االن حداقل درصدی از خسارت او جبران 
می شد، تنها تکان سر با حسرت است که دیگر 

دوایی برای دل ناامید او نیست.

بیمه تنها حامی ام در برابر 
سیل و سرمازدگی بود

نظری یکی دیگر از همین کشاورزانی است که 
به گفته خودش تمامی دام ها و مزارع او تحت 
او  هستند،  کشاورزی  محصوالت  بیمه  پوشش 
به خبرنگار مهر می گوید: بیمه کمک کار خوبی 

تاکنون برایمان بوده و حداقل بخشی از خسارت 
را برایمان جبران کرده است.

وجود  با  امسال  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
سیل ها و سرمازدگی که در روستاهای همجوار 
اما  کرد:  بیان  ندید،  آسیب  ما  محصوالت  بود، 
سال گذشته درختان زردآلو من دچار سرمازدگی 
شد که بیمه بخشی از خسارت را پرداخت کرد.

گذشته  سال  همچنین  داد:  ادامه  کشاورز  این 
هم  مورد  یک  و  دام  زدگی  گرگ  مورد  چند 
مارگزیدگی گوسفند اتفاق افتاد که بیمه خسارت 

آن را پرداخت کرد.
کشاورزان  از  دیگر  یکی  نیز  مرکی  عیسی 
می گوید:  مهر  خبرنگار  به  رابطه  این  که  است 
با  راضی هستم چراکه  بیمه کشاورزی  از  واقعا 
این خشکالی  که  تبعاتی  و  وجود خشکسالی ها 
من  به  زیادی  کمک  بیمه  داشته  استان  برای 
کرده است.وی با بیان اینکه تمامی زمین های 
کشاورزی ام بیمه هستند، عنوان داشت: در حال 
حاضر سه هکتار از باغات پسته و دو هکتار مزارع 

زرشک خود را بیمه کرده ام.
و  کرد  اشاره  بیمه  های  به کمک  کشاورز  این 
شد  سبب  تگرگ  وقوع  گذشته  سال  در  افزود: 
که بخشی از گل های درختان زرشک بریزد که 

بیمه ۸00 هزار تومان برای آن پرداخت کرد.

خسارت ۹۵ میلیاردی تگرگ و 
سرمازدگی به کشاورزی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیز 

استان  شهرستان   ۹ در  سرمازدگی  و  تگرگ 
تومان  میلیارد   ۹۵ از   بیش  جنوبی  خراسان 

خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد.
خسارت ها  این  کرد:  بیان  ولی پورمطلق  هاشم 
بیشتر مربوط به باغات استان به ویژه میوه های 
به ۷۵۷  از خسارت  است. وی  بوده  سردسیری 
هکتار از باغات در شهرستان قاینات اشاره کرد 
و افزود: این باغات شامل انگور، آلو، گردو، بادام 

دیم و آبی و پسته است.
بیان  با  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
اینکه در شهرستان درمیان نیز 30 هکتار اراضی 
زراعی بطور ۶0 درصد آسیب دید، بیان داشت: 
همچنین در این شهرستان ۱3۵ هکتار از اراضی 

باغی نیز خسارت دیده است.
ولی پور بیشترین خسارت تگرگ و سرمازدگی 
و  دیهوک  بخش  در  را  طبس  شهرستان  در 

سیل،  اثر  بر  افزود:  و  کرد  عنوان  دستگردان 
خسارتهایی به کانال های آب، جاده دسترسی، 
خاکریز اطراف اراضی و همچنین به مزارع گندم، 
جو و جالیز این شهرستان وارد شده است. است.

 30 نیز  سربیشه  شهرستان  در  داد:  ادامه  وی 
هکتار از اراضی باغی و ۹ هکتار اراضی زراعی 
است.رئیس  شده  خسارت  دچار  شهرستان  این 

با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اشاره به خسارات وارد آمده به بخش کشاورزی 
این  در  داشت:  عنوان  زیرکوه،  شهرستان  در 
شهرستان نیز ۱۱۵ هکتار گندم  ۷۵ هکتار جو 
نیز مثل  باغی  به  محصوالت  دچار خسارت و 
زرشک، بادام وا نگور  نیز خسارت فراوانی وارد 
شده است.ولی پور از عموم کشاورزان و دامداران 
استان خواست تا نسبت به بیمه  محصوالت خود 
اقدام کنند تا در  بروز  چنین حوادثی راحت تر 
کنند.در  پیدا  دست  خود  مسلم  حق  به  بتوانند 
حالی که تنها حامی کشاورزان در برابر خسارات، 
بخش  هنوز  اما  است  کشاورزی  بیمه  صندوق 
محصوالت  بیمه  برای  کشاورزان  از  عظیمی 
رغبت چندانی ندارند و از جمعیت ۹0 هزار نفری 
 3۷ تنها  استان  کشاورزی  بخش  برداران  بهره 

هزار تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

تنها ۳۷ هزار بهره بردار بخش 
کشاورزی استان بیمه هستند

جنوبی  خراسان  کشاورزی  بیمه  صندوق  مدیر 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق 
در  و سرمازدگی  تگرگ  انجام شده  برآوردهای 
سال جاری بین ۵0 تا ۱00 درصد مزارع گندم 
استان را دچار خسارت کرد.جواد غنچه همچنین 
از خسارت ۶0 درصدی به باغات زردآلو استان 
در این مدت خبر داد و بیان کرد: بارندگی های 
شدید و سرما  ۷0 درصد باغات بادام، ۴0 درصد 
باغات پسته و ۴0 درصد درختان زیتون را از بین 

برد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده کشاورزان از بیمه 
محصوالت کشاورزی و دامی، عنوان داشت: در 
حال حاضر 3۷ هزار و ۱۲۸ نفر از بهره برداران 
بیمه  پوشش  تحت  استان  کشاورزی  بخش 

محصوالت کشاورزی قرار دارند.

پرداخت ۱4۷ میلیارد ریال 
غرامت در سال زراعی گذشته

 مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی از 
پرداخت ۱۴۷ میلیارد ریال غرامت سال زراعی 
۹۴-۹3 به کشاورزان و دامداران استان خبر داد 
زراعی  سال  در  استان  باغات  غرامت  افزود:  و 
گذشته، ۷۲ میلیارد ریال و غرامت زراعت نیز ۱۷ 
میلیارد ریال بوده است.غنچه ادامه داد: همچنین 
غرامت  برای  ریال  میلیارد   ۵0 مدت  این  در 
غرامت  برای  نیز  ریال  میلیارد  هشت  و  دام ها 
در  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  پرداخت  طیور 
شش ماهه نخست سال زراعی ۹۵-۹۴ نیز ۱۷ 
هزار و 300 هکتار از اراضی زراعی استان تحت 
این  در  داشت:  بیان  گرفتند،  قرار  بیمه  پوشش 
مدت ۱۱ هزار و ۱۸0 هکتار از باغات استان نیز 
بیمه شدند.با وجود خشکسالی های چندین ساله 
در استان و تبعات این خشکسالی معلوم نیست 
وجود  به  کشاورزان  برای  مشکلی  چه  فردا  که 
آید و محصوالت ان ها چگونه از بین بروند، در 
این بین بیمه محصوالت کشاورزی تنها حامی 
دستان خالی ان ها در برابر حوادث ناخواسته و 
ناگواری خواهد بود که هر روز در کمین باغات 
محصوالت  بیمه  اینرو  از  نشسته اند.  مزارع  و 
کشاورزان  جدی  نیازهای  از  یکی  کشاورزی 
در  رغبت  ایجاد  برای  سازی  فرهنگ  که  بوده 
کار  نیازمند  مزایا  این  از  استفاده  در  کشاورزان 

اساسی و جدی است.

خسارت میلیاردی سرمای بهاری در استان

 آیا وقت تعویض باتری لپتاپ شما
فرا رسیده است؟

پس از مدتی استفاده از لپ تاپ زمانی فرا میرسد که 
الزم است باتری دستگاه را تعویض کنید. اما دقیقا چه 
زمانی برای این کار مناسب است و آیا در مورد لپ تاپ 
شما این زمان اکنون فرا رسیده؟ ابزاری ذاتی در ویندوز 
برای تعویض  به شما کمک میکند که زمان مناسب 
الزم  شروع  برای  کنید.  پیدا  را  خود  تاپ  لپ  باتری 
طریق جستجو  )از  کنید  اجرا  را  ویندوز   CMD است 
در منوی استارت یا فشار دادن کلید Win + R و وارد 
کردن دستور CMD(. وقتی این برنامه اجرا شد دستور 
و  کرده  وارد  را   powercfg /batteryreport
کلید Enter را فشار دهید. این کار منجر به ایجاد یک 
فایل با گزارشی کامل از وضعیت باتری لپ تاپ شما 
میشود. ویندوز خود به شما آدرس جایی که این فایل 
را ذخیره کرده است در همان CMD میدهد )معموال 

جای فایل در پوشه User در درایور سیستم است(: 

کنید.  بررسی  را  آن  و  بروید  فایل  این  سراغ  به  حال 
قسمتی که برای فهمیدن وضعیت تعویض باتری باید 
 Design Capacity مقایسه  کنید  مراجعه  آن  به 
بیانگر  اولی  است.   Full Charge Capacity با 
وضعیت کلی شارژ باتری شما در حالت اصلی است و 
دومی نمایانگر وضعیت فعلی باتری. هر چه قدر این دو 
عدد فاصله بیشتری با هم داشته باشند، ضرورت تعویض 

باتری لپتاپ شما بیشتر حس می شود.

