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 داشتن بيش از يك حساب ممنوع مى شود 

مهر: مقامات بانك مركزى اعالم كرده اند كه براساس 
برنامه ريزى هاى جديد، قرار است هر فرد فقط يك 
حساب بانكى داشته باشد و تمامى حساب ها كددار 
شوند، در عين حال 38 ميليون حساب بانكى راكد 
با  مبارزه  اداره  مدير  كيان  فريد  شد.  مسدود  هم 
پولشويى بانك مركزى از دستورات بانك مركزى به 
چند بانك براى مسدود كردن حساب هاى اشخاص 
حقيقى فاقد كد ملى خبرداد و گفت: بانك مركزى 
نمى پذيرد كه حساب بانكى فاقد كد ملى باشد و اين 

موضوع در دستور كار قرار گرفته است.

  بخشنامه وام 60 ميليونى مسكن 
هفته آينده ابالغ مى شود

فارس : بت شكن مديرعامل بانك مسكن، از ابالغ 
وام 60  اجراى طرح  براى  بانك مركزى  بخشنامه 
ميليونى مسكن در هفته آتى خبر داد و گفت: بانك 
ارائه و  بانك مركزى  به  را  مسكن درخواست خود 

بانك مركزى با آن موافقت كرد.  

داود عربعلى سخنگوى شركت پخش فرآورده هاى نفتى در گفتگو با فارس، اعالم كرد: تا پايان آبان ماه و اتمام 
سهميه هاى 700 تومانى، بنزين فقط با نرخ 1000 تومان عرضه خواهد شد، اما تصميمى مبنى بر حذف كارت سوخت 

يا سوختن آنها ابالغ نشده است.

 كارت سوخت نخواهد سوخت 

اختصاص 10 ميليارد تومان براى 
راه آهن توهين به مردم استان است

 نماينده پيشين مردم قاين در مجلس در بازديد از غرفه خراسان جنوبى در 
نمايشگاه مطبوعات گفت : اختصاص 10 ميليارد تومان براى راه آهن ...

رهبر انقالب : در دنيا مى گويند 
ايران كشور مقتدرى است اما ...
حضرت آيت ا... خامنه اى تاكيد كردند: در تحقيقات علمى بايد 
براى آينده نيازسنجى و محاسبه كرد، برخى مى گفتند نفت داريم ...
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سندى كه براى استان آب نمى شود
معاون عمرانى استاندار : سند ملى آب در خراسان جنوبى چشم انداز روشنى ندارد

شىء تاريخى را به محل اوليه اش بازگردانيد  لطفا ...                                                 صفحه 4

صفحه 7

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

آغاز پرداخت وام 25 ميليونى خودرو با چك (كارمزد 16 درصد) 
در نمايندگى سايپا قربانى راد  كد: 3029

تلفن: 32338006 و 2-32338000   آدرس: بيرجند -  بلوار فرودگاه مقابل پايانه مسافربرى

بدينوسيله از كليه سروران ارجمند ، اقوام ، دوستان ، ادارات و نهادهايى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم شادروان

 حاج نوروز كالته بجدى (حقيقى پور)
 ما را مورد لطف قرار داده و ابراز همدردى نمودند، صميمانه سپاسگزارى مى نماييم

ضمنا به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن مرحوم جلسه يادبودى 
جمعه 94/8/22 از ساعت 9 الى 10 صبح در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) خيرآباد نو

 برگزار مى شود، تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: كالته بجدى ، حقيقى پور و ساير بستگان 

جناب آقاى مهندس يزدان شناس
 عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر خانم گرامى تان

 مرحومه حاجيه خانم فاطمه شريفى رضازاده
 را خدمت شما تسليت عرض نموده ، از خداوند متعال براى آن مرحومه غفران الهى 

و براى بازماندگان صبر و شكيبايى خواستاريم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

جناب آقاى مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف خراسان جنوبى

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت مادرخانم گرامى تان 
را خدمت جناب عالى تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه 

علو درجات و براى خانواده هاى داغدار و ساير بازماندگان محترم 
صبر جميل و اجر جزيل آرزومنديم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند 

جناب حجت االسالم و المسلمين آقاى سيد محمد باقر عبادى

نماينده محترم مردم شريف بيرجند ، درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى

با كمال تأسف و تألم فقدان فقيه صمدانى و عالم ربانى

 حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى
 كه ضايعه اى بزرگ براى خراسان جنوبى محسوب مى شود را حضور جناب عالى و ساير خاندان 
معزز تسليت عرض نموده، از خداوند سبحان براى آن فقيه عاليقدر علو درجات و براى بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند 
جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس

رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده 
علو درجات براى آن مرحومه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

هيئت رئيسه و كاركنان اتاق اصناف و اتحاديه هاى وابسته

به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان و برادرى دلسوز 
بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان محمد دستگردى
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/8/21 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل 
مسجد روستاى دستگرد برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين 

جلسه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى دستگردى و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس يزدان شناس
عضو محترم شوراى اسالمى شهر بيرجند

مصيبت وارده را حضور جناب عالى و خانواده گرامى تان تسليت عرض مى نماييم.

پرسنل شهردارى بيرجند

سركار خانم مريم جوادى بايگى
كسب مقام اول نهمين دوره مسابقات دووميدانى قهرمانى 

كشور خواهران وزارت جهاد كشاورزى در ماده 200 متر 

كه نشان از توانمندى ، لياقت و شايستگى شما مى باشد  
صميمانه تبريك عرض مى نمايم، پيروزى و سربلندى تان را 

در تمامى مراحل زندگى از درگاه باريتعالى آرزومندم.

همسـرت

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى
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بخـارى ژاپنى
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يارانه نقدى قرار است طبق روال گذشته بيست و يكم هر ماه واريز شود اما به طور ميانگين با 4 تا 5 روز تاخير واريز مى شود كه اكنون جمع اين واريزها از ابتداى 
سال تاكنون به يك ماه رسيده است. متاسفانه هيچ اطالع رسانى دقيقى نيز در مورد زمان دقيق واريز يارانه صورت نمى گيرد. پژويان رئيس مركز مطالعات و 
تحقيقات كاربردى علوم بانكى و اقتصاد شهرى در گفتگو با عصرايران، گفت: پرداخت يارانه دولت تا آخر عمر و هميشگى نيست.

 مردم يك ماه يارانه طلب دارند

تاثير اعطاى وام خودرو مقطعى است
 

يك كارشناس اقتصادى با تاكيد بر اين كه مشكل مردم براى نخريدن 
خودرو بى كيفيت بودن آن است نه عدم توان خريد 
خودرو  وام  دادن  براى  دولت  سياست  اين  گفت: 
مى تواند تاثير مقطعى داشته باشد كه دولت آن را 
براى نجات از كمپين نخريدن خودرو به كار برده، 
نيست.  معقولى  آنچنان  سياست  بلند مدت  در  اما 
مرتضى دلخوش در گفتگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه اگرچه ممكن است 
مردم براى خريد خودرو با كمبود نقدينگى نيز مواجه باشند، مشكل اصلى 
در اين زمينه را كاالهاى بى كيفيت چينى و كيفيت پايين خودروى توليد 
داخل دانست و تصريح كرد: نياز اصلى مردم در زمينه  خودرو اين است 

كه قيمت محصول با توجه به كيفيت آن متناسب شود.

چگونگى تعيين ميزان حقوق بازنشستگى 

حقوق  ميزان  گفت:  اجتماعى  تامين  سازمان  درآمد  و  فنى  معاون 
بازنشستگان تأمين اجتماعى بر اساس ميانگين 2 
سال آخر دوره اشتغال تعيين مى شود.به گزارش 
الف، محمد حسن زدا گفت: بيمه شدگان تأمين 
اجتماعى در ايران با داشتن 35 سال سابقه بيمه 
پردازى بدون شرط سنى بازنشسته مى شوند.وى 
افزود: افرادى كه بيمه پردازى را دير شروع كرده اند با رسيدن به 60 
سالگى با حداقل 10 سال سابقه بيمه پردازى مى توانند بازنشسته شوند 
كه البته اين افراد 10 روز حقوق دريافت مى كنند.زدا ادامه داد: همچنين 
با داشتن 30 سال سابقه  توانند در سن 50 سالگى  بيمه شدگان مى 

پرداخت حق بيمه بازنشسته شوند. 

 سيف حرف آخر را درباره نرخ سود بانكى مى زند 
 

عضو شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى با بيان اينكه بانك مركزى حرف 
بايد  بانكى مى زند، گفت:  نرخ سود  درباره  را  آخر 
تالش شود تا با تعيين نرخ هاى سود متعادل، تعادل 
در بازار پول را حفظ كرد.  به گزارش مهر، محمد 
ابراهيم مقدم درباره پشت پرده توافق و لغو توافق 
بانك ها براى كاهش نرخ سود بانكى، گفت: كانون 
بانك هاى خصوصى و شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى در توافقى، 
كاهش نرخ سود را پيشنهاد دادند اما خود مستقًال نمى توانند تصميم گير 
باشند، بنابراين پيشنهادات را در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى اعالم 
كردند. بانك مركزى بايد پيشنهاد اين دو كانون بانكى را مشاهده كرده و 

با توجه به وضعيت تعادل فعلى بازار، تصميم نهايى را اتخاذ كند.

انقباضى و كنترل  دولت يازدهم پس از 2 سال سياست  
شديد تورم، به يك سياست  انبساطى با ارائه بسته خروج 
از ركود روى آورده است، اما به گفته بسيارى از بزرگان 
ُمسكن عمل  به صورت  بسته  اين  كارشناسان  و  اقتصاد 
مى كند. نكته حائز اهميت در اين بسته، حمايت از صنايع 
به  سال هاست  كه  است  خودروسازى  همچون  بزرگى 
وجود  با  پذيرى  رقابت  توان  عدم  و  مديريت  سوء  دليل 
حمايت هاى مكرر و بى چون و چراى دولت به كار خود 
ادامه مى دهد؛ بنابراين بسيارى از كارشناسان و اقتصاددانان 
با انتقاد از اين رويه بر لزوم حمايت از صنايع متوسط و 
كوچك تأكيد دارند. به گزارش فارس،  مهم ترين بخش از 
اظهارات كارشناسان كه به اتفاق بر ضعف هاى ساختارى 

بسته خروج از ركود تأكيد دارند، بازنشر مى شود.

ركود عميق تر از آن است كه با يك بسته رفع شود
بازرگانى  اتاق  نايب رئيس  سلطانى،  پدرام  باره،  اين  در 
تهران معتقد است ركود در اقتصاد كشور عميق تر از آن 
اما  كند،  را حل  آن  بسته  با يك  بتواند  دولت  كه  است 
شايد تا حدى رونق در بازار با تحريك تقاضا ايجاد شود.
تسهيالت  ارائه  طرح  اين  در  حال  عين  در  افزود:  وى 
فقط مشمول خودرو و لوازم خانگى است و ديگر صنايع 
را شامل نمى شود، پس در نتيجه اثر مستقيمى بر ساير 
در  بازار  به  نقدينگى  ورود  با  آنكه  مگر  ندارد،  صنايع 

طوالنى مدت اثر آن مشخص شود.
چه كسانى بسته خروج از ركود را تدوين كردند؟

با  دانشگاه عالمه طباطبايى  اقتصاد  استاد  تقوى،  مهدى 
اشاره به بسته رونق اقتصادى دولت و اقدام فورى براى 

موسسه  سوى  از  بسته  اين  كرد،  اعالم  ركود  از  خروج 
پژوهشهاى برنامه ريزى و مديريت در نياوران كه مسعود 
است  آن  اعضاى  از  نيز  دولت  اقتصادى  مشاور  نيلى، 
اين  به طور مشخص  و  پيشنهاد شده  رئيس جمهور  به 
موسسه مجموعه اى از اقتصاددان هايى هستند كه پيش از 
اين در دولت هاشمى رفسنجانى و محمود احمدى نژاد با 

سياست هاى اشتباه اقتصاد كشور را در چاه ويل كشاندند.
 موسسات غيرمجاز كنترل نشوند، بسته خروج از 

ركود موفق نمى شود
علمى  هيئت  عضو  و  اقتصاددان  حكيمى پور،  ابوالقاسم 
مركزى  بانك  كه  زمانى  تا  كرد:  بيان  عالمه  دانشگاه 
مؤسسات مالى غيرمجاز را تحت كنترل در نياورد، بسته 

كنترل تورم توفيق نمى يابد.

هشدار چند اقتصاددان نسبت به بسته خروج از ركود 

خودروسازان در محاسبه اقساطى كه براى 
مشخص  خودرو  وام  دريافت  متقاضيان 
هم  را  افزوده  ارزش  بر  ماليات  كرده اند، 
اضافه كرده و هر قسط را بر مبناى محاسبه 
دريافت  متقاضى  از  مالياتى  آيتم  اين 
اجراى  آغاز  از  مهر،  گزارش  به  مى كنند. 
ميليون   25 وام  با  خودرو  فروش  طرح 
بار  چندين  طرح  جزئيات  تاكنون،  تومانى 

بازپرداخت  زمان  اول  است.  كرده  تغيير 
اقساط بود كه از 7 به 4 سال كاهش يافت 
و در مرحله دوم ميزان بهره اين وام ها بود 
كه مسئوالن دولتى در نخستين روز اجراى 
آن اعالم كردند بهره 16 درصدى تنها به 
وام هايى تعلق مى گيرد كه متقاضيان آنها 
خود  اقساط  تسويه  به  ماهانه  صورت  به 
بپردازند، در غير اين صورت بهره اى مركب 

چندان مشخص هم  آن  و چون  چند  كه 
نيست، از سوى بانك ها براى قسط  بندى 
وام متقاضيان انجام مى شود. تاكنون كمتر 
دريافت كننده اى كه وام از بانك ها مى گيرد، 
توانسته است از فرمول محاسبه بهره مركب 
سردربياورد و اكنون هم مردم كمتر مى توانند 
خود محاسبه گر ميزان اقساط با بهره مركب 
خودروسازان  براى  دولت  ويژه  باشند.طرح 

را پشت  اجراى خود  از  روز  در حالى چند 
سر مى گذارد كه انتشار جداول اقساط انواع 
خودروها در شرايط بازپرداخت يك تا چهار 
ساله نشان مى دهد كه آيتم ماليات بر ارزش 
افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ 
به اين معنا كه خودروسازان 9 درصد ماليات 
بر ارزش افزوده را هم بر روى هر قسط فرد 

متقاضى محاسبه مى كنند.

وام 25 ميليونى خودرو هم ماليات خورد!؟ 

امروز ٢١ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٩ محرم ١٤٣٧ و ١٢  نوامبر ٢٠١٥

 تولد (نيما يوشيج) پدر شعر نو ايران (١٢٧٦ ش) .

تقويم مناسبت هاى  روز

 حجم نقدينگى تا پايان شهريور به
 872 هزار ميليارد تومان رسيد

حجم  گفت:  مركزى  بانك  اقتصادى  مديركل 
درصد   11,5 با  امسال  پايان شهريور  در  نقدينگى 
رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 872 هزار و 
750 ميليارد تومان رسيد. به گزارش ايرنا، ابوالفضل 
تا پايان شهريورماه  اكرمى، افزود: حجم نقدينگى 
به 872 هزار و 750 ميليارد تومان رسيده كه نسبت 
داشته  رشد  درصد   23,5 گذشته  سال  شهريور  به 
درصد   4,8 با  پولى  پايه  حجم  افزود:  وى  است. 
تومان محاسبه  ميليارد  و 500  افزايش 137 هزار 
درصد   19,2 قبل  به شهريور سال  نسبت  كه  شد 

رشد نشان مى دهد.

 حمل خودروهاى تحت گارانتى
  رايگان است 

مصرف كنندگان  حقوق  از  حمايت  قانون  براساس 
در  موظفند  خودرو  عرضه كنندگان  خودرو، 
تحت  خودروهاى  معيوب شدن  و  خرابى  صورت 
خودرو  حمل  و  بارگيرى  خدمات  گارانتى شان، 
به  كنند.  ارائه  رايگان  صورت  به  را  تعميرگاه  به 
شده  ذكر  قانون  اين  در  همچنين  ايسنا،  گزارش 
كه در دوران گارانتى، هزينه هاى بارگيرى و حمل 
(به  نيز  تعمير  غيرقابل  و  مانده  راه  در  خودروهاى 
استثناء موارد تصادفى) بر عهده شركت خودروساز 

يا واردكننده خودرو است.  

سامانه ملى اشتغال رونمايى شد

از سامانه ملى  رونمايى  اعالم  با  معاون وزير كار 
اشتغال ايران، گفت: مراكز خدمات شغلى در كليه 
مهر، طايى  گزارش  به  ايجاد مى شود.  دانشگاه ها 
با اشاره به برنامه هاى وزارت تعاون، درباره توسعه 
بازيگران  اينكه  بر  تاكيد  با  اشتغال،  و  كارآفرينى 
به  راستا دست  اين  در  بايد  اجتماعى  و  اقتصادى 
دست هم دهند، افزود: تمامى خانواده ها، بنگاه هاى 
دولتى و خصوصى و كارگزاران، بازيگران صحنه 

ايجاد اشتغال و كارآفرينى هستند.

پيش دانشگاهى تا 2 سال آينده
 حذف مى شود

سنجش  مركز  رئيس  عمادى  عبدالرسول  فارس: 
وزارت  آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش 
حذف  آينده  سال   2 تا  دانشگاهى  پيش  «آيا  كه 
خواهد شد؟»، اظهار كرد: بله، پيش دانشگاهى تا 2 
سال آينده حذف خواهد شد، اما كنكور باقى خواهد 
پيش  دوره  حذف  از  پس  كنكور  افزود:  وى  ماند. 
دانشگاه ها  ظرفيت  درصد   15 براى  دانشگاهى، 
ظرفيت  درصد   85 يعنى  ماند؛  خواهد  باقى 
دانشگاه ها اين امكان را خواهند داشت كه با اعمال 

سوابق تحصيلى پذيرش انجام دهند. 

اخطار نهايى به «پديده»

از  رضوى  خراسان  استان  دادگسترى  كل  رئيس 
آخرين اخطار به شركت پديده شانديز خبر داد. حجت 
االسالم مظفرى در گفتگو با الف، در خصوص آخرين 
وضعيت رسيدگى به پرونده پديده شانديز گفت: با 
توجه به وعده هاى مكررى كه مديران پديده شانديز 
 داده اند و با وجود فرصت هاى مختلف، اين وعده ها 
براى  را  نهايى  اخطار  دادستانى  است.  نشده  عملى 
اقدام جدى به «پديده» داده است كه اگر در فرصت 
نهايى حق و حقوق مردم را پرداخت كرد كه چه بهتر 
اما اگر پرداخت نكرد، برخورد قضايى جدى با مديران 
پديده انجام مى شود.  وى در پاسخ به اين سوال كه 
آيا سرمايه گذار جديدى براى تحويل گرفتن پديده 
اعالم آمادگى كرده است، با اظهار بى اطالعى از اين 
موضوع گفت: اگر سرمايه گذارى براى واگذار شدن 
پديده شرايط الزم را داشته باشد و بتواند از عهده 
پرداخت مطالبات بر آيد، ما هم پشتيبانى مى كنيم. 

 انواع درآمدها و هزينه هاى
 خانوار ايرانى 

چكيده نتايج طرح  آمارگيرى هزينه و درآمد خانوارهاى 
روستايى و شهرى سال 93 از سوى مركز آمار ايران 
منتشر شد. به گزارش فارس، متوسط هزينه كل درآمد 
خانوار شهرى در سال 93 نسبت به سال 92 خالص و 
ناخالص 14 درصد رشد داشته است، همچنين هزينه  
خوراكى و دخانى در اين نسبت 5,8 درصد و براى 
هزينه هاى غيرخوراكى 17 درصد برآورد شده است. 
ناخالص هزينه هاى غيرخوراكى مناطق شهرى 18 
ميليون و 202 هزار تومان و هزينه هاى خوراكى 5 
ميليون و 812 هزار تومان و هزينه هاى غيرخوراكى 
روستاييان 8 ميليون و 355 هزار تومان و غيرخوراكى 
اساس  بر  است.  بوده  تومان  هزار   703 ميليون   5
گزارش مركز آمار ايران هزينه كل خانوار روستايى نيز 
نسبت به اين مدت حدود 7 درصد خالص و ناخالص 
رشد كرده است. طبق اين گزارش درآمد ساالنه يك 
خانوار شهرى در سال 93 بالغ بر 241 ميليون و 131 
هزار تومان برآورد شده كه نسبت به سال 92 رشد 18 
درصد دارد. همچنين درآمد ساالنه خانوار روستايى 13 
ميليون و 905 هزار تومان گزارش شده كه نسبت به 

سال قبل خود 14,8 درصد رشد نشان مى دهد.
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت معدنى سنگ آهن خاوران بيرجند 

  شماره ثبت: 342     شناسه ملى: 10603600368 
 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در تاريخ 94/9/7  ساعت 10 صبح در محل

 شركت تشكيل مى گردد، از كليه سهامداران دعوت مى شود حضور به هم رسانند
 دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاى هيئت مديره  2- انتخاب بازرسين 3- تصميم گيرى

   در مورد كليه موضوعاتى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى باشد

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده 1339/93 اجرايى در قبال محكوميت شركت شن شويى صدف به پرداخت مبلغ 220/290/060 تومان در حق آقاى
 حجى محمد نادوكى و فاطمه صيدى و پرداخت مبلغ 10/683/036 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف
 يك دستگاه كاميون كشنده و به همراه تخليه بتن به شماره انتظامى 446 ع 16 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس
 مدل كاميون مذكور 1370 است و كاميون به همراه تخليه بتن آن جمعا به مبلغ 2/880/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از
 طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/9/3 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از
 بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس
 از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت
 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به

اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 24،23،21 و27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

آگهى تغييرات شركت برج سازان بزرگمهر سهامى خاص
به شماره ثبت 4212 و شناسه ملى 10360056578 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/7/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد
 1- آقايان سلمان حسين پور به شماره ملى 0653138563 و مرتضى بهدانى به شماره ملى 0651949671 و مهدى انارى شوكت آباد

.به شماره ملى 0651924383 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند
 2- آقاى على قاسم زاده به شماره ملى 0651835135 به عنوان بازرس اصلى و آقاى سيد مهدى حسين پور به شماره ملى 0640062301
 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى
 شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ، انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط

متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 139460308001002164 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
 رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عذرا حجازيان عيلكى فرزند محمد به شماره
 شناسنامه 12 صادره از ايرانشهر در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 166/75 مترمربع قسمتى از پالك 231 اصلى ( قسمتى از
 پالك 204 فرعى كه به عنوان مجاور پالك 203 فرعى منظور گرديده است) واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت محمد
 حسين عباسى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص
 نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
 اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/6       تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى

شركت بازيافت مبتكران محيط آراى بيرجند
خريد و فروش انواع ضايعات آهنى و رنگى 

(مس، برنج، آلومينيوم) الك و پالستيك 
 كاغذ ، كارتن و روزنامه

وسايل مستعمل كارخانجات ، كارگاه ها  
اداره ها ، منازل و ادوات كشاورزى

تلفن دفتر: 32401004 – 32401144
09152160500 -09158670172

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

بنگاه قالب بتن توكــل
 خريد و  فروش  انواع قالب بتن  

  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى



پيام شمااعزام 61 پزشك متخصص به مناطق مختلف استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 21 آبان 1394 * شماره 3367
سالم آوا جون. چرا آموزش و پرورش هزينه آب و برق 3

و ... مدارس دولتى رو نمى دهد كه از طرف دبستان 
دولتى دخترانه ... به دانش آموزان برگه دادند كه 
والدين شما براى هزينه آب و برق و سيستم 

گرمايشى هر نفر مبلغ 40 هزارتومان بدهند.
915…128
در جواب همشهرى عزيزى كه توصيه به نماينده براى 
فرماندار كرده بودند بايد بگويم عزيز دل من رابطه بين 
مردم و نماينده مال ايام انتخابات است هنوز وقتش 
نرسيده كه من و شماى شهروند از نماينده و استاندار 
بخواهيم براى ما كارى بكنند آخه جواب منافع سياسى 
و حزبى رو كى بده فشار اونها از مردم بيشتره. حرفاتو 
نگه دار توى صندوق انتخابات مجلس  94 و 

رياست جمهورى 96 بزن. 
930 ... 504
ضمن تشكر فراوان از دست اندركاران آواى خراسان 
پيگيرى  را  مردم  مشكالت  جديت  با  كه  جنوبى 
بيست  حدود  كه   ... شركت  انصافه  آيا  نمايند.  مى 
باشد  هزاران عضو مى  داراى  و  تشكيل  پيش  سال 
مردم  از  را  بزرگ  اى  سرمايه  تشكيل  ابتداى  در  و 
جهت فروش سهام اخذ و مدتى است ضمن فروش 
اكنون  هم   ... و  كارخانه  از  اعم  خود  مستغالت 
فيزيكى  عامل حضور  مدير  و  مديره  هيئت  اعضاى 
در محل دفتر شركت نداشته و پاسخگوى مراجعين 
و سهامداران و كسانى كه به گونه اى از آن شركت 
در خصوص مشاركت ساخت واحدهاى مسكونى ... 

طلب مالى چند ساله دارند نمى باشند. 
915…877
ازدياد جمعيت خيابان ظفر  باتوجه به  آواجان سالم. 
و نياز به فضاى سبز از شهردار زحمتكش و هميشه 
در صحنه جهت خواسته هاى به حق و قانونى مردم 
سبز  فضاى  احداث  به  نسبت  خواهشمنديم 

نبش پيروزى و نصر اقدام عاجل بفرماييد.
915…684
با سالم. در پى اطالعيه شهردارى و دهيارى سربيشه 
اطراف  و  سربيشه  هاى  سگ  كردن  معدوم  براى 
متأسفانه هر چند روز يك بار شاهد اين گونه خبرها 
ممنوعيت  اينكه  به  توجه  با  خود هستيم.  استان  در 
كشتار سگ ها در ايران به شهردارى ها اعالم شده 
است و تأكيد برعقيم سازى و واكسيناسيون هم شده 
اعالم  شهر  اخالق  با  دامپزشكان  از  يكى  و  است 
كشتار  هزينه  از  كمتر  سازى  عقيم  هزينه  با  كردند 
خواهشمند است  اين كار هستند  انجام  به  حاضر 

كه كشتار سگ ها را متوقف كنيد.
915…100
است.  شده  واقع  بيرجند  نزديكى  در  مرك  روستاى 
اذان  اوالً  حسينه  ميرن  نماز  براى  مردم  كه  صبح 
پخش نمى شه و نكته قابل تأمل ديگر يك دانه 
كبريت براى روشن كردن بخارى پيدا نمى شه 
نكته قابل تأمل ديگر هر روز صبح زيارت عاشورا مى 
خوانند (اسالم با نماز زنده است اگر نماز كمرنگ شود 
كه ...) در اين هواى سرد منتظر جواب قانع كننده اى 

از طرف مسئوالن هستيم.
930…663

ايسنا- معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى، خدمات بهداشتى و درمانى بيرجند از اعزام 61 پزشك متخصص در قالب طرح ساماندهى پزشكان متخصص به نقاط 
مختلف استان خبرداد. گنجى فرد، در مراسمى كه به منظور اجراى طرح ساماندهى پزشكان متخصص برگزار شد، گفت: دوره خدمت اين افراد 24 ماه است كه مدت 
زمان خدمت اين افراد براساس ضريب محروميت شهرستان ها كاهش مى يابد. وى با بيان اينكه هر پزشك متناسب با عالقه شخصى محل خدمت خود را انتخاب 

كرده است، افزود: در صورتى كه تعداد متقاضيان براى هر شهرستان بيش از اعالم نياز باشد، تعيين محل خدمت بر اساس امتياز بندى خواهد بود.