 سرعت گوشی خود را با این
 اپلیکیشن ها افزایش دهید

صدها اپلیکیشن وجود دارد که ادعا می کنند قادر به 
بهبود عملکرد دستگاه های اندرویدی هستند، اما تعداد 
این  از  بسیاری  هستند.  موثر  واقعأ  آنها  از  محدودی 
هستند  هایی   Task Killer واقع  در  ها  اپلیکیشن 
که ادعا دارند باعث سریع تر شدن عملکرد گوشی شما 
می شوند، اما حقیقت این است که انجام این کار به 
عملکرد  ناگهانی  بهبود  و  دکمه  یک  فشردن  سادگی 
 DU گوشی تتتت. برای پاکسازی فایل ها اپلیکیشن
دو  اپلکیشن  کنید.  استفاده  را   Speed Booster
که  گردد  می  هایی  اپلیکیشن  دنبال  به  بوستر  اسپید 
زمینه گوشی شما جای گرفته  پردازش های پس  در 
اند و نسبت به پاکسازی آنها اقدام می کند. از قابلیت 
های دیگر این اپلیکیشن این است که به شما امکان 
حذف اطالعات کش شده و بی مصرف اپلیکیشن ها 
را می دهد، درنتیجه فضای آزاد بیشتری روی گوشی 
در اختیار خواهید داشت. قابل اطمینان ترین اپلیکیشن 
اپلیکیشن باعث می شود  Greenify می باشد. این 
برنامه های نصب شده روی گوشی وارد حالتی مشابه 
پس  های  پردازش  میزان  تا  شوند   hibernation
 Greenify قابلیت  بهترین  کند.  پیدا  کاهش  زمینه 
این است که می تواند مانند قابلیت Doze در اندروید 
مارشملو عمل کند. این قابلیت باعث کاهش مصرف 

باتری می شود.

امید کشاورزان بر شاخه درختان یخ زد

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
0۹۱۵۳6۱۹2۹۷  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

0۹۱۵8۹۹4086 - 0۹۱۵۱۱04086  رسولی                ۱00 درصد تضمینی

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      
0۹۹0۳۱8۹۱8۱ /  ۱4 00 ۳24۵ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ان
یر

ه ا
یم

و ب
ت 

مان
 ض

ال
 س

10

نی
گو

یر
ق

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 0۹۱۵۷2۱۳۵۷۱

صالحی منش

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
ساخـت نسـل جدیـد 

استخرهـای ذخیـره آب 
کشـاورزی و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  
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بودند.  سفر  در  خردمند  مرشدی  و  مرید  روزگاری 
شبی را در خانه ی زنی با چادر محقر و چند فرزند 

گذراندند و از شیر تنها بزی که داشت خوردند. 
مرید فکر کرد کاش قادر بود به او کمک کند، وقتی 
تامل  اندکی  از  پس  او  گفت  خود  مرشد  به  را  این 
کمک  ها  آن  به  خواهی  می  واقعا  »اگر  داد:  پاسخ 

کنی برگرد و بزشان را بکش!«. 
به  که  جا  آن  از  ولی  شد  متعجب  بسیار  ابتدا  مرید 
بز  شبانه  و  نگفت  چیزی  داشت  ایمان  خود  مرشد 
را در تاریکی کشت. سال ها گذشت و روزی مرید 
و مرشد وارد شهری زیبا شدند و سراغ تاجر بزرگ 
را گرفتند که زنی بود با لباس های مجلل و خدم و 

حشم فراوان. 
وقتی راز موفقیتش را جویا شدند، زن گفت سال ها 
پیش من تنها یک بز داشتم ویک روز صبح دیدیم 
که مرده. مجبور شدیم برای گذران زندگی هر کدام 
به کاری روی آوریم. فرزند بزرگم یک زمین زراعی 
در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات 
گرانبها پیدا و دیگری با قبایل اطراف داد و ستد کرد. 
به  اکتفا  که  داریم  بزی  ما  از  یک  هر  فهمید  مرید 
آن، مانع رشد و تغییرمان است و باید برای رسیدن 
بز  کرد.  قربانی  را  آن  بهتر  تغییرات  و  موفقیت  به 

من چیست؟

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او 
متنفری، چیزی که از ما نیست نمی تواند
 افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسه

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم 
می گردد سپس مردم با کوششی بسیار
 آن راه ها را خواهند ساخت. ارد بزرگ

عشق با زینب)س( تبانی کرده است
رنگ گل را ارغوانی کرده است
هست عشق دلبریت، عشق او
صبر زانو می زند در پیش او

کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند 
و خیره ساز آن، از پس دامنه ایی گسترده، 

آسمان را به زانو درآورده است .

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن 
خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را 
نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است .

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش 

آیه روز  

آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بر می آید و آنچه از آسمان فرو می شود و آنچه در 
آن باال می رود ]همه را[ می داند و اوست مهربان آمرزنده. سوره سبأ، آیه 2

حدیث روز  

هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر این که غیبت شونده او را ببخشد. 
پیامبر اکرم )ص(

چرا قبله مسلمین تغییر کرد؟

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1-  آرزوي بزرگ - میکروب 
و  رفت   - کش  نقشه    -2 زدایي 
ببرهاي   -3 تیغي  جوجه   - آمد 
سریالنکا - پروتئین گیاهي  - جان 
 - قدیمي  خوانده  درس   -4 پناه 
پرندگان  آشیانه   - عامیانه  مساوي 
مخصوص  عالمت   - شکاري 
کارخانه 5- اسب تبریزي-  گروهي 
از مردم - روح و جان 6 - آفریده 
شدگان -  ماه تمام - نفس خسته 
و  پیشرو   - توان  و  قدرت   -  7
طالیه - بیسواد قدیمي 8- گل زرد 
رنگ - درخت کنار - فریاد شادي 
9 - قالب آهني-  ثروت و سرمایه 
- مشك خالص 10- بي مهار-  نام 
نظامي  پادگان   - )ع(  ابراهیم  پدر 
خبرگزاري   - شدن  سرگشته   -11
دانشجویان - در هم پیچیدن 12-  
خشك   - قدیمي  گازدار  نوشابه 
-   باالبر ماشین-  بزرگتر از روستا 
 - خوابیده   - چین   سخن   -13
بیرون کردن 14- پایتخت مالت - 
رشوه دهنده - خبرگزاري ایتالیا 15 

-از نقاشان نامي ایران  - همقدم
از   - غسل  نوعي   -1 عمودي: 
 -2 شمسي  منظومه  سیارات 

پیامبری -  کشف رازي -  پایکوبي 
قابله  صوفیان3-  افشاني  دست  و 
گرداگرد  و  پیرامون   - مالیات   -
 - داند  نمي  نوشتن  و  خواندن   -4
شیوه   - خارجي  میرغضب  -چاي 
و  فقر  پرو-   پایتخت   -5 فرنگي 
بیچیزي-  سفید ترکي 6- مرسوم 
داریوش  برادر  نام   - متداول  و 
از   - فشار  دستگاه   -7 هخامنشي 
آثار سهروردي -  سرد 8- وسایل 
در  سپاهی  نام   - هندوها  کتاب   -

انگلستان 9- فلزي نرم و سبك - 
و  آپارتماني -  شیوه  از گل هاي  
حضرت  مادري  جد   -10 روش 
سلیمان )ع(  - تیر پیکاندار 11- پر 
حرفي-  کیسه شکارچي - سردي 
مطبوع 12-  واحد شمارش احشام 
 - مرتبه  بلند   - آسیب  و  - صدمه 
زبان  فالسفه-   13 -کشور  نپخته 
 -14 زهر  و  سم  پاکستان-  مردم 
طالساز - شاعر تبریزي - پایتخت 

تبت 15- هماهنگي - بدعاقبت
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از  مسلمانان  قبله  تغییر  سالروز  رجب،  پانزدهم 
بیت المقدس به خانه کعبه است. این واقعه ارزشمند که 
در سال دوم هجری قمری اتفاق افتاد، نقش به سزایی 
در بازیابی هویت و استقالل مسلمانان داشت و آنان 
را در رسیدن به آرمان های بلند الهی و فتح قله های 
فضیلت ثابت قدم و دشمنان را از رسیدن به اهداف شوم 

خود ناامید کرد.
19 ماه پس از هجرت پیامبر قبله تغییر یافت و این 
تغییر در نماز ظهر بود. در اثنای نماز ظهر، پس از آن که 
پیغمبر اکرم)ص( دو رکعت از نماز ظهر را به جاي آورده 
بود، وحی بر ایشان آمد که روی خود را از بیت المقدس 

به سوی کعبه تغییر ده.
دلیل تغییر قبله از مسجداالقصی بسوی مسجد الحرام

دادن  نشان  اصیل  برای  یهودیان  از شگردهای  یکی 
دین خود، این بود که به مسلمانان می  گفتند: پیامبر شما 
چیزی ندارد و همه چیز او از ماست؛ با این که مخالف 
دین ماست، به سوی قبله ما نماز می  خواند. با مطرح 
شدن تغییر قبله، این توطئه خنثی شد:  تو را به سوی 
قبله ای که می پسندی، می  گردانیم. پس روی به جانب 

مسجدالحرام کن.
در هر صورت، اعالم این دستور الهی چنان برای یهود 
پیامبر  نزد  را  خود  اشراف  از  عده  ای  که  بود  شکننده 
پیروی  تو  از  برگردانی،  را  قبله ات  اگر  که:  فرستادند 
خواهیم کرد. که خداوند در آیه  ای از سوره بقره پاسخ 

مجدد به آن  ها داد و فرمود:
»برای اهل کتاب هر برهان و نشانه ای که بیاوری، از 
قبله تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز از قبله آن  ها پیروی 
نمی  کنی و آن  ها هم پیرو قبله یکدیگر نخواهند بود. 
هرگاه پس از آگاهی پی  خواهش  های ایشان بروی، از 

ستمکاران خواهی بود«.

کمتر  شجاعت  و  صبر  اسوه  )ع(  علی  دختر  زینب)س( 
نظیرش را می توان دید. توانا بانویی که عالی ترین نمونه ای 
از شهامت و دلیری، دانش و بینش، کفایت و خردمندی، 
قدرت روحی و تشخیص موقعیت بوده وهر وظیفه ای از 
وظایف گوناگون اجتماعی را که به عهده گرفت، به خوبی 

انجام داد.
زندگانی  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  از  گوشه هایی  ادامه  در 
بهانه این  به  را  وفات  تا  والدت  بدو  از  حضرت   آن 

مرور می کنیم:
والدت، همسر و فرزندان

حضرت زینب کبری )س( در روز پنجم جمادی االولی سال 
پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه منّوره متولّد 
شدند. نام مبارک آن بزرگوار زینب، و کنیه گرامی شان ام 
الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: صّدیقة 
شریکة  الکبری،  ناموس  الصغری،   عصمة  الصغری، 
الحسین علیه الّسالم و عالمه غیر معلّمه، فاضله، کامله و ...