رحيم زاده - صنعت مرغدارى يكى از صنايع غذايى است 
كه خراسان جنوبى در آن رشد چشمگيرى داشته و پرورش 
مرغ گوشتى و تخم گذار اولين صنعت درآمدزاى استان 
بوده و خراسان جنوبى در اين حوزه رتبه سوم كشور را 
مرغ  توليد  قطب  عنوان  به  جنوبى  خراسان  استان  دارد. 
گوشتى در شرق كشور مطرح است و ساالنه بيش از 45 
هزار تن گوشت مرغ توليد مى كند كه 70 درصد توليد 

استان به  استان هاى ديگر صادر مى شود.

روزهاى تيره صنعت مرغ استان

استان  مرغدارى  صنعت  براى  خوبى  روزهاى  روزها،  اين 
نيست. به گفته جمعى از مرغداران؛  اين صنعت با استمرار 
وضع موجود، به دليل نبود حمايت جدى مسئوالن و دولت از 
 اين صنعت، نوسانات بازار قيمت مرغ، افزايش قيمت نهاده ها

و باال رفتن  هزينه ها با انبوه مشكالت مواجه شده است. حضور 
دالالن در بازار نهاده هاى دامى موجب شده تا هزينه هاى 
توليدكنندگان بيش از پيش افزايش يابد، مسأله اى كه بسيارى 

از توليدكنندگان طيور را دچار چالش جدى كرده است.

 افت روز به روز قيمت مرغ گرم در روزهاى  
اخير، مرغداران را زمينگير كرده است

خزايى مرغدار بيرجندى كه بيش از  35 سال است كه 
در اين صنعت مشغول است، مى گويد: از 15مهر امسال 
تا االن با افت روز به روز قيمت مرغ، مرغداران  استان 
شديداً متضرر شده  و در برابر مشكالت مالى و بدهى ها 
زمينگير شده اند.وى با اشاره به قيمت جوجه و نهاده ها 
مى افزايد: با اين قيمت ها پرورش مرغ صرفه اقتصادى 

نداشته و توجيه ندارد.

عليرغم قيمت 3800 تومانى مرغ،اين قيمت 
در كشتارگاه ها به 3400 هم مى رسد 

اين توليد كننده مرغ زنده شهرستان مى گويد: در شرايط 
كنونى و به دنبال  افت شديد قيمت، تعاونى قيمت فروش 
مرغ را كيلويى 3800 تومان عنوان كرده اما اين قيمت در 
كشتارگاه ها به 3400 هم مى رسد و عمًال مرغداران با 

اين قيمت زمينگير مى شوند. 
وى ادامه مى دهد: با اين شرايط هم حتى كشتارگاه ها 
يادآور مى شود: متأسفانه در  را نمى خرند. وى  مرغ ها 
اين موقعيت شركت پشتيبانى دام جهاد كشاورزى استان 

اقدامى نكرده و به داد مرغداران نرسيده است.

خودكفايى سيستان و بلوچستان
باعث بحران اين صنعت در استان شده

شفيعى از مرغداران استان معتقد است: با خودكفايى بازار  
سيستان و بلوجستان در صنعت مرغ، متأسفانه توليد مرغ 
استان دچار بحران شده و با نبود حمايت از سوى مسئوالن 

ذيربط بسيارى از مرغداران متضرر شده اند.

در شرايط فعلى، كشتارگاه ها 
قيمت را مشخص مى كنند 

وى پيرامون سياست هاى دولت در قبال كنترل قيمت 
بر  نظارتى  گفت  توان  مى  تقريباً  گويد:  مى  زنده،  مرغ 
 قيمت گذارى و جوجه ريزى  نيست و اكنون كشتارگاه ها

تنها كسى  ميان  اين  در  و  كنند  مى  را مشخص  قيمت 
كه متضرر مى شود  مرغدار است. وى ادامه مى دهد:در 
حالى كه ما  آنقدر توليد داريم كه مى توانيم صادر كنيم، 

مسئوالن جهاد حاضر نيستند در بازار آشفته كنونى مرغ 
بعداً  آن  دپوى  با  و  خريدارى  كنندگان  توليد  از  را  مازاد 
در جهت ثبات قيمت به بازار وارد  كنند. وى مى گويد: 
پشتيانى دام جهاد كه گاه با تزريق مرغ منجمد مانند پتكى 
بر مرغدارن عمل مى كند در شرايط كنونى مى تواند در 

حمايت از صنعت مرغ وارد عمل شوند.
نقدى،  صورت  به  دامى  نهاده  خريد  قيمت،  ثبات  نبود 
ناتوانى  كشتارگاه در جمع كردن مرغ موجود از مشكالت 
با  پيشرو در اين صنعت است. واحدى مرغدار بيرجندى 
ابراز نارضايتى از نبود حمايت هاى كافى مسئوالن از توليد 
و توليدكنندگان ادامه مى دهد: با شرايط موجود كه بازار 
مرغ با هر مناسبتى با ركود مواجه مى شود، ادامه فعاليت 

در اين بخش صرفه اقتصادى ندارد. 
به اعتقاد وى افزايش قيمت نهاده هاى دامى، همخوانى 
و  بازار  در  مرغ  قيمت  با  تمام شده  هاى  هزينه  نداشتن 
خريد مرغ زنده به قيمت پايين و حضور دالالن در بازار، 
مرغداران استان را متضرر كرده به گونه اى كه بسيارى به 

ترك فعاليت در اين عرصه مجبور شده اند.

شركت پشتيبانى دام و طيور در واقع 
براى حمايت از مصرف كنندگان است!

يكى ديگر از مرغداران مى گويد: طبق فرمايشات مقام 
اقتصادى كشور  براى حل مشكالت  بايد  معظم رهبرى 

با خبر  متأسفانه  اما  باشيم،  داشته  داخلى  توليد  به  چشم 
شده ايم دولت به جاى خريدارى مرغ مازاد توليد كشور و 
عرضه آن به صورت گرم در سبد يارانه اى خانوار  اقدام به 

واردات مرغ  كرده است. 
وى ادامه مى دهد: اين كاهش شديد قيمت به اين معناست 
كه نه تنها مرغداران و توليد كنندگان مرغ زنده دراستان، 
 سودى نمى كنند بلكه طيور خود را با قيمت بسيار پايين تر

كنند.  عرضه  مصرف  بازار  به  بايد  شده  تمام  بهاى  از 
وى مى گويد: متأسفانه شركت پشتيبانى امور دام جهاد 
به  قيمت مرغ گران مى شود  زمانى كه  تنها  كشاورزى 
تكاپو مى افتند تا مشكالت را حل كنند و در واقع شركت 
پشتيبانى مصرف كنندگان هستند! چرا وقتى مرغداران به 
مشكل برخورده و بيم از بين رفتن تمام زندگى را دارند 

كسى وارد عمل نمى شود؟!

قيمت ها در روزهاى اخير 
به گونه اى بود كه به شدت متضرر شدم

وى مى گويد: متأسفانه قيمت ها در روزهاى اخير به گونه اى 
بود كه به شدت متضرر شدم. اگر مشترى مى بود حاضر بودم 
 به نصف قيمت كل سالن را بفروشم ولى از شر استرس هايى

كه هر ساله براى مرغداران به وجود مى آيد رها شوم. 
 وى با اذعان بر اينكه از دست هيچ مسئولى كارى بر نمى آيد،

مانند  جنوبى  خراسان  مرغداران  امروز  وضع  گويد:  مى 
همه توليد كنندگان سراسر كشور حاصل عدم نظارت و 
تصميمات غلط در سياست هاى كالن است. وى عنوان 
مى كند: اگر سرمايه خود را كه بيش از 300 ميليون تومان 
است به صورت سپرده نزد يكى از بانك هاى خصوصى 

مى گذاشتم  ضرر نمى كردم، بلكه سود نيز داشتم.

عدم نظارت بر قيمت گذارى و جوجه ريزى 
مهمترين عوامل اين مشكالت است  

رحيمى پور از ديگر مرغداران، درباره عوامل كاهش قيمت 
مرغ در بازار معتقد است: در سال جارى توليد افزايش پيدا 
كرده است و مرغدارى هاى ما اكنون بيش از ظرفيت، 
طيور زنده نگهدارى مى كنند اين عامل سبب مى شود تا 

خريد از آنها كاهش و به دنبال آن قيمت نيز افت كند.

خريد مرغ زير قيمت تمام شده 

افزايش هزينه  به  اين صنعت  در  بيمه  از مشكالت  وى 

بيمه و كاهش روزهاى  بيمه مرغ  اشاره كرده و مى گويد: 
باحساب سرانگشتى از قيمت جوجه و بيمه، كرايه حمل، 
قيمت دان و هرينه هاى واكسن و دامپزشكى و سوخت 
پرورش هر كيلو مرغ حدود 4500  تومان هزينه  دارد اما 
مرغداران مجبورند مرغ توليدى را زير قيمت تمام شده به 

فروش برسانند.
مرغ  نگهدارى  اينكه  به  توجه  با  دهد:  مى  ادامه  وى 
حساسيت هاى خود را دارد، نگهدارى مرغ در هر روز باعث 
خروج از سايز ايده ال شده كه باعث مى شود مرغ هاى 
باالى 2 كيلو خريدار نداشته باشند و مرغداران مجبورند 

مرغ هاى خارج از سايز را با قيمت پايين بفروشند. 

بسيارى از مرغدارى ها 
محصولشان در سالن ها مانده است

يكى ديگر از فعاالن صنعت دام و طيور شهرستان بيرجند، 
نامطلوب  را  شهرستان  هاى  مرغدارى  كنونى  وضعيت 
دانسته  و  مى گويد:  مرغدار مجبور است براى مرغى 

كه چهار هزار و 500 تومان خرج كرده، سه هزار و 400 
تومان دريافت يا آنها را تلف كند. به گفته واحدى بسيارى 
از مرغداران به بانك ها بدهى دارند، براى پرداخت بهاى 
دريافت  در  هستند،  مواجه  مشكل  با  خود  طيور  خوراك 
سوخت مشكل دارند، خدمات دامپزشكى مناسب دريافت 
نمى كنند و باز هم دست آخر كشتارگاه قيمت مرغ هايش 
را تعيين مى كند.به اعتقاد وى تا وقتى واسطه ها از اين 
صنعت حذف نشوند مشكالت به قوت خود باقى بوده و 

شاهد نوسانات فصلى قيمت مرغ خواهيم بود.

با تحميل قيمت ، تنها
 مرغداران متضرر مى شوند

وى خاطر نشان مى كند: امروزه كشتارگاه قيمت پيشنهادى 
را به مرغدار تحميل مى كند و مرغدار نيز مجبور است يا به 
خواست آنها تن دهد و يا مرغش را تلف كند چرا كه هر روز 
كه مرغ زنده در مرغدارى نگهدارى شود از بابت خوراك 
به مرغدار ضرر مى رساند و از طرفى با افرايش سايز مرغ 
نيز خسارت مى بيند. وى با اين توضيح كه مرغدارن اغلب 
خوراك طيور خود را به صورت اقساطى خريدارى مى كنند 
ياداور مى شود: به همين خاطر در اكثر مواقع سال بدهكار 
استفاده  تسهيالت  از  آنها  از  بسيارى  همچنين   هستند 
براى  را  ارتزاق  اخير  مالى  ضررهاى  اين  كه  كنند  مى 

بسيارى از آنها دشوار كرده است.

كار تنها در دست واسطه ها قرار دارد...!

اين توليد كننده مرغ زنده با اشاره به ايرادات طرح پشتيبانى 
دام و طيور در استان ها، مى گويد: اين طرح عمًال اجرا 
 نمى شود و اگر هم اجرا شود، كار تنها در دست واسطه ها

صنعتى  واحد  در  مرغدار  از  پشتيبانى  بايد  كه  دارد  قرار 
خودش شكل بگيرد اما متأسفانه هم اكنون هزينه حمل و 

نقل، كشتار، كارگر و ... برعهده مرغدار است.

گاليه از سكوت و بى توجهى 
مسئوالن ذيربط به مشكل صنعت مرغ

خزايى مدير فروش مرغ زنده تعاونى مرغداران بيرجند با 
نارضايتى از شرايط موجود و گاليه از سكوت و بى توجهى 
مسئوالن ذيربط به مشكل صنعت مرغ استان مى گويد: 
مسئوالن بايد به فكر مردم و توليد كنندگان باشند و با الزام 
كشتارگاه نسبت به كشتار مرغ مرغداران و خريد و دپوى 

مرغ مازاد تعادل را حفظ كنند. 
وى با اشاره به وجود واسطه ها در اين صنعت مى گويد: 
به نظر مى رسد دالالن و سودجويان از اين فضا حداكثر 

استفاده را كرده و پول خوبى به جيب مى زنند.

مرغداران كماكان ضرر مى دهند

عضو تعاونى مرغداران بيرجند با اشاره به فعاليت بيش از 
650  مرغدارى در استان و ضررهاى ميليونى مرغداران 
شهرستان مى گويد: 400 مرغدار در استان فعال هستند 
كه به جرأت مى توان گفت تمامى آنها با ضررهايى از 
10 تا 200 ميليون تومان مواجه شده اند و بقيه به دليل 

مشكالت متعدد اين صنعت كنار رفته اند. 
از  ديگر  يكى  را  ها  مرغدارى  به  رسيدگى  عدم  خزايى 
مشكالت قشر مرغدار دانسته و خاطر نشان مى كند: اگر  
يك درصد توجهى كه به ساير صنايع مى شود در مورد 
صنعت مرغ اعمال مى شد هر ساله شاهد تكرار اين مرثيه 

در سطح استان نبوديم.

افزايش بى رويه پروانه توليد 
و ظرفيت توليد، مشكالت اين صنعت 

است:  معتقد  استان،   مرغداران  تعاونى  اتحاديه  رئيس 
مرغدارن  تعاونى  از سوى  توليد  پروانه  رويه  بى  افزايش 
از يك سو و همچنين افزايش ظرفيت توليد از 10 قطعه 
مرغ در هر متر مربع، به 15 قطعه موجب افزايش توليد و 

همچنين ازدياد مرغ زنده در استان شده است.
عسكرى در ادامه مى گويد: اين ازدياد سبب مى شود تا 
قيمت مرغ زنده كاهش پيدا كند و كشتارگاه با هر قيمتى 
كه مورد دلخواه خود مى بيند، طيور را خريدارى مى كند. 

توليد مرغ استان، 2/2 درصدتوليد كشور

يك  استان  جمعيت  اينكه  عليرغم  دهد:  مى  ادامه  وى 
درصد جمعيت كشور است، توليد مرغ استان 2/2 درصد 
توليد كشور بوده  و لذا توليد  مرغ در استان بايد تنظيم 
شود تا قيمت ها نيز متعادل شود چرا كه امروز مشكل ما 
روى  بر  بايد  همچنين  فروش،  نه  و  است  توليد   معضل 

دوره هاى جوجه ريزى نيز توسط دولت نظارت شود. 

150 واحد غير مجاز 
توليد مرغ  فعال در استان داريم

آمده  وجود  به  بحران  از  خروج  راهكارهاى  درباره  وى 
زمينه  اين  در  گويد:  مى  مرغ  گوشت  عرضه  زمينه  در 
و  ها  اتحاديه  كنم،  مى  پيشنهاد  مشكل  اين  رفع   براى 
نظارت  توليد  روى  بر  و  بيايند  تعاونى  هاى  شركت 
بيشترى داشته باشند. عسكرى كاهش توليد را راهكارى 
و  دانسته  آمده  وجود  به  مشكالت  حل  در  اساسى 
روال  كه  دهند  اجازه  نبايد  ها  اين شركت  است:  معتقد 
ظرفيت  بايد  و  شود  انجام  كنترل  بدون  ريزى   جوجه 
متر  هر  در  قطعه   10 ميزان  همان  به  را  ها  مرغدارى 
مجوزهاى  رويه  بى  اعطاى  جلوى  و  داد  كاهش  مربع 
جوجه ريزى را گرفت. وى با اشاره به وجود 12 تعاونى 
مرغداران خراسان جنوبى مى گويد: با وجود تعطيلى 50 
واحد  از 150  بيش   اين عرصه  در  فعاالن،  اين  درصد 
از  يكى  عنوان  به  كه  داريم  استان  در  فعال  مجاز  غير 
بعضى  زدن  دور  با  گاهًا  استان،  مرغ  صنعت  مشكالت 
قوانين سودهاى خوبى به جيب زده و با اشتغال كاذبى 
كه از سوى آنها ايجاد شده اشتغال پايدار و قانونى ساير 

مرغدارى ها به تعطيلى كشيده شده است. 

مرغداران زمينگير شدند

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه بانك صادارت خراسان جنوبى

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شما مورخ 94/8/20 درباره «اخذ مبلغ 20 هزار ريال 
بابت افتتاح حساب مشتريان مؤسسه منحله ميزان» 
به استحضار مى رساند: مبلغ 10 هزار ريال بابت ابطال 
تمبر مالياتى و مبلغ 10 هزار ريال بابت هزينه استعالم 
باشد مى  احوال  ثبت  از  مشترى  هر  هويت   احراز 

كه طبق بخشنامه بانك مركزى اخذ مى گردد.

جوابيه فرماندهى انتظامى استان

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/08/19  درباره« بيرجند اولين شهرى است 
 كه لوله كشى شده و از نشانه هاى لوله كشى هاى
نزارى  حكيم  خيابان  در  قديمى  تلمبه  يك  قديم 
روبروى بانك تجارت بود كه متأسفانه در هفته جارى 
جاى آن خالى است اگر به سرقت رفته نيروى انتظامى 
پيگير موضوع شود و اگر سازمان يا اداره خاصى آن 
را برداشته لطفاً به جاى قبلى برگرداند تا اين ميراث 
استحضار  به  باشد»  گردشگران  رؤيت  قابل   مردمى 
مى رساند: با بررسى به عمل آمده تلمبه آب واقع در 
خيابان حكيم نزارى توسط شركت آب و فاضالب جهت 

تعمير و نصب در مكان ديگر جمع آورى شده است.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت هاى مسقف چادردار و پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

تشريفات عروسى آشيانه مهر
فيلمبردارى، سالن زيبايى، مزون و ...

لبـاس عروس رايگـان    فقط تـا 15 آذر
مشتريانى كه تا 15 آذر قرارداد ببندند

 آدرس:  انتهاى خيابان توحيد- بلوار جماران- نبش ستايش
      www.ashianemehuser           32424788 -09159610516 

نماينـدگى شـركت سكـو و نـودر
UPVC انواع درب هاى ضد حريق ، ضد سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى

نبش مدرس 69   09155610014 - محمدى

هر همشهرى يك لپ تاپ فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد
   آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431     رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 
هفته

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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خرم آبادي  دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اينترنتي گفت:
 ۹۵ درصد کانالهاي غيراخالقي شبکه پيام رسان تلگرام باز است 
و موضوع مسدودسازي اين شبکه اجتماعي همچنان در دستور كار كميته تعيين مصاديق قرار دارد.

فيلتر تلگرام دوباره در دستور کار قرار گرفت فناورى اطالعات

4 پنج  نكته براى يك خريد امن آنالين

   يكى از مشكالتى كه در همين چند سال، از بوجود آمدن 
پديده ى خريد اينترنتى وجود دارد عدم اطالع كاربران از 
به  آنالين  خريد  مى شود  سبب  كه  است  ريزى  نكات 
منبعى براى سودجويان جهت اخاذى از كاربران تبديل 
شود. پس اگر قصد داريد امنيت را تا آن جا كه ممكن است 

در فرآيند خريد برقرار كنيد، با ما همراه باشيد

1. استفاده از آخرين نسخه ى مرورگر
شركت هاى ارائه دهنده ى مرورگرهاى اينترنتى با انتشار 
نسخه ى جديدى از محصول خود، قابليت هاى امنيتى 
بيشترى به آن اضافه مى كنند تا فضايى امن تر نسبت به 
نسخه هاى قبلى براى كاربر به وجود آيد. از كدام مرورگر 
اينترنتى استفاده مى كنيد مهم نيست، مهم اين است كه 

از آخرين نسخه ى آن مرورگر  استفاده كنيد.
 2. خريد از سايت هاى شناخته شده

آن ها  از  مى توان  كه  دارند  وجود  بسيارى  سايت هاى 
براى تلفن همراه خود شارژ خريدارى كنيد اما تنها تعداد 
تاييد  اپراتورهاى تلفن همراه  از آن ها توسط  محدودى 
شده اند. همين مورد در حوزه هاى مختلف نيز وجود دارد، 

پس بهتر است كه به آن توجه كرد.
3. اطالع از وضعيت امنيت سايت

يكى از پروتكل هايى كه از آن جهت تبادل اطالعات به 
صورت رمزنگارى شده استفاده مى شود HTTPS نام 
اين پروتكل،  از  با استفاده  اينترنتى  دارد. فروشگاه هاى 
فرآيند خريد را در فضايى امن پياده سازى مى كنند. پس 
اگر براى خريد آنالين خود به سايتى مراجعه كرديد و در 
نشانى آن خبرى از اين پروتكل نبود بالفاصله از خريد 

خود منصرف شويد.
4. استفاده از كارت هاى اعتبارى

نقدى  خريد  كارت هاى  بانك ها  اكثر  ما  كشور  در 
(debit) ارائه مى دهند و تعداد محدودى نيز كارت هاى 
خريد اعتبارى (credit). تفاوت اين دو كارت در نحوه ى 
پرداخت است، به اين معنى كه در كارت هاى نقدى تا 
زمانى كه پول در حساب نباشد امكان خريد وجود ندارد 
اما در مورد كارت هاى اعتبارى اين مورد صادق نيست. 

5. حفاظت از اطالعات شخصى
اطالعاتى از جمله رمزدوم كارت، CVV2 و تاريخ انقضا 
نبايد در هيچ سايتى ذخيره كنيد. حتى اگر در حال  را 
وارد كردن اين اطالعات در سايت بانك خود هستيد و 
مرورگر از شما درخواست مى كند كه اين اطالعات را در 
حافظه ى خود ذخيره سازد، بهتر اين است كه شما اين 
كار را نكنيد از  گذرواژه هاى تركيبى عدد و ارقام  وعاليم 

استفاده كنيد 

اولين شهر كشور است كه  بيرجند   حسين زاده- شهر 
لوله كشى آب در آن انجام شد و وجود شيرهاى تلمبه اى 
و قديمى برداشت آب در چند نقطه از شهر مويد و يادآور 
اين موضوع مى باشد. قدمت اين شيرهاى برداشت آب 
 حداقل بين 70 تا 80 سال است و جزو ميراث فرهنگى اين 

شهر و ديار محسوب مى شود.

خواستار بازگرداندن فورى شير قديمى 
برداشت آب به محل قبلى هستيم

روزنامه  دفتر  با  تماس  طى  شهروندان  از  تعدادى  اخيرا 
از اين  از جمع كردن يكى  از طريق ارسال پيامك  يا  و 
شيرهاى قديمى از خيابان حكيم نزارى (مقابل داروخانه 
بازگرداندن  و  پيگيرى  خواستار  و  كرده  گاليه  غدير) 
شهروندان  از  يكى  شدند.  نقطه  همان  به  مذكور  شير 
به گزارشگر ما گفت: اين شيرهاى قديمى و زيبا يادآور 
خاطرات گذشته شهر است و به عنوان يكى از نمادهاى 
منحصر به فرد و قابل توجه شهر مورد عالقه شهروندان 
را به خود  بوده و توجه مسافران و ميهمانان غير بومى 
جلب مى كند اما متاسفانه اخيرا شاهد بوديم كه يكى از 
اين شيرها در خيابان حكيم نزارى به يكباره و به داليلى 
نامعلوم جمع اورى شده است و ما خواستار ارائه توضيح 
اثر  اين  فورى  بازگرداندن  و  مربوطه  مسئولين  سوى  از 
تاريخى كه اين شهر را به عنوان اولين شهر لوله كشى 

شده كشور مطرح مى كند هستيم. 
بيرجندى افزود: اگر قرار باشد در مقابل اينگونه اقدامات 
كوتاه بياييم قطعا چنين حركت هايى ادامه پيدا خواهد كرد 
از ديگرى اين شهر يكى پس  تاريخى  آثار گرانبهاى   و 

به بهانه هاى مختلف جمع آورى و حذف خواهد شد و لذا 
تك تك ما مسئوليم تا قاطعانه در مقابل چنين اقدامات 
غير مسئوالنه اى بايستيم و از حقوق طبيعى اين شهر و 

شهروندان آن دفاع كنيم.

اگر شهر ديگرى به عنوان اولين شهر لوله كشى 
شده مطرح مى شد بهره بردارى هاى تبليغاتى 

فراوانى از اين موضوع مى كرد

به  كشور  در  ديگرى  شهر  اگر  گفت:  ديگرى  شهروند   
شد،  مى  مطرح  آب  كشى  لوله  داراى  شهر  اولين   عنوان 
مى  موضوع  اين  از  فراوانى  تبليغاتى  هاى  بردارى  بهره 
كردند و با حفظ آثار برجاى مانده از تاسيسات لوله كشى 
آب از آن به عنوان نماد و گواهى بر درايت و آينده نگرى و 
خيرخواهى گذشتگان نهايت استفاده مى نمودند اما متاسفانه 
 گويا در استان و شهر ما چندان اهميتى براى ميراث فرهنگى 
اينكه  بيان  با  قاسمى  نيستند.  قائل  تمدن  هاى  معرف  و 
بايد  آب  برداشت  قديمى  شير  دربرداشتن  دخيل  مراجع 
ضمن عذرخواهى و قبول اشتباه ، هرچه سريعتر نسبت به 
نصب مجدد شير مذكور در همان نقطه قبلى اقدام كنند، 
اظهار اميدوارى نمود: از اين پس ديگر شاهد چنين اعمال 
 غيرقابل توجيهى از سوى مسئولين و مراجع در شهر و استان
 فرهنگى مان نباشيم.يكى از كسبه محل گفت: بارها شاهد 
بوده ام كه ميهمانان شهرمان لحظاتى طوالنى به تماشاى 
اين شيرها مى ايستند و از تاريخچه آن مى پرسند و برايشان 
جالب است كه اين شيرها با گذشت دهها سال همچنان در 
محل باقى مانده است و ما هم كه به ديدن اين شيرها عادت 

كرده بوديم با ديدن جاى خالى شير مذكور ناراحت هستيم.

جا داشت كه اين شيرها را در محل
 خودش داخل ويترين قرار مى دادند

وى با اشاره به اينكه جا داشت مسئولين ميراث فرهنگى 
اين شيرها را در ويترين هاى شيشه اى قرار مى دادند و با 
نصب توضيحاتى در خصوص تاريخچه تهيه و نصب آنها 
در شهرى كه به عنوان اولين شهر لوله كشى شده كشور 
 از آن نام برده مى شود جلوه ويژه اى به اين آثار تاريخى
 مى بخشيدند نه اينكه حاال شاهد باشيم پس از دهها سال به 

راحتى اين آثار تاريخى جمع آورى شده و از بين مى رود. 
شهروند ديگرى هم با يادآورى خاطرات گذشته گفت: از اين 
شيرهاى تلمبه اى و قديمى چند نمونه در نقاطى از سطح 
توسط شهروندان  آب  برداشت  تا  بود  گرديده  نصب  شهر 
برداشت آب  اين شيرها  از  و شهروندان  نمايد   را تسهيل 

خالى  جاى  ها  تر  مسن  ما  حاضر  حال  در  و  كردند  مى 
اين شيرها را بيش از ساير شهروندان احساس مى كنيم  
به  مجددا  مذكور  شير  سريعتر  هرچه  كه  داريم  انتظار  و 
محل خود بازگردانده شود.به گفته وى در اين زمينه بحث 
برداشت آب از اين شيرها مطرح نيست و وجود اين شيرها 

حتى به صورت دكورى هم بسيار حائز اهميت است.