هوش و ذکاوت بی نظیر
صاحب کتاب اساور من ذهب درباره حافظه و ذکاوت آن 
بانوی بزرگوار چنین می نویسد: در اهمیت هوش و ذکاوت 
آن بانوی بزرگوار همین بس که خطبه طوالنی و بلندی 
را که حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا )س( در دفاع از 
حق امیرالمؤمنین )ع( و غصب فدک در حضور اصحاب 
پیغمبر اکرم )ص( ایراد فرمودند، حضرت زینب)س( روایت 

فرموده است. و ابن عباس با آن جاللت قدر و علو مرتبه در 
حدیث و علم، از آن حضرت روایت نموده و از آن حضرت 
به عقیله تعبیر می کند. چنانچه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل 
می نویسد: دقت کنیم که حضرت زینب علیها السالم با 
اینکه دختری خردسال )یعنی هفت ساله و یا کمتر( بود، 
این خطبه عجیب و غّراء که محتوی معارف اسالمی و 
مرتبه  یك  با  را  است  زیادی  مطالب  و  احکام  فسلفه 
 شنیدن حفظ کرده، و خود یکی از راویان این خطبه بلیغه 

و غراء می باشد.
عالقه ویژه زینب به امام حسین )ع(

عالمه جزایری در کتاب ) الخصائص الزینبیه(می نویسد: 
وقتی که حضرت زینب )س( شیرخوار و در گهواره بود، 
هرگاه برادرش حسین )ع( از نظر او غایب می شد، گریه 
می کرد و بی قراری می نمود. هنگامی که دیده اش به جمال 
دل آرای حسین )ع( می افتاد، خوشحال و خندان می شد. 
وقتی که بزرگ شد، هنگام نماز قبل از اقامه، نخست به 

چهره حسین )ع( نگاه می کرد و بعد نماز می خواند.
با حسین بودن شرط ازدواج زینب )س ( 

گفته اند: حضرت امیرالمؤمنین )ع( هنگامی که زینب )س( 
را به پسر برادرش عبدا.... بن جعفر تزویج کرد، در ضمن 
عقد، شرط نمود هر گاه زینب خواست با برادرش حضرت 
امام حسین )ع( سفر رود، او را از آن منع نکرده و باز ندارد، 
و چون عبداهلل بن جعفر خواست حضرت امام حسین )ع( 

را از سفر عراق باز دارد و حضرت آن را نپذیرفت و عبدا... 
مایوس و نومید گردید، دو فرزندش عون و محمد را فرمان 
داد که به همراه آن بزرگوار به عراق روند و همراه  آن 

حضرت جهاد و کارزار نمایند.
شجاعتی نظیر حسین )ع(

درباره آن بانوی بی نظیر بیشتر راجع به حضور ایشان در 
کربال و همراهی برادر بزرگوارشان و همچنین سرپرستی 
اسرای کربال و ابالغ پیام عاشورا سخن گفته شده است. 
بود؛  هم  )س(  زینب  خواهرش  در  )ع(  حسین  شجاعت 
از جهت  نظر  مقام شجاعت قطع  زینب )س( هم در  یا 
به  قلبش  قوت  ندارد  )ع(  حسین  از  کم  چیزی  امامت، 
برکت اتصالش به مبداء تعالی راستی محیرالعقول است. 
شیخ شوشتری می گوید: اگر حسین )ع ( در صحنه کربال 
یك میدان داشت، مجلله زینب )س( دو میدان نبرد داشت: 
میدان نبرد اولش مجلس ابن زیاد، و دومی مجلس یزید 
پلید. اما تفاوت هایی که از حیث ظهور دارد، نبرد حسین )ع( 
با لباسی که از پیغمبر به او رسیده بود، عمامه پیغمبر بر سر 
و جبه او به دوش، نیزه به همراه و شمشیر به دستش سوار 
بر مرکب رسول خدا )ص( گردید با عزت و شهامت وارد 

نبرد مشرکین گردید تا شهید شد.
زینب و گذشتن از راحتی دنیا

بهترین  به  از کمال وسایل موجود  در خانه شوهرش  او 
وجهی برخوردار است، غالم ها و کنیزها و وسایل راحتی، 

هیچ  که  می کند  زندگی  خانه ای  چنین  در  زینب  غرض 
کسری ندارد ناگهان می بیند حسین )ع( می خواهد حرکت 
را  و خود  می کند  رها  را  راحتی ها  و  تمام خوشی ها  کند 
در دریای ناراحتی ها و نامالیمات می افکند اگر جریان را 
نمی دانست، مهم نبود، لیکن از همان شب 28 رجب که 
به اتفاق برادرش با ترس و هراس  از مدینه فرار کرده به 
سمت مکه حرکت نمودند، برای آنچه جدش   رسول خدا 
)ص( و پدر و مادرش گزارش داده بودند از مصیبت ها آماده 
شد. او با علم به این معنی، و یقین به این که در بالهای 

سخت سخت می رود.
یکی از سواالتی که در ارتباط با آن بانوی بزرگوار و بی مثال 
مطرح می شود که البته محققان و پژوهشگران تاریخی به 
ایشان است.باید  آن پاسخ داده اند درباره چگونگی وفات 
گفت: براساس برخی از نوشته ها آن حضرت مریض شد و 
به طور طبیعی وفات کرد« و این احتمال طبیعی تر به نظر 
می رسد چون آن حضرت آن همه سختی و مصیبت دید و 
در سایه آن ها بیمار شد.براساس برخی از احتماالت حضرت 
زینب کبری توسط عوامل یزید مسموم شد و به شهادت 
رسید که این احتمال هم دور نیست چون حضرت زینب 
همه وقایع کربال را دیده و وجود او یادآور مصائب کربال 
و یادآور فجایع حکومت یزید است و یزید نمی تواند او را 
تحمل کند. مشهور این است که آن حضرت در 15 رجب 

سال 62 هجری روز یکشنبه وفات کرده است.

وفات عقیله بنی هاشم
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

به دو نفر همکار خانم برای 

کار در رستوران نیازمندیم.

32221525

آگهی  همکاری
3D MAX  طراح مسلط به -

- کارشناس فروش 
با روابط عمومی باال
09151104997

به یک فروشنده و بازاریاب در 
زمینه فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمندیم.      09152631283

آگهی استخدام  
 شرکت پخش سافروشام خراسان گستر 
در نظر دارد: برای تکمیل کادر دفتری 
و فروش خود تعدادی نیروی بازاریاب 

حضوری و تلفنی مجرب
 و با سابقه کار مرتبط 

از بین خانم ها و آقایان متقاضی 
استخدام نماید. 

شرایط حقوقی: حقوق قانون کار + 
پورسانت و بیمه

056-32229800 - 09902242560

استخدام 4 نفر بازاریاب 
تلفنی خانم با روابط عمومی 
باال ، پورسانت و حقوق ثابت 
در شرکت پخش مواد غذایی 

معتبر
09155619386 
09150069386

32320146 -32320138

فروش  سمند مدل  83 دو گانه 
 تغییر رنگ  به  سفید  بازدید = خرید 

فی: 10/800 میلیون  09152077097

کالته ای با 23 هزار متر زمین و 600 
اصله درخت پسته و 50 اصله درخت 

عناب دارای چشمه آب لوله کشی 
قطره ای و سند مالکیت واقع در یک 

کیلومتری خوسف به فروش می رسد.   
09153617047

کلیه وسایل سالن زیبایی مروارید 
واقع در خیابان شعبانیه با قیمت عالی 
واگذار می شود.  09157212835

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت
 و خاک برداری با بیل مکانیکی

09151607096- براتی

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری  
تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری 
و خاک ریزی و کلیه عملیات زیرسازی و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگری

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

کارت دانشجویی اینجانب سید رضا 
اسماعیل زاده به شماره 9312329048 

رشته عمران مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط ۱۰۰ روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط ۱۰ ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناسی اینجانب زهرا غیبی فرزند حبیب ا... 
به شماره شناسنامه 1013 رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی مفقود و از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
مفقــودی
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جدیدترین پژوهش های پزشکی بیانگر این است که خوردن انبه افزون بر کاهش میزان عفونتها و خطرات ابتال به سرطان در 
پایین آوردن قند خون در میان افراد چاق بسیار موثراست. همچنین 100 گرم انبه دارای حدود 60 کالری و مواد غذایی مهمی 
و سرشاز از الیاف و ویتامین سی ، ای و بی 6 است و در کاهش ابتال به خطرات سرطان پروستات و پوست تاثیر زیادی دارد.

یک راه مؤثر و آسان برای تنظیم قند خون اخبار ورزشی

اعزام تیم فوتبال امید پیشگامان بیرجند به 
مسابقات کشوری

مرحله دوم مسابقات فوتبال امیدهای کشور به میزبانی 
عمومی  روابط  گزارش  به  شود.  می  برگزار  اصفهان 
اداره کل ورزش و جوانان، مرحله دوم مسابقات فوتبال 
امیدهای کشور با حضور تیم های، پیشگامان بیرجند، 
شهرداری اراک و باتوجه به رای کمیته انضباطی یکی 
ازتیم های آرامش مشهد یا آسیابی کالبه و به میزبانی 
تیم لنجان اصفهان برگزار می شود. مراسم بدرقه تیم 
پیشگامان بیرجند با حضور مهدی عجمی نژاد،معاون 
توسعه امور ورزش اداره کل در محل استادیوم ورزشی 
آزادی بیرجند برگزار شد که ضمن تشکر از مسئوالن 
تیم و ورزشکاران برای آنها آرزوی موفقیت و سالمتی 
کرد . وی با اشاره به اینکه در جریان تمرینات سنگین 
این عزیزان بوده اظهار  تکنیکی،تاکتیکی و بدنسازی 
و  تیمی  کار  انجام  با  بازیکنان   :که  کرد  امیدواری 
بهره گیری از راهنمایی مربیان به عنوان نماینده شایسته 

ای از خراسان جنوبی به مرحله بعدی صعود کنند.

مسابقات لیگ فوتسال بانوان در شهرستان 
قاینات در حال برگزاری است

سالن  در  قاین  شهرستان  فوتسال  لیگ  مسابقات 
عفاف آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
با حضور  این مسابقات  قاینات،  و جوانان شهرستان 
چهار تیم به نامهای تیم نوین )الف(، نوین)ب(، کوثر 
و غدیر بصورت رفت و برگشت برگزار و در مجموع 
انجام می شود. در روز اول این مسابقات  12 بازی 
را 3  نتیجه  تیم غدیر رفت که  به مصاف  تیم کوثر 

بر صفر باخت.

طبس میزبان مسابقات رول بال کشوری

جلسه برنامه ریزی و ساماندهی برگزاری مسابقات رول 
بال کشوری به میزبانی شهرستان طبس در اردیبهشت 
ماه سال جاری  با حضور پاکرو رئیس هیأت اسکیت 
فرمانداری  محل  در  مسئولین  از  تعدادی  و  استان 
شهرستان طبس برگزار شد. پاکرو رئیس هیات اسکیت 
استان توضیحاتی در مورد رشته ورزشی رول بال ارائه 
و عنوان کرد استان دارای بازیکنانی است که در سطح 
مسابقات  داشت  اظهار  وی  کنند.  می  فعالیت  ملی 
بصورت دستجات آزاد در سه مرحله برگزار خواهد شد که 
مرحله اول این مسابقات در شهرستان طبس برگزار می 
گردد. این مسابقات انتخابی تیم ملی نیز خواهد بود که 
با تالش و حمایت و همکاری همه جانبه از فدراسیون 
مجوز برگزاری این مسابقات در طبس اخذ گردید. در 
پایان نصیری بخشدار بخش مرکزی و نماینده فرماندار 
ضمن استقبال از طرح و آمادگی همکاری در اجرای این 
طرح خواستار برنامه ریزی جامع و کامل و همکاری همه 

جانبه نهادها و ارگان ها در این خصوص شد.

 بدترین مواد غذایی برای قلبتان
 را بشناسید

سالمت نیوز: برای حفظ سالمت قلب، رعایت 
رژیم غذایی یک گام اصلی به شمار می رود. 

را  قلب  غذایی هستند که سالمت  مواد  برخی 
از  توانند  به راحتی می  اما  اندازند  به خطر می 
رژیم غذایی شما حذف شوند. سبزیجات کنسرو 
سنگ  و  پایه  اگرچه  سبزیجات  مصرف  شده: 
است  پسند  فشار خون  غذایی  رژیم  بنای یک 

قوطی  در  که  نیست  سبزیجاتی  ما  منظور  اما 
کنسرو شده اند. این سبزیجات حاوی مواد نگه 
دارنده و سس ها برای حفظ طول عمر کنسرو 
بهتر  پس  سدیم.  زیادی  میزان  بعالوه  هستند 
سدیم  کم  و  نمک  بدون  کنسروهای  از  است 

رستوران:  در  شده  سرو  سوپ  کنید.  استفاده 
کاسه های سوپ سرو شده در رستوران ها نیز 
سدیم  گرم  میلی  و 900  هزار   7 تقریبا  حاوی 
است. سس گوجه فرنگی: جالب است بدانید که 
 830 حاوی  فرنگی  گوجه  فنجان سس  نصف 

شده:  منجمد  غذاهای  است.  سدیم  گرم  میلی 
اگرچه این غذاها گزینه های سریع و آسان برای 
باالی  نیز حجم  این غذاها  اما  مصرف هستند 
را دارند به طوری که هر سوسیس می  سدیم 
توان حداقل حاوی 700 میلی گرم سدیم باشد. 
اگر قرار است از غذاهای منجمد شده استفاده 
کنید، نوعی را انتخاب نمایید که کمتر از 500 
میلی گرم سدیم در هر وعده به بدنتان برسد. 
پنیر شور: حتی اگر پنیر جزو اصلی وعده صبحانه 
شما است، نوع شور آن در هر فنجان می تواند 
700 میلی گرم سدیم داشته باشد. پس بدنبال 
انتخاب پنیرهای بدون نمک یا ماست ساده کم 

چرب به جای پنیر باشید. 

رفع سردی شیر با دارچین

سالمت نیوز: مصرف شیر قبل از خواب بسیار 
مناسب است البته برای کودکان بهتر است به 
هنگام صبحانه باشد چرا که به رشد مغزی آنها 
کمک می کند. روزانه توصیه شده که کودکان 
زیر هفت سال یک و نیم تا دو لیوان شیر بخورند 
همچنین پسر ان در سن بلوغ سه لیوان و دختر ان 
در سن رشد و بلوغ دو ونیم لیوان بهتر است شیر 
بنوشند. افراد بزرگسال و سالمندان دو لیوان و 
زنان شیرده و باردار 3.5 تا چهار لیوان شیر در 

کنار مصرف سایر لبنیات بهتر است مصرف کنند. 
می توان برای راحت خوردن شیر در طول روز، 
این میزان را در فواصل مختلف میل کرد.افرادی 
است  بهتر  شوند  می  نفخ  و  دل پیچه  دچار  که 
شب ها شیر بنوشند. مصرف شیر به عنوان میان 

وعده نیز بسیار توصیه شده حتی می توان آن را 
با غذا و انواع سوپ ها مصرف کرد البته به شرطی 
که زیاد نجوشد تا خواص آن از بین برود. همچنین 
افزایش  باعث  صبحانه  هنگام  به  شیر  مصرف 
فعالیتهای مغزی شده و برای جوانان و کودکان 

مناسب است. برای رفع طبع سرد شیر می توان 
آن را با عسل و دارچین مصرف کرد. مصرف شیر 
به طور کلی قبل از خواب،عالوه بر اینکه از نفخ 
کردن جلوگیری می کند، باعث افزایش آرامش در 

افراد و جذب بیشتر کلسیم می شود.

 چرا باید هر روز » زنجبیل« 
مصرف کنیم؟

شهر خبر- آیا می دانید که زنجبیل عالوه بر اینکه 
است  مؤثر  گوارشی  های  ناراحتی  بهبود  برای 

می تواند به تسکین بسیاری از دردهای روزمره 
مانند میگرن نیز کمک کند؟ زنجبیل  یکی از 
بهترین ادویه هاست که خواص بی نظیر آن برای 
سالمتی کامال شناخته شده است. زنجبیل سرشار 
از ویتامین C است، به رفع ناراحتی های گوارشی 
کمک می کند، جریان خون را بهبود می بخشد 
و برای تسکین سردرد بسیار عالی است. می توان 
زنجبیل را به شکل های مختلف در برنامه غذایی 
گنجاند و از فواید آن بهره مند شد. یکی از شناخته 
شده ترین خواص زنجبیل کمک به بهبود هضم 
غذاست. این خوراکی خاصیت ضد التهابی دارد 
های  ناراحتی  با  مقابله  برای  دلیل  همین  به  و 
و  معده  التهابات  تهوع،  از جمله حالت  گوارشی 
تحریکات روده ای مفید خواهد بود. ریشه زنجبیل 
منبع غنی از آنتی اکسیدان هاست که می تواند 
از سالمتی محافظت کرده و از بروز پیری زود 
هنگام پیشگیری کند. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی 
هستند که آسیب های سلولی ناشی از رادیکال 
آزاد  های  رادیکال  کنند.  می  مقابله  آزاد  های 
و  شده  جمع  بدن  در  که  هایی هستند  مولول 
زمینه ساز بیماری های جدی مانند سرطان می 
شوند. زنجبیل خوراکی عالی برای بهبود عالئم 
شود.  می  محسوب  آنفوالنزا  و  سرماخوردگی 
مجاری  شدن  باز  به  آن  التهابی  ضد  خواص 

تنفسی کمک می کند.

بدترین مواد غذایی برای قلبتان  را بشناسید

حریق دو خودرو در پاركینگ ساختمان مسكونی 

در   206 و  پراید  سواری  خودروی  دو  حریق  از  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
پارکینگ یک ساختمان مسکونی خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید جالل ملکی،سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد: حادثه آتش سوزی در یک 
آتش  ایستگاه  چهار  ماموران  بالفاصله  که  شد  اعالم   نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد  به  مسکونی  ساختمان 
یک  پارکینگ  قسمت  در  شد  مشاهده  که  شدند  اعزام  حادثه  محل  به  تنفسی  خودرهای  و  باالبر  همراه  به  نشانی 
ساختمان 9 طبقه مسکونی یک خودروی پراید دچار آتش سوزی شده بود و آتش به یک دستگاه 206 نیز سرایت 
کرده است. ملکی  در ادامه بیان داشت:آتش کامال بر روی این دو خودرو شعله ور شده بود  که ماموران آتش نشانی  
عملیات خود را آغاز کردند و از سرایت آتش به سایر خودروهای پارک شده جلوگیری نمودند. سخنگوی سازمان آتش 
نشانی اظهار داشت: دود زیادی طبقات  ساختمان را فرا گرفته بود و پنج نفر در داخل راه پله ها و هفت نفر دیگر 
را در طبقات در شرایط ناایمن قرار داشتند که توسط مامران آتش نشانی مکان امن منتقل کردند. خوشبختانه این 
حادثه هیچ مصدوم و تلفات نداشت و علت حادثه نیز از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی در حال بررسی است.

كشف  91كیلو گرم تریاك در 
شهرستان قاینات 

ضبط  و  کشف  از  قاینات  انتظامي  فرمانده 
یک  جاسازي  از  تریاک  گرم  و700  91کیلو 
در  چهارشنبه  روز  عبوري  تریلي  دستگاه 
علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این 
از  تریاک  حامل  تریلي  گفت:  زاده  امیرآبادي 
رضوي  خراسان  عازم  بلوچستان  و  سیستان 
به  و  توقیف  خودرو  کرد:  اضافه  وي  بود. 
پس  نیز  آن  راننده  و  یافت  انتقال  پارکنیگ 
تحویل متهم  عنوان  به  پرونده  تشکیل   از 

 دادگاه شد.