اين شيرها انگليسى يا روسى هستند

در اين خصوص ابتدا با مديرعامل بنگاه خيريه آبلوله بيرجند 
گفتگو كرديم. محمدرضا كريم زاده با اشاره به اينكه بنگاه 
خيريه آبلوله بيرجند در سال 1302 توسط عده اى از خيرين 
و واقفين تشكيل شد و آنها در نظر داشتند براى جلوگيرى 
آلوده،  آب  مصرف  از  ناشى  واگير  هاى  بيمارى  شيوع  از 

نسبت به لوله كشى آب در بيرجند اقدام كنند. 
طريق  از  را  آب  كردند  مقرر  امر  اين  تحقق  براى  آنها 
مرتفع  كه  آباد  على  قنات  گرفتن  اختيار  در  و  خريدارى 
را داشت  بهترين آب  و  بود  بيرجند  نقطه درحاشيه  ترنى 
با  وى  نمايند.  منتقل  بيرجند  به  كشى  لوله  انجام  با 
آن  در  بيرجند  تا  آباد  على  قنات  فاصله  اينكه  بيان 
بايد  آنزمان  در  كرد:  اظهار  بود،  كيلومتر   9 حدود   زمان 
لوله هاى چدنى را از هندوستان خريدارى و با شتر حمل 
مى شد كه اين كار چندين سال به طول انجاميد. در ادامه 
و  كردند  ذخيره  انبار سطح شهر  اب  چند  در  را  آب  ابتدا 
تلمبه  شير  عدد   6 آب،  برداشت  در  تسهيل  براى  سپس 
اى انگليسى يا روسى در چند نقطه از شهر نصب شد و 
اين اقدام بين سالهاى 1312 تا 1320 صورت گرفت و لذا 

قدمت اين شيرهاى آب حداقل 70 تا 75 سال است.

برخى شهروندان براى توسعه امالكشان 
خواستار جمع اورى شيرهاى قديمى هستند

كريم زاده بر ضرورت حفاظت از شيرها و تاسيسات مربوط به 
سيستم لوله كشى آب در بيرجند تاكيد كرد و گفت: ما هم به 
دنبال حفظ اين ابزار قديمى هستيم اما برخى شهروندان كه 
قصد توسعه امالك و ساخت و ساز دارند اين شيرها را مزاحم 
كار خود مى دانند و ما هم به ناچار با آب و فاضالب كه ايجاد 
نمايشگاهى را براى اين ابزار تاريخى در دستور كار دارند 

هماهنگ كرديم تا نسبت به جمع اورى آنها اقدام كنند.
وى با ذكر اين نكته كه پيشنهاد ما در گذشته اين بود كه 
براى شيرهاى قديمى در همان محل نصب ويترين ساخته 
شود اما متاسفانه همانطور كه اشاره شد برخى شهروندان 
پيگير حذف آنها هستند و به نظر من مى توان اين شيرها 
را در بافت فرسوده و مثال در كنار حسينيه امام رضا (ع) 
 نصب كرد. ما حتى پيشنهاد ايجاد موزه اى از اين آثار قديمى 

در بافت فرسوده را مطرح كرده بوديم.

قصدداريم اين آثار را به صورت 
نمايشگاهى حفظ كنيم

سپس نظر مدير آب و فاضالب بيرجند را در اين باره جويا 
خيابان  قديمى  شير  برداشتن  دليل  آبادى  هاشم   شديم. 
حكيم نزارى را نشست آب آن عنوان كرد و گفت: با توجه 
به قديمى بودن اين شير امكان تعمير آن وجود نداشت و 
لذا آن را برداشتيم. البته وجود اين شيرها در معرض رفت و 
آمد مردم به آنها آسيب مى رساند و نگهدارى و حفظ آنها را 
سخت مى كند و ما قصد داريم اين شيرها را به همراه برخى 
ابزار ديگر كه از بنگاه خيريه آبلوله بيرجند دريافت كرده ايم 

به صورت آثار نمايشگاهى حفظ كنيم.
به گفته هاشم آبادى يكى ديگر از اين شيرها در نقطه اى 

 ديگر از شهر قرار دارد و يكى از شهروندان كه قصد ساخت
كرده  شكايت  طرح  دارد  را  ملكش  توسعه  و  ساز  و    

و پيگير جمع كردن آن شده است.

طبق قانون شير مذكور حكم بناى تاريخى را 
دارد و بايد در محل قبلى نصب و احياشود

در ادامه با مدير پايگاه بافت تاريخى شهر بيرجند تماس 
موضوع  اينكه  به  اشاره  با  نصرآبادى  عليرضا   گرفتيم. 
به  شهروندان  از  تعدادى  توسط  مذكور  شير  آورى  جمع 
كل  اداره  حفاظت  يگان  كرد:  اظهار  شده،  منعكس   ما 
ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان با جديت 

پيگيرى اين موضوع را در دستور كار قرار داده است.
به گفته نصرآبادى طبق قانون شير مذكور به عنوان يك 
نماد و شاخص تاريخى شهر بيرجند كه اولين شهر مجهز 
به سيستم لوله كشى در كشور مى باشد حتما بايد مجددا در 
محل قبلى نصب گردد زيرا حكم بناى تاريخى را دارد و در 

همان نقطه اوليه بايد نصب و احيا شود. 
در پايان با اميد اينكه اى كاش در شهر و ديار فرهنگى و تاريخى 
 خود با آثار و ميراث ارزشمند برجاى مانده از نياكان و اجدادمان، 
مهربانانه تر برخورد كنيم و قدر آنها را بهتر بدانيم از مسئولين 
ذيربط انتظار مى رود كه در راستاى حفظ و احياى ميراث 
تر عمل  استان مان دلسوزانه  تاريخى شهر و  فرهنگى و 
نمايند تا مورد سرزنش آيندگان قرار نگيرند . آيا واقعا يك شير 
قديمى اينقدر فضاى شهرمان را تنگ كرده كه خيلى راحت 
با حذف آن خط بطالنى بر وقاع مهم، تاريخى و اثرگذار شهر 
و ديارمان مى كشيم؟ جا دارد مسئولين امر پيگيرى كنند و 
ببينند از 6 شير برداشت آب قديمى و 80 ساله بيرجند در حال 
حاضر چند شير باقى مانده است و حداقل شيرهاى باقى مانده 

را تيغ بى تدبيرى بعضى ها دور نگه دارند ...

آقايان! اثر تاريخى را 
به محل اوليه اش بازگردانيد لطفا!!...

گزارش آوا از حذف اثر تاريخى 80 ساله در بيرجند

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

با 15% تخفيف

سجادشهر، حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)

32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جديد

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب ، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 
جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى

6 ماه ضمانت 
آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن

09153618984

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
قيمه ، قرمه سبزى ، كوبيده ، جوجه ، پاچين ، زرشك پلو با مرغ ، كباب دورو

مرغ بريان    سوپ جو كيلويى
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شله مشهدى و شله زرد درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

پنجشنبه *21 آبان  1394 * شماره 3367 

نصرالدين و االغش

روزي مالنصرالدين االغ خود را با زحمت فراوان به 
پشت بام برد! 

االغ  ولي  بياورد  پايين  را  او  خواست  مدتي  از  بعد 
ولي  رود  مي  باال  االغ  آمد.اونميدانست  نمي   پايين 

پايين نمي آيد!!
 پس از مدتي تالش خسته شد و پايين آمد ولي االغ 
باال و  انداخت و  بام بشدت جفتک مي  روي پشت 
پايين مي پريد. تا اينکه سقف فروريخت و االغ جان 
باخت. نصرالدين که به فکر فرو رفته بود، باخود گفت: 
لعنت بر من که ندانستم اگر خري را به جايگاه رفيعي 

برسانم هم آن جايگاه را خراب مي کند و هم خود 
را  هالک مي نمايد!!

با ارزش ترين چيز در زندگي اين نيست
 كه چه چيزهايي را داريم؛ بلكه اين است

 كه چه كساني را داريم.

توکل يعني اينکه با ايمان در راهي قدم بگذاري که 
هيچکس با تو نيست آنوقت مي بيني کساني که فکرش 
را هم نمي کرده اي  در اين راه با تو همراه خواهند شد

آيا صبح زود بيدار شدن، با وجود عالقه اي که به اين کار 
داريد براي شما هم عذاب آور است؟ پس شما هم خوب 
مي دانيد که زود بيدار شدن، بهره وري، تمرکز و انگيزه تان 

را باال خواهد برد.
درست به همين دليل است که کارآفرينان موفقي مثل 
ريچارد برانسون و مديرعامل هاي شرکت هاي چند ميليارد 
دالري مثل توري برچ و ايندرا نويي، پيش از طلوع آفتاب از 
خواب بر مي خيزند.مشکل کار اينجاست که اکثر ما از بيدار 
شدن زودتر از زماني که واقعًا مجبور به اين کار مي شويم 
متنفريم و اين حس آشنايي براي اکثريت ماست. اگر شما 
هم به ايده ي صبح زود بيدار شدن و عادت کردن به اين 
کار عالقه داريد، اما با شنيدن صداي ساعت از مواجه شدن 

با يک روز جديد احساس انزجار مي کنيد، نگران نباشيد.
 به کارگيري استراتژي هاي بسيار ساده ي زير به شما 
کمک مي کند هر روز مثل فنر از رختخواب خود بيرون 
بپريد، روز خود را بهتر آغاز کنيد و از مزاياي سحرخيزي 

لذت ببريد.

از شب قبل شروع کنيد
پژوهش هاي بسياري ميان خواب REM و ميزان انگيزه 
خواب  اند.  يافته  معناداري  ارتباط  روز  طول  در  فرد  ي 
REM به مرحله اي از خواب گفته مي شود که با حرکات 

سريع چشم همراه است و شخص در آن رويا مي بيند.

از کيفيت الزم، و همچنين چندين  اگر استراحت شما   
انگيزه سطح  نباشد،  برخوردار   REM خواب   چرخه 

و انرژي تان هنگام بيدار شدن و برخاستن از رختخواب 
هنگام صبح پايين خواهد بود. يکي از راه هاي مقابله با 
اين مشکل اين است که برنامه ي منظمي براي پيش از 
خواب خود درست کنيد که شما را براي استراحتي با کيفيت 
آماده کند. برخي از راهکارهايي که کارآفرينان موفق براي 
به خواب رفتن و حفظ کيفيت خواب خود مورد استفاده قرار 
مي دهند از اين قرار اند:  محدود کردن مصرف کافئين. 
ايالن ماسک، مؤسس تسال، اعتراف مي کند زماني تمام 
روز نوشيدني هاي کافئين دار مصرف مي کرده است، اما در 
حال حاضر مصرف آن را حد اکثر به يک تا دو ليوان در روز 

کاهش داده است تا به اين ترتيب بتواند بهتر بخوابد.
دوري کردن از وسايل الکترونيکي. قرار گرفتن در معرض 
روشنايي نمايشگر موبايل، تبلت يا لپتاپ درست قبل از 
اثر منفي  الگوهاي خواب بدن شما  بر  تواند  خواب، مي 
آريانا هافينگتون،  است که  دليل  به همين  باشد.  داشته 
يکي از مؤسسين و سردبير هافينگتون پست، هنگام خواب 

موبايل خود را در اتاق ديگري مي گذارد.
مطالعه. بيل گيتس، هر شب پيش از خواب يک ساعت 
(معموًال بيوگرافي، کتاب هاي تاريخي، و نشريات دوره 
اي) مطالعه مي کند تا بتواند بهتر به خواب برود.  ايجاد 
فضايي مناسب نيز به کيفيت خواب کمک مي کند. اتاق 

خواب خود را تا حد ممکن تاريک کنيد، روي ساعت زنگدار 
خود را به سمتي ديگر برگردانيد و اگر در منطقه اي پر 
از دستگاه هاي  توانيد  کنيد مي  زندگي مي   سر و صدا 
توليد کننده ي صداهاي محيطي يا وسيله اي مثل پنکه 

براي پوشش دادن اين سر و صدا ها استفاده کنيد.

دليل زود بيدار شدنتان چيست؟
ايجاد هر نوع تغييري بدون دانستن علت اهميت آن در 
وهله ي اول، براي افراد دشوار است. چرا صبح زود بيدار 

شدن براي شما اهميت دارد؟
 چرا مي خواهيد صبح ها بازده بيشتري داشته باشيد؟ آيا 
فکر مي کنيد عادت کردن به سحرخيزي در نهايت به 
کاهش وزن و بهبود ترکيب اندامتان کمک خواهد کرد 
و باعث مي شود در طول روز اعتماد به نفس و انرژي 

بيشتري داشته باشيد؟
شايد هم زود بيدار شدن را راهي براي بهره مندي از وقت 
انجام  براي  را  توانيد آن  دانيد؛ وقتي که مي  بيشتر مي 
کارهايي که دوست داريد صرف کنيد (مثل مطالعه، نوشتن، 
و يا مراقبه. اگر بدانيد چرا مي خواهيد صبح زود بيدار شويد، 

خواهيد ديد که تغيير برايتان آسانتر خواهد شد.

 عادات صبحگاهي خود را «به آرامي» تغيير دهيد
تغيير يکباره ي عادات صبحگاهي با مثًال ٤ صبح بيدار 

 شدن در حالي که در حالت عادي تا ظهر مي خوابيديد، 
مي تواند پيروي از اين برنامه ي جديد را برايتان غير ممکن 
يا حد اقل بسيار دشوار کند.در عوض، روي تغييرات کوچکي 
کار کنيد که بتوانيد کم کم بر شدتشان بيفزاييد. اين کار 
 به شما انگيزه ي بيشتري مي بخشد، تمرکزتان را افزايش 
مي دهد، آرامش شما را باال مي برد و کمک مي کند راه 

درست براي دست يافتن به تغييرات پايدار را ياد بگيريد.

راهکار بي دردسر براي سحرخيز شدن
دشوار  خود  خودي  به  آفتاب  طلوع  از  پيش  شدن  بيدار 
است، چه برسد به اينکه بخواهيد در اين زمان به کارهايي 
باعث اين  نداريد.  انجامشان  به  اي  عالقه  که   بپردازيد 
مي شود برنامه ي جديد برايتان حکم شکنجه را پيدا کند.