 22 تن زخمی و كشته  بر اثر
 واژگونی اتوبوس دختران دبیرستانی 

واژگونی اتوبوس دختران دبیرستانی در تربت حیدریه 22 کشته 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  گذاشت.  بجا  زخمی  و 
در  دبیرستانی  دختر  آموزان  دانش  حامل  اتوبوس  دستگاه  یک 
جانشین  شد.  واژگون  حیدریه   تربت  کمربندي   25 کیلومتر 
اتوبوس  گفت:این  خبر  این  درباره  ناجا  راهور  راه  پلیس  رییس 
از مشهد به سمت شهرکرد در حال حرکت بود که در کیلومتر 
25 کمربندی تربت حیدریه از مسیر منحرف و واژگون شد. وی 
هنرستان  از  یکي  دختر  سرنشین   44 حامل  اتوبوس  افزود:این 
 20 و  کشته  تن   2 تاکنون   متاسفانه   که  بوده  شهرکرد  هاي 

تن مجروح شدند.

 پژوه 405 با 25میلیون ریال 
معوقه تخلف روانه پاكینگ شد

توقیف یک  از  جنوبي  خراسان  راه  پلیس  فرمانده 
میلیون   25 دلیل  به   405 سواري  خودرو  دستگاه 
و  راهنمایي  مقررات  از  تخلف  معوقه  بدهي  ریال 
سرهنگ  داد.  خبر  قاینات  شهرستان  در  رانندگي 
تخلف  دلیل  به  خودرو  این  افزود:  رضایي  حسین 
از  پس  و  متوقف  پلیس  ماموران  توسط  قانون  از 
استعالم میزان بدهي آن مشخص شد. وي اضافه 
کرد: خودروهایي با بیش از 10میلیون ریال بدهي 
معوقه بابت تخلف مقررات رانندگي توقیف و روانه 

پارکینگ مي شود.

ایـزوگام رهبـردار 

فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4   
32212519  - 09151606528 
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ن
را

 ای
مه

بی
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
حص

ع  م
تنو

نصب و تعمیر انواع لباسشویی 
و كولر آبی در منزل

 09151643778   32315776 
 شهریاری

             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

توكــل

همیشه همه جا با شما

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شركت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
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ر/
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آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رايانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آيه 89(

    مركز نیكوكاری 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 پزشكی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراكز كاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این كار 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
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0  

  

           مركز نیكوكاری جواد االئمه )ع( بیرجند

سمساری مرتضی
خريد و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترين 

قیمت     09159632924- امیرآبادی
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به  که  دولت  هیئت  جلسه  در  استاندار  
بود،  شده  تشکیل  جمهور  رئیس  ریاست 
و  تدبیر  دولت  عملکرد  از  گزارشی  در 
و مطالبات  و  جنوبی  خراسان  در   امید 

درخواست های استان را تشریح کرد. 
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  خدمتگزار،  اله  وجه  جنوبی،  خراسان 
بسیار  اقدامات  اخیر  سال  سه  در  اینکه  بیان 
گفت: رسیده،  انجام  به  استان  در   خوبی 
 ۱۱ با  کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه 
و  بخش صنعت  در  بوده،  همراه  رشد  درصد 
معدن نیز این استان دارای رشد ۲۴۵ درصدی 
در زمینه سرمایه گذاری در بخش صنعت در 

سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ بوده است.
 ۹۵ از  برداری  بهره  و  احداث  یادآورشد:  وی 
کیلومتر باند دوم راه های مواصالتی استان، 
راه  کیلومتر   ۴۴۰ از  برداری  بهره  و  احداث 
آسفالت  روکش  اجرای  استان،  در  روستایی 
راههای  از  کیلومتر   ۱۹۰ و  یکهزار  حدود 
مواصالتی و تکمیل عملیات زیرسازی ۲۰۰ 
انجام  اقدامات  مهمترین  از  بزرگراه  کیلومتر 
نقل  و  حمل  حوزه  در  استان  این  در  شده 
است. خدمتگزار ادامه داد: در این جلسه تسریع 
کاروان  سفر  مصوبات  اجرایی شدن  روند  در 
تدبیر و امید به استان، تسهیل در روند اجرای 
پروژه مهم راه آهن استان و همچنین افزایش 
پروازهای فرودگاههای استان به عنوان دیگر 

مطالبات مردمی مورد تاکید قرار گرفت.
از  را  مواصالتی  های  راه  کردن  دوبانده  وی 
جلسه  این  در  استان  های  درخواست  دیگر 
برشمرد و خاطر نشان کرد: اجرای طرح انتقال 
آب به استان، توجه به مشکالت تولیدکنندگان 
از حمایت  نیز  و  تولیدی  واحدهای   و 
از  سرمایه گذاران و فعالین بخش خصوصی 
دیگر اموری بود که به طور ویژه در این جلسه 

مورد تاکید قرار گرفت.
که  هایی  محرومیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
های  طرح  اجرای  دارد  وجود  منطقه  این  در 
های شرکت  ازسوی  ویژه  شرایط  با   خاص 
سرمایه گذاری دولتی از جمله ایمیدرو، ایدرو، 
تاکید  مورد  استان  در  برکت  بنیاد  و  شستا 
قرارگرفت که امید است مسئوالن ذیربط در 
این استان، شرایط را  با توجه ویژه به  دولت 
به گونه ای رقم بزنند تا در آینده ای نزدیک 
در  مشکالت  از  برخی  شدن  مرتفع  شاهد 

خراسان جنوبی باشیم.
طرح  اجرای  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
ترسیب کربن را یکی از طرح های موفق در 
راستای تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال در نقاط 
با توجه  افزود:  محروم و روستایی برشمرد و 
به وجود محصوالت استراتژیک در استان از 
جمله زرشک، زعفران، عناب و انار و نیز وجود 
بیش از ۸۰۰ گونه گیاه دارویی در این منطقه 
تکمیلی و  تبدیلی  صنایع  توسعه  کشور،   از 

می تواند در این زمینه بسیار راه گشا بوده و در 
جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در 

استان کمک کننده باشد.
خدمتگزار، با توجه به تاکید برخی از اعضای 
دولت، خراسان جنوبی را دارای ظرفیت های 
و  پاک  های  انرژی  حیث  از  خوبی  بسیار 
و  دانست  باد  و  از جمله خورشید  تجدیدپذیر 

تصریح کرد: قطعاً اجرای پروژه های مرتبط در 
این زمینه می تواند مورد توجه برنامه ریزان و 

مسئوالن ذیربط در استان قرار گیرد.
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  افزود:  وی 
صنایع دستی و گردشگری بر ظرفیتهای بسیار 
گردشگری،  زمینه  در  جنوبی  خراسان  خوب 

طبیعت گردی و بناهای تاریخی تاکید داشتند 
در  گذاری  سرمایه  کمترین  با  توان  می  که 
این بخش بیشترین بهره برداری را به دست 
آورد، بنابراین کاماًل توجیه پذیر خواهد بود که 
توسعه این امر در دستور کار مسئولین امر قرار 

گیرد.
قول مساعد چندباره نوبخت 

در خصوص پرداخت باقیمانده تعهدات 
سفر دولت به خراسان جنوبی

معاون  جلسه  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و 
باقیمانده  پرداخت  خصوص  در  ریزی  برنامه 

تعهدات سفر کاروان تدبیر و امید به استان 
گفتنی  داد.  مساعد  قول  بار  چندمین  برای 
است وزاری نیرو و راه و شهرسازی نیز در 
باره اجرای طرح انتقال آب به استان و نیز 
مسیرهای  کردن  دوبانده  زمینه  در  تسریع 
مواصالتی و اتصال خراسان جنوبی به خط 
ریلی راه آهن سراسری  قول های  مساعد 

و تکراری دادند.
بر  تاکید  ضمن  جلسه  این  در  استاندار 
مواصالتی  محور  از  باقیمانده  آسفالت 
به  افغانستان  فراه  والیت  تا   ۷۸ میل 
های  درخواست  از  دیگر  یکی  عنوان 
قطعًا  گفت:  نقل،  و  حمل  زمینه  در  استان 
میل   - سربیشه  ارتباطی  مسیر  تعریض 
مانده  باقی  کیلومتر   ۶۰ آسفالت  نیز  و   ۷۸
فراه  والیت  به   ۷۸ میل  ارتباطی  مسیر  از 
 افغانستان می تواند عالوه بر فعال تر کردن
بازارچه های مرزی کمک شایان توجهی در 
زمینه ایجاد رونق اقتصادی در مرز، توسعه 
بازار  به  دستیابی  نیز  و  در  گذاری  سرمایه 

بزرگ افغانستان باشد.
برداری  وبهره  تجهیز  اینکه  بیان  با  وی 
یکی  عنوان  به  بیرجند  رازی  بیمارستان  از 
این  در  استان  مهم  مطالبات  از  دیگر 
وزیر  افزود:  گرفت،  قرار  تاکید  مورد  جلسه 
در  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

این خصوص قول مساعد داد.

پاسخ های تکراری به گزارش بهاری
خالی بودن۷۵ درصد ظرفیت

 سد های خراسان جنوبی

 ۱۱ کاهش  از  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان  مخزنی  سدهای  به  ورودی  آب  درصدی 
به اشاره  با  امامی  داد.  خبر  جاری  سال   در 

این  کرد:  اظهار  استان،  در  اخیر  های  بارندگی 
بارندگی ها در برابر سال های قبل کاهش داشته 
است. وی اضافه کرد: با این وجود از ابتدای سال 
جاری تاکنون بارندگی چندانی در شهرستان های 
غربی استان نداشته ایم و این بارندگی ها چیزی 
را عاید سد فرخی قاین و سه سد شهرستان طبس 
 ۷۵ حاضر  حال  در  امامی  گفته  به  است.  نکرده 

درصد ظرفیت این سدها خالی است.

رونمائی از بوستان پدران آسمانی

کاظمی - در مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن 
آیین نامگذاری یک بوستان در محل خیابان ظفر 
شهرستان بیرجند بنام بوستان پدران آسمانی برگزار 
شد. انصاری مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
این  گفت:  مراسم  این  در  بیرجند  شهرداری  سبز 
 ۸۹ سال  در  مربع  متر  هزار   ۱۵ مساحت  با  پارک 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و از آنجا که نام 
خاصی برای آن مشخص نشده بود به درخواست 
نام  به  شاهد  های  خانواده  و  فرزندان  از  جمعی 

پداران آسمانی مزین شد.