به همين دليل است که بايد برنامه ي صبح هاي خود را با 
فعاليت هايي پر کنيد که واقعًا به آنها عالقه داريد؛ کارهايي 
که باعث مي شوند نسبت به خودتان احساس بهتري پيدا 

کنيد و جهت بهتري به زندگي تان بدهيد.
از جمله فعاليت هايي که انجامشان در صبح اول وقت 
براي خيلي ها لذتبخش و سازنده است مي توان حرکات 
کششي، مديتيشن، شکرگزاري، و وقت گذراندن با ديگر 
اعضاي خانواده را نام برد. براي خودتان فهرستي تهيه کنيد 
که کشش الزم براي بيرون کشيدن شما از رختخواب را 

داشته باشد و روز خوبي برايتان رقم بزند.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و چون ساحران پيش فرعون آمدند گفتند آيا اگر ما غالب آييم واقعا براى ما مزدى 
خواهد بود. سوره الشعراء, آيه 41

حديث روز  

هركس به شخصى سخنران عالقمند و متمايل باشد، بنده اوست ، پس چنانچه سخنور براى خدا و از احكام و معارف خدا سخن 
بگويد، بنده خداست  و اگر از زبان شيطان و هوى و هوس و ماديات سخن بگويد، بنده شيطان خواهد بود. امام جواد (ع)

سبك زندگى

راهـكـار بى دردسـر براى سـحرخـيز شدن

 با دروغگويي چه کنيم؟

چهار  بچه  اينكه  از  هستند  شاكي  والدين  از  بعضي 
ساله شان هم دروغ مي گويد؛ مثال مي گويند فرزندشان 
تعريف مي كند كه فوتبال بازي كردم و چهار تا گل هم 
زدم درحالي كه من از پنجره نگاه مي كردم و اصال چنين 
چيزي نبود. واقعيت اين است كه وقتي يك بچه دروغ 
مي گويد خيلي نمي شود به او خرده گرفت به اين دليل 
كه كودك هنوز تفاوت بين دنياي خيالي و واقعي را 
نمي داند و نمي تواند بين دنياي خيالي و حقيقي تمايزي 

قائل شود و آن چيزي كه آرزو دارد را بيان مي كند.
هر چه سن باالتر مي رود فرد مي تواند بين دنياي درون 
و بيرون تمايز قائل شود و ميزان دروغ گفتن كاهش 
پيدا مي كند. مثال از يك كودك ٧ ساله انتظار مي رود 

به مراتب كمتر از يك بچه ٤-٣ ساله دروغ بگويد.
گاهي دروغ گفتن آنقدر در تمام ابعاد زندگي يك فرد 
ريشه دوانده كه خودش هم اين موضوع را نمي پذيرد؛ 
بنابراين اطرافيانش بايد براي آگاه سازي و تغيير رفتار او 
را پيش يك درمانگر ببرند. به همين خاطر در دوران 
آشنايي پيشنهاد مي شود حتما دو طرف رابطه تست هاي 
پيش از ازدواج را انجام دهند. يكي از مسائلي كه در 
اين تست ها مشخص مي شود اين است كه اين فرد 
چقدر انسان صادقي است و مي خواهد خودش را بهتر 
از آنچه هست نشان دهد يا برعكس خودش را دست 
پايين هم مي گيرد.اين موارد گاهي با يكي، دو جلسه 
مشاوره هم مشخص نمي شوند بلكه از طريق ابزاري 
از  برد؛ چراكه بسياري  به آن پي  مثل تست مي توان 
زماني  فقط  دروغگويي  مثل  شخصيتي  اختالل هاي 
مشخص مي شوند كه فرد در مرحله حادي از بيماري يا 

در شرايطي سخت قرار مي گيرد.

ديدم يک عندليب خوشنوايي
که مي ناليد وقت صبحگاهي
بشاخ گلبني با گل همي گفت
که يارا بي وفايي بي وفايي

جدول 3367

حماقتهايي هستند که با يادآوري
 آنها مي خنديم و اين حماقتها 

دردآورترين خاطرات زندگي ما هستند

آنچه به نظر مي رسد بزرگترين
 مشكل زندگي شماست، ممكن است
 تبديل به بزرگترين موقعيت شما شود.

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002
خانگى و صنعتى در اسرع وقت

09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

ماشين وانت با راننده براى حمل 
مصالح با حقوق ماهيانه 500/000 
تومان نيازمنديم.  09151609542

يك شركت معتبر ساختمانى 
 به يك نفر خانم با روابط عمومى باال 

و مسلط به آفيس به صورت دو شيفت 
نيازمند است.

آدرس شركت: بلوار شعبانيه
09105706375 - 32313289

يك شركت معتبر
 ساختمانى و تاسيساتى 

 به مهندس عمران - برق - مكانيك
  با حداقل 7 سال سابقه كارى 

نيازمند مى باشد. متقاضيان مى توانند 
رزومه كارى خود را به آدرس ايميل

  birjand.shahre.man@gmail.com 
ارسال  و يا به شماره 

05632235015 فاكس نمايند.

به يك نفر كارشناس حقوقى 
(خانم) براى پيگيرى امور 

قراردادها و شكايات با پورسانت 
عالى نيازمنديم.

09155618190- 32237995

به يك كمك آشپز نوجوان 
با سابقه كار در آشپزخانه 

غذاى آماده نيازمنديم.
ساعت كار: 3/30 بعدازظهر تا 

11/30 شب  09155624508

واگذارى پوشاك زنانه
 با تمام امكانات زير قيمت 

09159213658

واگذارى پوشاك زنانه و بچگانه 
با دكوراسيون زير قيمت بازار 

09158637432

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

تهران  كباب به علت تغيير شغل با قيمت 
استثنايى به فروش مى رسد.  فى: 45 ميليون 
تومان   09151613628- 09351614718

به يك نيرو براى كار در سالن زيبايى 
زنانه واقع در خيابان معلم با سابقه كار 

نيازمنديم.    09366218181

واگذارى عينك فراديد (آفتابى) واقع در 
حاشيه ميدان ابوذر بيرجند با  كليه امكانات  
ساعت تماس: 18 الى 21    09151630802

 كارواش با تمام تجهيزات در بهترين 
موقعيت امامت به علت تغيير شغل به 
فروش مى رسد.    09109313400

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر         09379316676

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

شركت پخش مواد غذايى 
براى كادر ادارى و فروش خود از 
افراد با سابقه دعوت به همكارى 
مى نمايد و به افرادى كه از ابتدا 
مى خواهند كار بازاريابى را تجربه 
نمايند، آموزش الزم را تدريس 

مى نمايد. 
حسابدار  يك نفر / مرد يا زن
بازارياب 10 نفر / مرد يا زن

     32322802
    09155619386

09150069386

فروش آپارتمان با شرايطى فوق العاده (مناسب براى سرمايه گذارى)
شرايط و مشخصات آپارتمان:

تعداد كل مجموعه 132واحد با عرصه ملكى - تعداد طبقات 8 و 9 طبقه
هر طبقه 2 واحد – كليه واحدها شمالى و جنوبى (دو كله)

هر واحد 150 مترمربع زيربنا با مشاعات 
كل مبلغ برآورد ساخت 850/000/000 ريال مى باشد كه مبلغ 300 ميليون 
ريال آن تسهيالت بانك مسكن و 550 ميليون ريال در تعهد خريدار مى باشد

 كه پرداخت آن به صورت توافقى خواهد بود (در زمان انعقاد قرارداد)
شرايط دريافت تسهيالت نيز با اقساط بلند مدت ميسر مى باشد

هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 
20 ماهه مى باشد.

محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا..."عج" نرجس 4- پروژه 132 واحدى بقيه ا..."عج"
براى اطالعات بيشتر با شماره 09014817275 تماس بگيريد.

تاالر و رستوران درويش 
براى  تكميل  كادر خود
 استخدام مى نمايد:

حسابدار  يك نفر / خانم 
 منشى مسلط  يك نفر / خانم

سالن دار يا مهماندار/ خانم و آقا
كارگر ساده / خانم و آقا

32324738

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

سمسارى ونك كليه لوازم منزل 
و ادارى شما را با باالترين قيمت 
خريداريم.    09365643596

فروش زمين براى احداث باغ 
و يا طرح هاى صنعتى و كشاورزى 

حاشيه  جاده اصلى قهستان 
(درخش آسيابان) 
مترى: 2000 تومان

        09331316418
09159619612
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اخبار ورزشى

 C هستند. فلفل دلمه اي سبز صددرصد ويتامين C شهرخبر: فلفل دلمه اي تقريبا ٣٢ کيلوکالري انرژي دارد. البته فلفل دلمه اي هاي رنگي منابع سرشار از ويتامين 
دارد و فلفل دلمه اي قرمز ٥٠ درصد بيشتر از نوع سبز آن حاوي آنتي اکسيدان است. اگر مي خواهيد دچار بيماري هاي قلبي نشويد، حتما در برنامه غذايي تان فلفل 
دلمه اي را بگنجانيد. هنگام سرماخوردگي يکي از مشکالت رايج، گرفتگي بيني است و اگر فلفل دلمه اي بخارپز شده بخوريد، اين مشکل حل مي شود. 

با فلفل دلمه اى از سرماخوردگى در امان باشيد!

آپانديس را سرسرى نگيريد! 
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اين ميوه از ابتال به سرطان ريه 
پيشگيرى مى كند

 
جزو  که  است  ميوه اي  گريپ فروت،  سالمانه: 

مرکبات به شمار مي رود و حاوي انواع ويتامين 
اينکه  بيان  با  متخصصان  است.  امالح  و 
گريپ فروت از منابع خوب ويتامين C به شمار 
اين  وجود  دليل  به  کنند  مي  عنوان  مي رود 

آنتي اکسيدان  بهترين  داراي  ميوه  اين  ويتامين، 
به  ابتال  از  باعث جلوگيري  آن  و مصرف  است 
سرماخوردگي و همچنين بهبود عملکرد سيستم 
آنتي اکسيدان هاي  وجود  مي شود.  بدن  ايمني 
(رگه هاي  ليکوپن  جمله  از  ميوه  اين  در  متعدد 
و  گريپ فروت)  در  موجود  يا صورتي رنگ  قرمز 

فالونوئيد در جلوگيري از ابتال به سرطان موثر 
است. ليکوپن در پيشگيري از ابتال به سرطان به 
خصوص سرطان پروستات و فالونوئيد جلوگيري 
از بروز سرطان ريه و روده بزرگ کمک مي کند. 

راه درمان ترك و خشكى كف پاها 

که  افرادي  در  پا  پاشنه  ترک  نيوز:  سالمت 
که  افرادي  يا  و  هستند  خشک  پوست  داراي 
راه  هنگام  در  کفش  يا  و  دمپايي  جوراب،  از 
رفتن بر روي زمين خشک، پارکت، سراميک، 
بيشتر  نمي کنند  استفاده  و …  فرش  موکت، 
زمينه  پا  پاشنه  خوردگي  ترک  مي شود.  ديده 
اليه هاي  در  را  عفونت ها  و  ميکروب ها  نفوذ 
زيرين پوست افزايش مي دهد به همين دليل 
افزايش  هنگام  در  مي شود  توصيه  افراد  به 
براي  کنند.  مراجعه  پزشک  به  ترک خوردگي 
افراد  به  پا  پاشنه  ترک خوردگي هاي  بهبود 
خود  پاهاي  مرتبه  سه  روزانه  مي شود  توصيه 
و  دهند  شست شو  صابون  و  ولرم  آب  با  را 
محل  کننده  مرطوب  کرم هاي  با  بالفاصله 
براي  و  نگه دارند  چرب  را  خوردگي  ترک 
يا  و  نخي  جوراب  از  پوست  بيشتر  محافظت 
افراد  به  ميان  اين  در  کنند.  استفاده  دمپايي  
سنگ  از  عنوان  هيچ  به  مي شود  داده  هشدار 
نکنند  استفاده  برطرف سازي ترک ها  براي  پا 
تاثير  هيچ  اينکه  بر  عالوه  مسئله  اين  زيرا 
را  ترک خوردگي ها  تشديد  زمينه  ندارد  مثبتي 

نيز افزايش مي دهد.

با «دلستر» و «آب ليمو»
 سنگ كليه دفع كنيد!

 
سالمت نيوز: نوشيدن همزمان «دلستر تلخ» و 
«آبليمو» مي تواند نقش موثري در دفع سنگ کليه 
نوشيدن  اينکه  بيان  با  باشد. متخصصان  داشته 

روزانه هشت ليوان آب براي سالمت کليه ها کافي 
است، مي گويند اين تصور که نوشيدن آب زياد 
درست  کند  کمک  کليه ها  سالمت  به  مي تواند 
نيست و ميزان مصرف آب در افراد سالم در حد 

بيماران  متاسفانه  مي کند.  کفايت   ليوان  هشت 
کليوي نيز بر اساس همين تفکر اشتباه که نوشيدن 
مي کند  کمک  آنها  کليه هاي  سالمت  به  آب 
مي شوند.  توصيه  زياد  آب  نوشيدن  به  همواره 
اين در حاليست که چنانچه فردي دچار نارسايي 
کليه باشد نوشيدن آب زياد نه تنها کمکي به او 

نمي کند، بلکه فشار مضاعفي را نيز به کليه هاي 
او وارد مي کند.نوشيدن آب زياد شايد تنها بتواند 
به ميزان اندکي در جابجايي سنگ موثر باشد، اما 

هرگز توان شکستن سنگ و دفع آن را ندارد.

آپانديس را سرسرى نگيريد! 