افتتاح نخستین نمايشگاه بهاره گل 
و گیاه خراسان جنوبي در بیرجند

ایرنا : نخستین نمایشگاه گل و گیاه بهاره خراسان 
جنوبي چهارشنبه با حضور تعدادي از تولید کنندگان 
استان در نمایشگاه بین المللي بیرجند افتتاح شد. 
جعفري، معاون نمایشگاه بین المللي بیرجند گفت: 
و  اي  باغچه  گلهاي  باغي،  و  تزییني  هاي  نهال 
آپارتماني و بذر محصول باغي، سبزي و گیاهان از 

جمله گیاهان عرضه شده در نمایشگاه است.

افتتاح دو طرح هادی در خوسف  

کوشه  و  فدشک  روستاهای  هادی  طرح   : فارس 
رسید.  بهره برداری  به  خوسف  شهرستان  سفلی 
فرماندار خوسف در این مراسم با بیان اینکه به ۱۵ 
روستای این شهرستان قیر رایگان اختصاص داده 
شده است، تصریح کرد: چهار برابر بیشتر از سهمیه 
پیش بینی شده برای این شهرستان با رایزنی های 
صورت گرفته از سوی فرمانداری بنیاد مسکن قیر 

رایگان به این شهرستان اختصاص داده است.

بازديد فعاالن اقتصادی جمهوری 
چک از معادن زغال سنگ طبس

فارس : هیأت اقتصادی و صنعتی جمهوری چک 
رایزن  ریاست  به  حوزه  این  فعال   ۲۸ از  متشکل 
بررسی ظرفیت های  برای  اقتصادی سفارت چک، 
طبس  شهرستان  به  سرمایه گذاری،  و  همکاری 
رفت. هدف از این سفر، بازدید از معادن زغال سنگ 
پروده  زغال سنگ  شرکت  معادن  به ویژه  طبس 
تمام مکانیزه  معدن  بزرگترین  و  نخستین  به عنوان 

زغال سنگ کشور عنوان شده است.

برندگان  جشنواره وفاداری بهار
 تا بهاران مخابرات معرفی شدند

همزمان با میالد باسعادت امام علی)ع(، قرعه کشی 
 )+ADSL2( هفته دهم جشنواره مشتریان وفادار
شرکت مخابرات ایران با حضور مدیرکل حراست، 
اداره  نماینده  تجاری،  امور  مدیر  بازرسی،  نماینده 
عمومی  روابط  نماینده  و  فناوری  زیرساخت  کل 
تجاری  امور  ساختمان  در  ایران  مخابرات  شرکت 
برگزار و طی آن برندگان جشنواره وفاداری بهار تا 

بهاران  در هفته دهم مشخص شدند. 

مسابقه مجسمه های نمکی در 
تاالب کجی نمکزار نهبندان

پنجمین دوره مسابقات ساخت مجسمه های نمکی 
در تاالب کجی نمکزار نهبندان آغار شد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: این 
 ۸۰ حضور  با  پاک  هوای  روز  مناسبت  به  مسابقه 
نفر از هنرمندان استانهای خراسان جنوبی ، شمالی 
کجی  تاالب  وحش  حیات  پناهگاه  در  رضوی  و 
مدیرکل  شد.  برگزار  نهبندان  شهرستان  نمکزار 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی، هدف از 
برگزاری این مسابقه را معرفی تاالب کجی بعنوان 
خالقانه  و  سالم  رقابت  ایجاد  گردشگری،  جاذبه 
آثار  خلق  برای  طبیعت  از  الهام  و  هنرمندان  بین 
در  نمک  دریاچه  و  کجی  تاالب  دانست.  هنری 
نهبندان خراسان جنوبی  کیلومتری شهرستان   ۷۵
زیبا  طبیعت  کویری،  موقعیت  که  است  واقع شده 
و پرندگان مهاجر، این تاالب را به پدیده منحصر 

بفرد در شرق کشور تبدیل کرده است.

تکذيب شیوع بیماری تب برفکی 
در  استان خراسان جنوبی

خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط 
تب  بیماری  شیوع  خبر  ای  اطالعیه  طی  جنوبی 
روابط  مسئول  کرد.  تکذیب  را  استان  در  برفکی 
خصوص  در  استان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی 
بیماری  به  ابتال  اثر  بر  ها  دام  تلفات  بروز  خبر 
مازندران،  خوزستان،  های  استان  در  برفکی  تب 
که  جنوبی  خراسان  و  رضوی  خراسان  اصفهان، 
سراسری  یک  شبکه   ۲۱ ساعت  خبری  بخش  از 
صدا و سیما به نقل از مدیرکل امور عشایر استان 
با توجه به اینکه  اصفهان پخش شده بود، گفت: 
کشور  های  استان  محدود  جزء  جنوبی  خراسان 
ندارد،  برفکی  تب  بیماری  از  کانونی  که  است 
جنوبی  خراسان  نام  خبر  این  در  متاسفانه  ولی 
خیاطی«  »مسعود  است.  شده  عنوان  اشتباه  به 
بیماری  این  از  کانونی  گونه  هیچ  تاکنون  افزود: 
مشاهده  استان  سنگین  و  سبک  دام  جمعیت  در 
داد: بالفاصله پس  ادامه  است. وی  نشده  ثبت  و 
انتشار این خبر با هماهنگی با مدیر روابط عمومی 
به  الزم  مستندات  کشور،  دامپزشکی  سازمان 

سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد. 

نیم درصد درآمد شهرداری مود، به 
حساب کتابخانه ها واريز می شود

سهم  درصد  نیم  واریز  زمینه  در  مود  شهردار 
عمومی  های  کتابخانه  حساب  به  مود  شهرداری 
این شهر، در خرداد ماه سال ۹۵ قول مساعد داد. 
رضایت  ابراز  مود ضمن  شهردار  بختیاری،  صادق 
به  پرداختن  گفت:  مود  کتابخانه  فعالیتهای  از 
و   بوده  شهرداری  های  اولویت  از  فرهنگی  امور 

شهرداری خود را موظف به انجام آن می داند.

۱۱ پايگاه اورژانس در خراسان 
جنوبی راه اندازی می شود

تسنیم : رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به فعال شدن ۱۱ 
ای  آینده  در  جنوبی  خراسان  در  اورژانس  پایگاه 
نزدیک، گفت: ۷۰ نیروی انسانی برای فعال شدن 
این ۱۱ پایگاه نیاز است. علی دلخروشان  اظهار 
دارد  انسانی  نیروی  کمبود  استان  اورژانس  کرد: 
آزمون های با  خردادماه  اول  تا  شده  داده  قول   و 
تا  کمبودها  این  می شود  انجام  که  بندی  رتبه 

حدودی برطرف شود.

نماينده مجلس : رشته دامپزشکی 
در بیرجند راه اندازی شود

شورای  مجلس  در  بیرجند  مردم  نماینده   : تسنیم 
گوشتی  فرآورده های  تولید  اینکه  بیان  با  اسالمی 
و صادرات زیاد مرغ نشان دهنده نظارت و سالمت 
رشته  راه اندازی  گفت:  است،  استان  محصوالت 
دامپزشکی در بیرجند از ضروریات است. وی  گفت: 
موفقیتهای دامپزشکی خراسان جنوبی در بین دیگر 

استان ها باعث افتخار است.

کاظمی - مراسم گرامیداشت هفته سالمت 
با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی و 
آموزش و پرورش  و جمعی از دانش آموزان 
قاسمی  شهیدین  مدرسه  در  ها  خانواده  و 

مهرشهر  برگزار شد.
بیرجند  شهرستان  بهداشت  شبکه  رئیس 
هفته  گرامیداشت  ضمن  مراسم  این  در 
سالمت  از ابتالی ۶۲۵ نفر روستائی استان 
به بیماری دیابت خبر داد وگفت: هنوز آمار 
های  در شهر  دیابت  به  مبتالیان  از  دقیقی 
استان نداریم که در حال بررسی و پیگیری 

می باشیم. مشایخی جم با اشاره به اجرای 
کرد:  اظهار  جامعه،  در  تحول سالمت  طرح 
افراد  به دنبال شناسائی  این طرح  اجرای  با 
مبتال به دیابت در شهر ها نیز می باشیم که 
یکی از ارکان این طرح تغذیه سالم و سالمت 
روان در جامعه می باشد. وی مراقبت فعال 
و  جوانان  نوجوانان،  کودکان،  جمعیت  از 
میانساالن را یکی از برنامه های پیش رو در 
اجرای طرح تحول سالمت دانست و افزود: 
با اجرای این برنامه به صورت فعال در سطح 

شهر بیماریابی می شود.

با  بیرجند  شهرستان  بهداشت  شبکه  رئیس 
اشاره به هزینه های درمان دیابت، بیان کرد: 
روستاییان مبتال به این بیماری، زیر پوشش 
درمان  های  هزینه  و  بوده  روستایی  بیمه 
پرداخت  بیمه  دفترچه  از  استفاده  با  نیز  آنها 
افراد  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی  شود.  می 
شهرنشین دارای دفترچه بیمه نیستند، عنوان 
از سیاست های وزارت بهداشت  کرد: یکی 
صدور کارت سالمت برای شهروندان است 
تا کسانی که دارای بیمه هم نیستند بتوانند 

از خدمات بیمه ای استفاده نمایند.

های  طرح  اجرای  به  اشاره  با  مشایخی 
کرد:  اظهار  دیابت،  به  مبتالیان  شناسایی 
در این راستا هفت پایگاه سالمت در بیرجند 
به  مراکز  این  در  نیز  نفر  و ۱۸  بوده  مستقر 

بیماریابی مشغول فعالیت هستند.
»گلوکومتر«  دستگاه   ۴۰ اهدای  از  وی 
توسط  بیرجند  در  دولتی  های  دستگاه  به 
در  داد و گفت:  بیرجند خبر  بهداشت  شبکه 
بیرجند مصوب شده  جلسه شورای سالمت 
همراه  به  سنج  فشار  یک  اداره  هر  در  تا  
رابطین  طریق  از  و  شود  تهیه  گوشی  یک 

بهداشت آموزش های بهداشتی  و سالمت 
کارکنان به طور مستمر کنترل شود.

بیرجند در  بهداشت شهرستان  رئیس شبکه 
و  کرد  اشاره  سالمت  هفته  برنامه  به  ادامه 
سواری،  دوچرخه  مسابقات  برگزاری  افزود: 
در  سالمت  ایستگاه  برگزاری  روی،  پیاده 
قبل  سخنرانی  و  جمعه  نماز  اقامه  محل 
دانشگاه  بهداشت  معاونت  توسط  خطبه  از 
صبحانه  برگزاری  و  بیرجند  پزشکی  علوم 
برنامه های هفته سالمت  از جمله  نمادین 

در بیرجند است.

بیش از 600 نفر در روستاهای استان مبتال به ديابت اند

قائم مقام نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به روز شوراها با طرح پرسشي، گفت: آیا 
واقعا اعضاي شوراها دقیق عمل مي کنند؟ رضایي اظهار کرد: اعضای شوراهاي اسالمي ضمن تقویت نهادسازي، باید براي مردم کار و 

تالش کنند و دچار کبر و غرور نشوند و در چارچوب قانون و مقررات براي پیشبرد امور شهرها و روستاهاي خود تالش کنند.

امام جمعه بیرجند : آيا واقعا اعضاي شوراها دقیق عمل مي کنند؟

استاندار وضعیت خراسان جنوبی را برای هیئت دولت تشريح کرد ؛

با  پاک  زمین  روز  مناسبت  به   - کاری 
گروه  و  طبیعت  رفتگران   گروه  همکاري 
بیرجند  شهرداری  همکاری  آرتوان با 
و  مبدا  از  زباله  تفکیک  آموزش  کارگاه 
برگزار شد. پارک توحید   نقاشی در   مسابقه 

مسئول  آبادی  رحیم  ابتدا  کارگاه   این  در 
رفتگران  گروه  های  برنامه  مورد  در  آرتوان 
بیش  گفت:  و  داد  توضیح  ارتوان  و  طبیعت 
طبیعت  رفتگران  گروه  که  است  یکسال  از 
ما  و  است  فعالیت  حال  در  جنوبی  خراسان 
بطور مداوم در روزهای جمعه بصورت نمادین 

و با هدف احترام به طبیعت به پاکسازی یک 
پردازیم. می  آن  اطراف  و  شهر  از   منطقه 

وی ادامه داد: گروه ارتوان از تیرماه هم کارش 
را در مرکز استان شروع کرد که با جمع آوری 
سر بطری و بازیافت آن و استفاده مجدد از 
درب های بطری و درآمد حاصل از فروش 
کرد. کمک  نیازمندان  به  توان  می  دو   این 

گفت:  مراسم  این  در  آبادی   رحیم  ریحانه 
نگهداری و حفظ زمین  پاک به تمام جهان 
مرتبط است زیرا همه مردم از مواهب  زمین  
آب،  قدر  باید  همه  و  برخوردارند  طبیعت  و 

خاک و هوا را بدانیم و بخوبی از آن پاسداری 
 کنیم و در سالم نگهداشتن آنها تالش کنیم.

زیست  محیط  از  حفاظت  افزود:  وی 
همه  وظیفه  آینده  نسلهای  برای 
مورد  باید  و  باشد  می  جامعه  افراد 
بگیرد. قرار  همگان  جدی   توجه 
کننده شرکت  کودکان  مراسم  این   در 

محیط  موضوعات  با  را  خود  های  نقاشی 
زیست و هوای پاک از نگاه کودکان ترسیم 
ماه  هر سال  اردیبهشت  روز  سوم  کردند. 
به نام روز زمین پاک نامگذاری شده است.

کارگاه آموزش تفکیک زباله از مبدا و مسابقه نقاشی در پارک توحید برگزار شد 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول-  نوبت اول
چون مقرر گردیده در پرونده اجرایی کالسه 940165 میزان چهار ساعت آب معرفی شده از ناحیه شخص ثالث آقای علی اکبر قاسمی 
از دویست و چهل ساعت آب چاه عمیق کشاورزی با شماره اشتراک 400138 واقع در روستای مهدیه )با این توصیف که حسب نظریه 

کارشناس منتخب کشاورزی : چاه مورد نظر با پروانه بهره برداری 5/5 لیتر در ثانیه واقع در حاشیه جاده آرک خوسف با فاصله شش کیلومتری از شهر 
خوسف قرار گرفته و هم اکنون نیز فعال می باشد. مدار چاه 12 بوده و آبدهی فعلی آن 3/5 لیتر در ثانیه می باشد. کیفیت آب خوب و برای کشاورزی 
مناسب است( که چهار ساعت آب مورد نظر مجموعا به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال کارشناسی شده در قبال بدهی محکوم علیه آقای هادی جعفری 
به مبلغ 134/030/000 )یکصد و سی و چهار میلیون و سی هزار( ریال در حق آقای حسن صداقتیان و مبلغ 6/500/000 )شش میلیون و پانصد هزار ( 
ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده در مورخ 95/2/18 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و پس از تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی 
به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 
درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با 
رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 

در دادگستری شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ -  مدير اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پور حجی به طرفیت آقای مهدی و کنیزرضا 
و بهروز شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقی 
در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک ثبتی 
2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبروی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع که 
به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 
فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به مبلغ 4/213/500/000 ریال ) چهار میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار( ارزیابی 
شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/2/25  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 نمایند 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 

مدير اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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رئیس جمهور : حق نداریم در زندگی 
خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم

نیست  »چنین  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با  اقداماتی به 
 دنبال کنترل مردم باشد«، تصریح کرد: آزادی مردم با

آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاها نمی تواند 
محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز 
دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه 
قانون فقط  و  کنند  محدود  را  مردم  توانند  نمی   هم 

باشد.  داشته  زمینه  این  در  هایی  چارچوب  تواند  می 
زندگی خصوصی  در  نداریم  حق  کرد:  تاکید  روحانی 
 و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.
سپاه نبود، تحریم ایران را زمین گیر می کرد

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه اگر ورود سپاه نبود، 
گفت:  کند،  زمین گیر  را  ایران  توانست  می  تحریم 
تهدید بزرگ ورود نیروهای تکفیری در منطقه با سد 
سنائی  سردار  شد.  مواجه  سپاه  نظامی  توان  محکم 
افزایش  با تحریم را  راد پاسخ عملی سپاه در مقابله 
توان موشکی برشمرد و گفت: این صنعت در شرایط 
تحریم به وجود آمده و بسیاری از هجمه ها علیه سپاه 

 برای خنثی سازی این نقش است.
 عارف مرد اجراست نه قانونگذاری

با  ایثارگران  جمعیت  مرکزی  شورای  عضو  شاکری 
بیان اینکه عارف بیش از آنکه شخصیت قانون گذاری 
ارتباط  گفت:  دارد،  اجرایی  شخصیت  باشد،  داشته 
مزیت،  نقطه  اصول گرایان  با  الریجانی  تنگاتنگ 

پیروزی و موفقیت او در دوره های آینده خواهد بود.

رهبری برجام را مشروط تأیید کردند
آیا شروط محقق شده است ؟

فواد ایزدی، در خصوص تأیید برجام از سوی رهبری 
روند  رهبری  که  است  درست  این  داشت:  اظهار 
مذاکرات را تأیید کرده اند اما تأیید رهبری مشروط 
بوده و بر اساس یک سری از شروط رهبری اعالم 
بر  ضمن  وی  است.  پذیرش  قابل  برجام  که  کردند 
شمردن برخی از شروط رهبری اظهار داشت: اولین 
تعهدات خود  به  ایران  اگر  که  بود  این  ایشان  شرط 
امضا  و  نوشته  آمریکا  جمهور  رئیس  باید  کند  عمل 
کند که تحریم ها علیه ایران لغو می شود؛ باید از دولت 

پرسید آیا به این شرط رهبری عمل شده است؟
 

مطرح شدن یک دوره ای بودن دولت

موضوع  برخی  اینکه  به  اشاره  با  عارف  رضا  محمد 
یک دوره ای بودن دولت را مطرح می کنند، گفت : یکی 
از موفقیت های دولت در برجام حاصل شد. وی افزود: 
باید مجلسی شکل بگیرد که در خدمت دولت باشد و 
از اختیارات قانونی نظارت برای پیشرفت امور استفاده 
کند، مجلس باید در رأس فعالیت مبارزه با فساد، فقر و 
تبعیض بوده و  دغدغه های مردم را در رأس امور بداند.

  هیچ کس از ستیز با ایران سود نمی کند
رئیس جمهور آمریکا گفت: تالش می کنیم ایران به 
با  کشور  این  امیدواریم  و  باشد  پایبند  خود  تعهدات 
با کشورهای  را  اختالفاتش  مثبت  برداشتن گام های 
توافق  وجود  با  افزود:  اوباما  کند.  حل  منطقه  عربی 
اقدامات  به  می تواند  متحده  ایاالت  اما  هسته ای 
ایران در زمینه آزمایش های موشکی اش پاسخ دهد. 
نگرانی هایی درباره اقدامات ایران در میان کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد اما هیچ کشوری 

از ستیز با ایران سود نمی کند.

 نگرانی های ظریف را درک می کنیم!

دولت  که  می گوید  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
آمریکا از نگرانی »محمدجواد ظریف« و دیگر مقامات 
تهران نسبت به سرعت اجرایی شدن برجام و تخفیف 
در تحریم های ایران آگاهی دارد و آن را درک می کند.

  بعید است اوباما به ایران سفر کند

کاخ  ملی  امنیت  ارشد  مشاوران  از  یکی  رودز«  »بن 
سفید در یک کنفرانس خبری در عربستان گفت: بعید 
است اوباما قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش به 
ایران سفر کند. رودز در ادامه افزود: من فکر می کنم 
که برای این دوره همان سفر به کوبا کافی است، که 
یک تابوی طوالنی مدت را شکست. وی اشاره کرد 
که دولت آمریکا به تعامل با ایران هرجا که فرصت آن 
فراهم باشد به ویژه از کانال های دیپلماتیک و از طریق 

آقای جان کری و آقای ظریف ادامه می دهد.