شهرخبر: آپانديس يا روده کور يک زائده باريک 
به  و  مي شود  منشعب  بزرگ  روده  از  که  است 
خاطر ظاهر شبيه کرم آن به نام آپانديس شناخته 
مي شود. اين عضو در ناحيه پايين سمت راست 
شکم قرار گرفته و در حدود ۱۰ سانتيمتر طول و 
نيم سانتيمتر قطر دارد. تصور بر اين است شرايطي 
که باعث ابتال به اين مشکل مي شود مربوط به 
آپانديس فرد است.  انسداد در  ايجاد گرفتگي و 
اين انسداد مي تواند جزئي يا کامل باشد. گرفتگي 
انجام  نيازمند  حالت  اين  در  شده  ايجاد  کامل 
عمل آپانديس به صورت اورژانسي است. علت 
مدفوع  مواد  تجمع  دليل  به  معموًال  آپانديسيت 
مشکل  اين  مي شود.  ايجاد  نظر  مورد  ناحيه  در 
مي تواند در نتيجه عواملي مثل بزرگ شدن غدد 
اکثر  در  شود.  مشاهده  و..  خوردن  ،پيچ  لنفاوي 
مواقع اولين عاليم آپانديس درد و حساس شدن 
ناحيه سمت راست ناف است که اين درد معموًال 
با حرکت به سمت گوشه پايين سمت راست شکم 
شديدتر شده و بيشتر احساس مي شود.آپانديسيت 
مشکلي است که بايد به صورت اورژانسي درمان 
خارج  براي  جراحي  عمل  انجام  نيازمند  و  شود 

کردن آپانديس است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت خراسان جنوبى در ليگ برتر 
ورزش زورخانه اى قهرمانى كشور

فارس: رئيس هيئت ورزش پهلواني و زورخانه اي خراسان 
در  استان  نمايندگان  نخستين بار  براي  گفت:  جنوبي 
رقابت هاي ليگ برتر ورزش زورخانه اي کشور وارد گود 
مبارزه جوانمردي مي شوند. قمري با اشاره به برگزاري 
مسابقات ليگ ورزش زورخانه اي رده هاي برتر، دسته يک 
و دو کشور در دوم آذرماه امسال خاطرنشان کرد: ترکيب 
اصلي هر تيم استاني را چهار ورزشکار، يک مياندار و يک 
مرشد تشکيل مي دهد که سه ورزشکار و يک مرشد هم 
ذخيره هر تيم هستند. وي ازکسب رتبه هشتم کشوري 
استان خبر داد و گفت: مقام نخست چرخ تيز جانبازان 
کشور در اختيار امير محمد قمري آزاده سرافراز خراسان 
جنوبي است. قمري اضافه کرد: سيد پوريا نارمنجي در 
رشته مرشدي نوجوانان کشور نايب قهرماني را در پرونده 
ورزشي خود دارد و در مسابقات ضرب زورخانه اي کشور 
نيز براي نخستين بار محمد رضا حسن پور مرشد با اخالق 
شهرستان بيرجند با کسب مدال برنز در جايگاه سوم 
ايستاده است. وي اظهار کرد: تيم نوجوانان بيرجند در 
مسابقات نوجوانان کشوري سه گانه تيمي بعد از کردستان 
نايب قهرماني را بر تارک خود دارد. وي تصريح کرد: 
تيم جانبازان و معلوالن زورخانه اي استان در مسابقات 
سال جاري قهرماني کشور در بين ١٩ استان کشور با 
کسب ٢مدال طال، ٣ نقره و يک برنز در رتبه نخست 
اين مسابقات قرار گرفت و موفق به دريافت کاپ سوپر 
قهرماني اين دوره از مسابقات شد. قمري يادآور شد: علي 
اشتري در کالس ايستاده ماده ميل رده جوانان مدال 
طال، فرزاد يخچالي در کالس ايستاده رده بزرگساالن 
در ماده هاي کباده و ميل ٢ نشان نقره، جواد رضايي در 
کالس ايستاده رده جوانان در ماده ميل نشان نقره و امير 
اسفهرودي در رده جوانان در ماده کباده نشان طال و در 
ميل مدال برنز را بر گردن آويخته اند. وي خاطرنشان کرد: 
با عنايت به تصويب کميته ارزشيابي فدراسيون پهلواني و 
ورزش زورخانه اي عليرضا شاعرزاده، علي اکبر درستکار، 
محمد افالکي و علي نارمنجي مفتخر به کسب رتبه 
هشت در رشته  هاي پيشکسوت ورزش زورخانه اي کشور 

و صاحب امتياز زنگ ورود و خروج گود شده اند.

ديدار حجت االسالم عبادى با 
ملى پوش ورزش تيراندازى كشور 

حجت االسالم سيد محمدباقر عبادي با حضور در منزل 
نجمه خدمتي ضمن تبريك كسب عناوين مختلف اين 
قهرمان در عرصه هاي بين المللي و همچنين مسابقات 
افتخارات  از  را  خدمتي  نجمه  كويت،  كشور  در  اخير 

خراسان جنوبي برشمرد.

ايران - تركمنستان؛ جبران تساوى بد

مهر:هفته هفتم از مرحله انتخابي مسابقات فوتبال جام 
جهاني۲۰۱۸ روسيه و جام ملت هاي آسيا۲۰۱۹ امارات 
امروز پنجشنبه پيگيري مي شود.تيم ايران براي اينکه در 
رقابت با عمان عقب نيفتد، نياز به برتري مقابل ترکمنستان 

دارد. ديدار رفت با تساوي دو تيم همراه بود.

انتقامجويى در شبكه هاى اجتماعى 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا گلستان از دستگيري 
شهروند  شخصي  تصاوير  انتشار  به  اقدام  که  فردي 
گرگاني از طريق شبکه هاي اجتماعي كرده بود، خبر 
داد.سرهنگ رجبلي اظهار کرد: در پي وصول مرجوعه 
قضايي مبني بر شكايت فردي دال بر انتشار تصاوير 
شخصي اش در شبکه هاي اجتماعي، با تحقيقات بعمل 
مقدماتي مشخص شد  بررسي هاي  و  شاکي  از  آمده 
فردي با ايجاد يک پروفايل در شبکه هاي اجتماعي، 
اقدام به انجام اين كار مي نمايد. وي افزود: در نهايت 
متهم شناسايي و احضار شد و لب به اعتراف گشوده و 

انگيزه خود را انتقام جويي از شاكي، اظهار كرد.

آزادى گروگان11 ساله پس از 16 روز

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي لرستان گفت: در 
پنجم آبان ماه سال جاري، کودکي ١١ ساله در خرم آباد 
 ربوده شد و آدم ربايان براي آزادي وي از خانواده اش 
کردند.سردار  نقد  وجه  تومان  ميليون  درخواست ٥٠٠ 
قنبري، عنوان کرد: در بررسي ها مشخص شد متهمان با 
يک دستگاه پژو ٤٠٥ اقدام به ربودن کودک مذکور کرده 
و وي را به فهرج کرمان انتقال داده اند.با انجام اقدامات 
اطالعاتي ماموران، پس از ١٦ روز محل نگهداري کودک 
ربوده شده شناسايي شد که طي عملياتي غافلگيرانه دو 
گروگانگير، دستگير شدند.متهمان هدف از ربودن کودک 

را اختالف مالي با پدر کودک، اعالم کردند.

كشف بيش از 13 تن انواع
 مواد مخدر در 7 ماه

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: 
در ٧ ماه سال جاري ١٣ هزار و ٥٠٠ کيلوگرم انواع مواد 
مخدر در اين استان کشف شد. زندي با بيان اين که 
عمده کشفيات مواد مخدر از نوع ترياک ١٢ و نيم تن 
بود، افزود: مواد مخدر صنعتي شامل شيشه ٢ کيلوگرم و 
مرفين ٩٨ کيلوگرم در کشفيات ٧ ماه گذشته بود. وي با 
بيان اين مطلب رويکرد سال جاري ستاد مبارزه با مواد 
مخدر استان را برخورد با خرده فروشان و توزيع کننده 
مواد مخدر عنوان کرد و ادامه داد: اين اقدام در کشور هم 

به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته است.

مشاجره خانوادگى رنگ خون گرفت

ايرنا: فرمانده انتظامي ساوجبالغ گفت: در پي دريافت 
گزارش هاي مردمي مبني بر کشف جسد زني در شهر 
اعزام  وقوع جنايت  به محل  ماموران  جديد هشتگرد 
شدند. سرهنگ جبارپور افزود: در بررسي ها مشخص 
شد که مقتول در آپارتماني که به قتل رسيده با همسرش 
زندگي مي کرده است و چندين بار نيز اختالفاتي بين 
آنها وجود آمده و صداي مشاجره آنها را همسايه ها 
متوجه شده اند. وي افزود:  متهم پس از دستگيري در 
بازجويي هاي تکميلي ماموران به جرم خود مبني بر به 
قتل رساندن همسرش اعتراف کرد و انگيزه خود را از 

انجام اين عمل اختالفات خانوادگي عنوان کرد.

اعدام براى متهم به قتل هولناك 
كودك 5 ساله

تابناک: اولياي دم اميرعلي که در شهرستان بهارستان 
به طور هولناکي  با ضربه هاي چاقو  توسط مرد جواني 
به قتل رسيده بود، از قوه قضائيه براي قاتل فرزندشان 
کردند.  درخواست  جنايت  محل  در  را  اعدام  مجازات 
شامگاه٢٢ مهر امسال پسر پنج ساله اي به نام اميرعلي با 
شنيدن صداي دسته هاي عزاداري از خانه شان خارج شد 
و ديگر بازنگشت. با شکايت خانواده اين کودک، جست 
وجوها آغاز و روز بعد جسدش کشف شد. مرد جواني به 
عنوان قاتل دستگير و مدعي شد پس از توهم ناشي از 
مصرف شيشه اين کودک را ربوده و با چاقو کشته است. 

آدرس : نبش غفارى 4       
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فروش مغازه پوشاك 
با موقعيت عالى  نقد و اقساط 

09392498960

نصب و تعمير  
 لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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فارس- اعضاى انجمن بانوان ديپلماتيك ايران و تعدادى از مسئوالن استانى از نمايشگاه توانمندى هاى بانوان خراسان جنوبى بازديد كردند. در اين نمايشگاه انواع 
سوغات استان خراسان جنوبى از جمله عسل طبيعى، زعفران، عناب، زرشك، انار و دارو هاى گياهى و انواع صنايع دستى استان از جمله فرش، تابلو فرش، گليم، 
گبه و جاجيم در معرض نمايش گذاشته بود. در اين مراسم خوشايند مديركل فنى وحرفه اى بازديدكنندگان را همراهى و درباره محصوالت ارائه شده در نمايشگاه، 

به ارائه توضيحاتى پرداخت. اعضاى انجمن نمايشگاه را نقطه قوت زنان هنرمند استان دانستند و گفتند كه بايد اين محصوالت عالى به دنيا معرفى شود.

بازديد بانوان ديپلماتيك ايران از نمايشگاه توانمندى هاى بانوان خراسان جنوبى

مراسم هفتمين شب ارتحال
 آيت ا... عبادى در بيرجند برگزار شد

سيد  ا...  آيت  ارتحال  شب  هفتمين  مراسم  تسنيم- 
امام  در مسجد  مردم  پر شور  با حضور  عبادى  احمد 
حسين (ع) بيرجند برگزار شد. حجت االسالم مختارى 
دنيا  اين  كرد:  اظهار  مراسم  اين  در  حوزه  اساتيد  از 
نمايشگاه بزرگى است كه همه چيز در آن به نمايش 
گذاشته مى شود و گاهى برخى موارد در آن رشد پيدا 
مى كنند. وى با بيان اينكه قرآن دنيا را مانند آزمايشگاه 
براى  زندگى  و  مرگ  افزود:  است،  كرده  ياد  بزرگ 
آفريدن انسان ها خلق شده و تمامى انسان ها در آزمون 
بزرگ خداوند شركت مى كنند اما عده اى در اين آزمون 
روسفيد مى شوند كه در رأس آن انبياى خداوند است.

نويسنده كتاب «ناميرا»
 به خراسان جنوبى سفر مى كند

كتاب  نويسنده  و  كارگردان  كاميار  صادق  شبستان- 
«ناميرا» همزمان با 22 آذرماه به بيرجند سفر مى كند. 
جعفرى، مسئول دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه هاى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه كاميار 
در سفر به بيرجند در كارگاه آموزشى «جريان شناسى 
رسانه اى» ويژه اساتيد دانشگاه حضور مى يابد، افزود: 
همچنين مراسم اختتاميه مسابقه كتابخوانى از كتاب 
كتاب  اين  برجسته  نويسنده  حضور  با  نيز  «ناميرا» 
همزمان با 22 آذر برگزار مى شود. يادآور مى شود، رهبر 
معظم انقالب درباره كتاب ناميرا فرموده اند «هر كسى 
مى خواهد فتنه ى اخير را بشناسد، اين كتاب را بخواند.»

بناهاى تاريخى شهرستان بيرجند
 در برابر باران محافظت مى شوند

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  تسنيم- 
گردشگرى گفت: با توجه به اعالم سازمان هواشناسى 
اضطرارى  اقدامات  شديد،  بارش هاى  امكان  بر  مبنى 
براى جلوگيرى از خسارات ناشى از بارندگى در بناهاى 
تاريخى شهرستان بيرجند انجام مى شود. رمضانى اظهار 
كرد: با توجه به اعالم سازمان هواشناسى مبنى بر امكان 
بارندگى هاى شديد و ايجاد سيالب، اقدامات اضطرارى 
و ضرورى اعم از اندود موضعى بام ها و دوخت و دوز 
ترك هاى موجود در بناهاى تاريخى، براى جلوگيرى از 
بروز خسارت به اين بناها و مجموعه هاى تحت حفاظت 

در دستور كار اين نمايندگى قرار گرفت.