تهدیدهای بی سابقه حزب ا... علیه اسرائیل

معاون رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی 
با  اسرائیلی  )شهرک نشینان(  »شهروندان«  که  گفت 
تهدیدهایی از جانب حزب ا... لبنان مواجه هستند که 
در بیست سال گذشته سابقه نداشته است. این مقام 
اکنون  حزب ا...  کرد  تصریح  اسرائیل  نظامی  ارشد 
فناوری های  با  انباشته  راکت های  ساخت  توانمندی 
راهبری ماهواره ای را دارد. وی گفت: »دشمنان ما به 
سطوح جدیدی از توانمندی دست یافته اند و معنای آن 
این است که جنگ های آینده در مقایسه با آنچه ما در 

20 سال اخیر تجربه کرده ایم، سخت تر خواهد بود.«
 

 نامه نگاری اوباما برای دیدار با روحانی

امر  در  متخصص  که  بیکن«  فری  »واشینگتن 
مدعی  مطلبی  در  است،  ایران  درمورد  شایعه پراکنی 
روحانی   با حسن  دیدار  برای  اوباما  باراک  نامه نگاری 
شد. این وبسایت خبری در این رابطه نوشت: »اوباما 
آیت ا...  به  محرمانه  نامه  دو  در  مارس  ماه  اواخر  در 
خامنه ای  رهبر معظم ایران  و حسن روحانی خواستار 
دیدار با رئیس جمهور ایران شده است. اوباما در این 
دو نامه  مدعی شده است که ایران فرصت محدودی 
برای همکاری با آمریکا برای حل مشکالت در سوریه، 
عراق و یمن دارد و وعده داده است که چنانچه ایران 
با برگزاری یک دیدار بین او و حسن روحانی موافقت 
کند، وی در هر کنفرانسی که با هدف حل بحران های 

منطقه ای برگزار شود، شرکت خواهد کرد.«

) ادامه از صفحه اول ( ایشان با تأکید بر اینکه 

پارسایی  و  پاکدامنی  »تدین،  بر  اصرار 
شدن  سرگرم  از  آنان  »پرهیز  و  جوانان« 
به غرائز« را نباید تعصب و تحجر خواند، 
گفتند: غربیها به ویژه امریکاییها به دنبال آن 
هستند تا جوان ایرانی، عنصری بی ایمان، 
غیر شجاع، بی انگیزه، بی تحرک، ناامید، 
خوشبین به دشمن و بدبین به فرمانده و 
عقبه خود باشد، اما نظام اسالمی به دنبال 
تربیت جوانانی در نقطه مقابل خواست جبهه 

استکبار است.
حضرت آیت ا... خامنه ای سپس به وظایف 
مسئوالن در قبال جوانان اشاره کردند و با 
تأکید بر اینکه آموزش و پرورش از مدیریتی 
متدین برخوردار است و باید از این فرصت 
استفاده کرد گفتند: باید در مدارس عالوه 
با  امور درسِی دانش آموزان،  بر  بر اهتمام 

پرداختن  فرصت  صحیح،  برنامه ریزی 
شود،  فراهم  نیز  انقالبی  کارهای  به  آنان 
آید.  بار  به  انقالبی  نسلی  جوان،  نسل  تا 

را  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  ایشان 
و  انقالبی  تشکلهای  به  دادن  میدان  به 
 متدین همچون اتحادیه انجمنهای اسالمی 

دانش آموزان و بسیج دانش آموزی توصیه 
کردند و افزودند: شنیده شده است در برخی 
مدارس با کارهای انقالبی مخالفت می شود 

رویکرد  این  با  باید  پرورش  و  آموزش  که 
خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت  کند.  برخورد 
با  بسیار  را  در کشور  وجود چنین جوانانی 

عظمت دانستند و با تأکید بر اینکه بعد از 
نتوانسته  استکبار  جبهه  سال،  گذشت ۳۷ 
بین  از  را  ایران  اسالمی  جمهوری  است 
منطقه  در  آن  قدرت  و  رشد  مانع  یا  ببرد 
و  عملی  تهدیدهای  وجود  با  گفتند:  شود، 
تبلیغاتی فراوان، امروز حزب ا... لبنان پیکره 
رشید خود را در دنیای اسالم نشان می دهد 
و محکومیت آن در یک ورق پاره به وسیله 
دولتی فاسد، وابسته، توخالی و پوک، هیچ 
خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  ندارد.  اهمیتی 
از  رژیم صهیونیستی  به شکست  اشاره   با 
حزب ا... لبنان در جنگ ۳۳ روزه و مقایسه 
قوی ۳  ارتشهای  با شکست  پیروزی  این 
تأکید  صهیونیستی،  رژیم  از  عربی  کشور 
کردند: حزب ا... و جوانان مؤمن آن همچون 
دنیای  افتخار  مایه  و  خورشید می درخشند 

اسالم هستند.

ایرنا- اعتکاف دانشجویان دختر مراکز آموزش عالی مرکز استان در مسجد دانشگاه بیرجندعکس روز 

 آمریکا دوست دارد جوان ما نسبت به عقبه  خودی بدبین باشد

عده اي در مورد برجام بي انصافي مي کنند
 
مورد    در  اي  اینکه عده  به  اشاره  با  ا... مکارم شیرازي  آیت 

برجام بي انصافي مي کنند، گفت: با وجودي که رهبری با 
برجام موافقت کردند، برخي که اداي پیروي از ایشان را دارند 
باز در مساله برجام تعبیر به خیانت مي کنند. وي خاطرنشان 
گوییم نمي  ما  شده،  انجام  کاري  برجام  با  ارتباط  در   کرد: 

فتح الفتوح بود ولي فراموش نکنیم که طرف مقابل ما، آدم ناقالیي است و در شرایطي 
که دشمنان به ما فشار وارد مي کنند باید اتحاد و همدلي خود را بیشتر کنیم.

برخی انقالبیون در میدان اخالق سیاسی جزو هتاکان و بد اخالقان و تخریب گران حیثیت دیگران هستند
 
رییس مجلس شورای اسالمی یادداشتی تحت عنوان »بد اخالقی سیاسی و سکوالریسم« در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام  

و سایت شخصی خود منتشر و در آن از انقالبیونی که با هتاکی و بداخالقی حیثیت دیگرای را تخریب می کنند، انتقاد کرد. در بخشی از این 
یادداشت آمده است: سکوالریسم مکتبی است که حوزه سیاست را مقید بر دین و ارزش های ثابت و الیتغیر نمی داند وعمدتًا قلمرو سیاست را 
بر مبنای منافع جمعی و امری عرفی تلقی می نماید. اما وضعیت شگفت آور درمورد کسانی است که در مقام نظر معرفت شناسانه، همیشه بر 
سکوالریسم نقد دارند و خود را انقالبی معرفی می کنند، اما در میدان اخالق سیاسی جزو هتاکان و بد اخالقان و تخریب گران حیثیت دیگران 
هستند و به هیچ وجه ابائی در متهم کردن دیگران ندارند؛ یعنی کامال در عالم اخالق سیاسی بی پروایند. ظاهرا اینان در مقام نظر، مخالف 

سکوالریسم هستند، ولی در عمل سیاسی سکوالریست محسوب می شوند؛ حتی ناآگاهانه! 

زاکانی : هیچکدام از تعهدات آمریکایی ها انجام نشد
 

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام با بیان اینکه هیچ  یک از 
انجام نشد، گفت:  تعهدات مهمی که آمریکایی ها داده بودند 
در  وضوح  به  تهدیدها  افزایش  و  کرد  پیدا  افزایش  تهدیدها 
درباره  زاکانی  علیرضا  می شود.  مشاهده  آنها  صحبت های 
برجام و  تعهدات  اجرای  در  اروپا  و  آمریکا  چگونگی عملکرد 
این که آیا دستورات مقام معظم رهبری در مورد برجام عملی شده است؟ اظهار کرد:  

برجام به نتیجه رسید و اما با شروطی مورد قبول واقع شد.

اینکه برخی اوقات ما را تهدید به بمباران می کنند، غلط زیادی است، جرات آن را ندارند

 امام على عليه  السالم : اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر 
دو را از بين برده  اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود 
را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده  اى و در آخرت از 

رستگاران خواهى بود. غرر الحكم : 3750 ـ 3751

اطالعیـه
به اطالع همشهریان عزیز بیرجند می رساند: به مناسبت هفته سالمت با شعار » غلبه بر دیابت« برای مشاوره و آزمایش قند خون 

اتوبوس سیار دیابت مطابق جدول ذیل در سطح شهر ارائه خدمت می نماید
ساعتعصر ساعتصبح ایام هفته

 17 الی 20/30نمایشگاه بین المللی )نمایشگاه هفته سالمت(9 الی 12ابوذرشنبه 95/2/4

پارک آزادگانمهرشهریکشنبه 95/2/5

پارک توحیدفلکه طالقانیدوشنبه 95/2/6

مدرس )بین فلکه دوم و سوم(مدرس )بین فلکه دوم و سوم(سه شنبه 95/2/7

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اطالعیــه مهــم
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در اجرای دستورالعمل 

موضوع تصویب نامه شماره 151974/ ت 52160 مورخ 94/11/19 هیئت 

محترم وزیران، مشخصات پروژه مسکن مهر 272 واحدی سامان )واقع در 

شهرک چهکند( ساخته شده فاقد متقاضی واجد شرایط را با ذکر مدارک 

مورد نیاز، شرایط الزم و فرم تقاضای ثبت نام مربوطه در پایگاه اطالع 

 www.mrud-skh.ir رسانی )سایت اینترنتی( خود به نشانی الکترونیکی

اعالم نموده است. متقاضیان محترم می توانند برای آگاهی از شرایط 

و فرآیند ثبت نام به پورتال مذکور مراجعه فرمایند. 

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی
دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظر دارد: امور پشتیبانی و خدماتی واحد استانی خراسان جنوبی و 
مرکز وابسته نهبندان در سال 1395 را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای 
مجوز تعیین صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارای توان مالی، امکانات الزم برای انجام 
کار، حسن سابقه و همچنین دارای تجربه اجرایی مفید در زمینه مذکور واگذار نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت به عمل می آید برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم ها و اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری در ساعت اداری )8 الی 15( به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه به 
نشانی: بیرجند- نبش پاسداران 26 – دانشگاه جامع علمی کاربردی- واحد استانی خراسان جنوبی - امور اداری و مالی 

مراجعه نمایند. 
متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 05632445942 تماس حاصل فرمایند. 

به پیشنهادات فاقد سپرده، نامشخص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 115/000/000 ریال و به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی می باشد.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به معنی قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گذار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

دانشگاه جامع علمی- کاربردی