كانون غنچه هاى هالل 
در شهرستان زيركوه افتتاح شد

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  تسنيم- 
هالل  غنچه هاى  كانون  نخستين  گفت:  زيركوه 
احمر شهرستان زيركوه با حضور مسئوالن شهرستان 
شد.  افتتاح  آباد  حاجى  بهشت شهر  مهدگل هاى  در 
يادگيرى  را  كانون  اين  اندازى  راه  از  حورانى هدف 
كارگروهى و كمك به هم نوعان دانست. وى اظهار 
كرد: در راستاى اجرايى كردن تفاهم نامه هاى فى ما 
با سازمان  احمر  بين سازمان جوانان جمعيت هالل 
بهزيستى كشور و نسبت به راه اندازى اولين كانون 
غنچه هاى هالل در مهد هاى كودك گل هاى بهشت 
حاجى آباد اقدام شد. حورانى با تأكيد بر ايجاد فرهنگ 
صلح و دوستى ميان اعضاى كانون غنچه هاى هالل 
احمر در مراكز پيش دبستانى، بيان كرد: هدف ما اين 
براى  را  تفاهم  با  زندگى  و  دوستى  انسان  كه  است 
كودكان نهادينه كنيم و با توجه به اينكه در كانون 
غنچه هاى هالل احمر، آموزش ها به صورت پايه اى 

ارايه مى شود، اثربخش خواهد بود.

برخوردارى مددجويان امداد سربيشه 
از انشعاب رايگان آب، برق و گاز

گروه خبر- در 6 ماهه نخست سال جارى، تعداد 217 
خانوار تحت پوشش كميته امداد شهرستان سربيشه 
از تسهيالت رايگان انشعابات آب، برق، و گاز بهره 
سربيشه  شهرستان  امداد  كميته  مدير  شدند.  مند 
قانون جديد مصوب  گفت: طبق  اظهار  باره  اين  در 
حمايت  تحت  مددجويان  اسالمى،  شوراى  مجلس 
كميته امداد از پرداخت هزينه انشعاب آب، برق، گاز 
و صدور پروانه ساختمانى و عوارض شهردارى معاف 
انشعابات  اين  واگذارى  كرد:  تصريح  قريب  هستند. 
مى شود  انجام  مربوطه  سازمان هاى  همكارى  با 
تسهيالت  از  نهاد  اين  حمايت  تحت  مددجويان  و 

رايگان بهره مند مى شوند.

بازديد مديران صندوق كارآفرينى اميد
 از كارگاه هاى صنايع دستى قاين 

مديران صندوق كارآفرينى اميد كشورى و استانى از 
بافى هزار گل قهستان  تعاونى هاى جاجيم  شركت 
روستاى روم، مان، اسفدن، سراميك و كارگاه هاى 
آردى  سفره  و  سنتى  رنگرزى،  سنتى،  بافى  پارچه 
بازديد كردند. عباسى ريئس ميراث  شهرستان قاين 
ها  بازديد  اين  در  گفت:  قاين  شهرستان  فرهنگى 
مديران صندوق كارآفرنى اميد درباره توسعه و تجهيز 
شركت تعاونى ها و كارگاه هاى فعال صنايع دستى 
شهرستان قول مساعد براى ارايه تسهيالت را دادند.

عباسى ضمن بيان اينكه در سال 93 از طرح هاى 
به  ريال  ميليون  هشتصد  و  ميليارد  يك  پشتيبان 
صنعتگران  اختيار  در  و  اختصاص  قاين  شهرستان 
افزود:  گرفت،  قرار  دستى  صنايع  فعال  هنرمندان  و 
برنامه هاى مفيد و ثمر بخشى را در قالب طرح هاى 

پشتيبان در سال جارى دنبال مى كنيم.

معرفى فرمانده جديد پايگاه بسيج 
اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان    

فرمانده جديد پايگاه بسيج اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان با حضور جانشين فرمانده سپاه انصار 
الرضا (ع) و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
معرفى شد.  در اين مراسم سيد على زمزم به عنوان 
فرمانده جديد پايگاه بسيج اداره كل فرهنگ وارشاد 

اسالمى استان معرفى شد.

حمايت وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى از 
همايش نكوداشت پرفسور معتمد نژاد

ارشاد  و  فرهنگ  وزير  معاون  تهران-  فرد،  كاظمى 
برگزارى  براى  خانه  وزارت  اين  حمايت  از  اسالمى 
همايش نكوداشت استاد پرفسور معتمد نژاد خبر داد.

جنوبى  خراسان  غرفه  در  حضور   با  انتظامى  دكتر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گفت:   خبر  اين  اعالم  با 
اسالمى از برگزارى اين همايش حمايت مالى خواهد 
اعالم  همايش  اين  براى  مبلغى  هرچند  وى  كرد. 
اساس  بر  همايش  اين  كه  در صورتى  افزود:  نكرد، 
شرايط و ضوابط اعالم شده از سوى فرهنگ وارشاد 
اسالمى برگزار شود حمايت مالى قطعى خواهد بود. 
با  همزمان  نژاد  معتمد  پرفسور  نكوداشت  همايش 

دومين سالگرد وى در بيرجند برگزار مى شود.

 بيمه كردن خبرنگاران به عهده رسانه هاست
ارشاد اسالمى  كاظمى فرد- معاون وزير فرهنگ و 
نمايشگاه  در  استان  غرفه  در  بار  سومين  براى   كه 
كردن  بيمه  گفت:  بود،  يافته  حضور  مطبوعات 
خبرنگاران به عهده رسانه هاست.  انتطامى از فعاليت 
دوباره  سامانه  «سمان» با دستورالعمل جديد خبر داد 
حال  در  «سمان»  نرم افزار  در  اصالحاتى  افزود:  و 
براى  دستورالعملى  اينكه  ضمن  است،  شدن  انجام 
پايان،  از  پس  كه  است  تدوين  حال  در  سامانه  اين 
پيش نويس آن روى سايت معاونت مطبوعاتى براى 
نظرخواهى قرار خواهد گرفت. وى ادامه داد :در اين 
مطرح  «سمان»  سامانه   براى  اصولى  دستورالعمل، 
آيتم ها  بعضى  دستورالعمل  اين  طبق  است.  شده 
تغيير  مى شد،  كاربرها  براى  كار  سختى  موجب  كه 
مى كند. همچنين در اين دستورالعمل بيمه  خبرنگاران 

الزامًا برعهده  رسانه هاست.

به مطبوعات محلى توجه ويژه اى نمى شود

از  داخلى  مطبوعات  مديركل  تهران-  فرد،  كاظمى 
نشريات استانى و محلى به عنوان سرمايه هاى مغفول 
مانده ياد كرد و افزود: به اين دسته از مطبوعات به رغم 
تأثيرگذارى بسزايى كه دارند توجه ويژه اى نمى شود. 
مطبوعات  هاى  چالش  «بررسى  تخصصى  نشست 
مطبوعات  مديركل  محرابى  با حضور حسن  محلى» 
مطبوعات  اتحاديه  مديرعامل  حيدرى  حسن  داخلى، 
محلى استان هاى و همچنين نصرت اله طاقتى مدير 
مسئول روزنامه همدان پيام در نمايشگاه برگزار شد. در 
اين نشست تخصصى چالش هاى پيش روى مطبوعات 
محلى و راهكارهاى برون رفت از آن  مورد بحث و 
بررسى قرار گرفت. محرابى در اين نشست روش مند 
براى  راهكارى  را  مالى  امكانات  شدن  مند  ضابطه  و 
حمايت از مطبوعات محلى عنوان و خاطرنشان كرد: 
در اين زمينه دو مبحث مطرح است كه شامل تخصيص 
يكسان  از  دولتى مى شود. وى  هاى  آگهى  و  يارانه 
خبر  استانى  نشريات  بين  در  دولتى  آگهى  سازى 
داد و گفت: با راه اندازى نرم افزارى به دنبال ايجاد 
 عدالت و برخوردارى يكسان همه نشريات استانى از
آگهى هاى دولتى هستيم. مديركل مطبوعات داخلى 
گفت: به منظور تبادل اطاعات و آشنايى با نشريات 
خارجى برنامه اعزام سردبيران روزنامه ها به خارج از 
كشور در دستور كار اين وزارت خانه قرار دارد كه اين 

امر تا پايان سال محقق خواهد شد.
در ادامه اين نشست طاقتى، چالش هاى مطبوعات 
تقسيم  انسانى  و  مالى  منابع  بخش  دو  به  را  محلى 
كرد و با اعالم اينكه 50 درصد هزينه هاى نشريات 
توزيع  و  انتشار  چاپ،  هاى  هزينه  به  مربوط  محلى 
وزارت  زمينه  اين  در  البته  گفت:  شود،  مى  مربوط 
با  تواند  مى  كه  كرده  ارايه  جديدى  طرح  ارشاد 
استقبال مديران مطبوعاتى همراه باشد. وى با بيان 
 5 از  كمتر  دولت  طرف  از  اختصاصى  يارانه  اينكه 
كند،  مى  تأمين  را  روزنامه  يك  هاى  هزينه  درصد 
استانى  مطبوعات  مشكالت  از  يكى  كرد:  تصريح 
كانون هاى تبليغاتى اند كه بدون رعايت قانون اقدام 

به چاپ ويژه نامه و نيازمندى مى كنند.
 حيدرى مديرمسئول روزنامه همدان پيام نيز تصريح 
كرد: ديگر چالش عمده مطبوعات محلى مربوط به 
 رقباى دولتى و بولتن ها مى شود. متأسفانه در استان ها

شاهد فعاليت غيرحرفه اى بولتن ها هستيم كه اينها 
در كار كرد نشريات تأثير گذار مى باشد.

سه طرح وزارت ارشاد 
 براى كمك به نشريات محلى

كاظمى فرد، تهران- معاون مطبوعاتى وزير ارشاد گفت: 
وزارت ارشاد سه طرح براى كمك به نشريات محلى 
و استانى در دست اجرا دارد. دكتر حسين انتظامى روز 
گذشته در دومين همايش اتحاديه نشريات محلى كشور 
كه در حاشيه نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: 
سراسرى  هاى  روزنام  نامه  ويژه  توزيع  از  جلوگيرى 
هاى برنامه  از  يكى  كنند  نمى  رعايت  را  قانون   كه 

اى  روزنامه  چناچه  افزود:  وى  است.  معاونت  اين 
كشورى براى استانى ويژه نامه اى منتشر و خارج از 
روزنامه توزيع و يا قانون 30 در آگهى را رعايت نكند از 
توزيع آن جلوگيرى مى شود. وى اختصاص 70 درصد 
آگهى دولتى به مطبوعات محلى را از ديگر برنامه در 
با نرم  دست اجرا اين وزارت خانه ذكر كرد و گفت: 
افزار جديد كه در دست تهيه است در آينده اين كار به 
درستى انجام خواهد شد. انتظامى، جلوگيرى از توزيع  
نيازمندى هاى نامه اى كه از سوى كانون منتشر مى 
شود را از ديگر برنامه اين وزارت خانه ذكر كرد و افزود: 
توزيع  روزنامه  از  تبليغاتى خارج  كانون هاى  چنانچه 

كنند تخلف بوده و با آنان برخورد مى شود.

بحرانى  را  استان  آب  وضعيت  استاندار  عمرانى  معاون 
توصيف و بيان كرد: تالش مى كنيم انتقال آب به استان را 
عملياتى كنيم و براى اين كار، گروهى مأمور مطالعه شده 
اند. به گزارش فارس، نخعى نژاد در شوراى حفظ منابع آب 
خراسان جنوبى اظهار كرد: در چاه هاى غيركشاورزى بايد 
دستگاه هايى  نخستين  و  شود  نصب  هوشمند  كنتورهاى 
كه اين كار را انجام مى دهند بايد  شركت هاى وابسته به 

 وزارت نيرو مثل آب و فاضالب ها باشند.
 لزوم تأمين آب شرب و صنعتى سه استان 

خراسان رضوى، جنوبى و سيستان و بلوچستان

است،  محدود  استان  آبى  منابع  شد:  يادآور  نژاد  نخعى 
مى شود. مطرح  آب  تأمين  بحث  راستا  اين  در  بنابراين 
صنعتى  و  شهرى  شرب  آب  بايد  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
درخواست هاى  از  موضوع  اين  گفت:  تأمين شود،  استان 
استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبى و رضوى 
است كه در جلسه مشترك استانداران در بيرجند مطرح و 
نامه اى به معاون اول رئيس جمهور تنظيم شد تا موضوع 
پيگيرى و منابع آبى مورد نياز در بخش شرب و صنعتى 
انتقال  بحث  به  اشاره  با  وى  شود.  تأمين  استان  سه  در 

از  يكى  اين موضوع  افزود:  استان  به  از سد دوستى  آب 
نيرو  وزارت  توسط  بايد  كه  است  دراستان  ما  انتظارات 
عملياتى شود. وى با بيان اينكه تأمين آب از طريق جذب 
نزوالت آسمانى در سدها در منطقه با توجه به تجربيات 
گذشته پاسخ نمى دهد و مؤثر نيست، اضافه كرد: با توجه 
به اين امر نبايد زياد به اين موضوع پرداخته و اعتبارات 

ملى و استانى را در اين راستا هزينه كنيم.

بايد پروژه تعريف شده داشته باشيم

منابع  نگهدارى  و  تأمين  در  اينكه  به  اشاره  با  نخعى نژاد 
آبى بايد نهايت دقت و مديريت اعمال شود، تصريح كرد: 
در مورد مديريت منابع آب موجود استان بايد برنامه  ويژه  
داشته باشيم. وى با بيان اينكه 30 درصد منابع آب شهرى 
و روستايى استان هرز مى رود، افزود: بايد براى جلوگيرى 
از اين مشكل پروژه تعريف شده داشته باشيم و بر اساس 

آن اعتبارات هزينه و طرح ها اجرا شود.

 برخورد جدى با متصرفان در مسير رودخانه ها

وى از لزوم نصب كنتور هاى هوشمند در تمام چاه هاى آب 
استان گفت و افزود: با نصب اين كنتورها منابع آبى استان 

مديريت مى شود، بنابراين نبايد هيچ چاهى در استان بدون 
كنتور هوشمند وجود داشته باشد. وى به موضوع تصرفات در 
مسير رودخانه ها اشاره كرد و افزود: اين موضوع از موضوعاتى 
با آن برخورد و توسط دستگاه هاى  بايد به دقت  است كه 

قضايى و شركت آب منطقه اى پيگيرى شود.
اينكه سند ملى آب در استان چشم انداز  بيان  با  نخعى نژاد 
روشنى ندارد و بايد مطالعات دقيق ترى شود تا سريع تر به 
نتيجه برسد، اضافه كرد: زمان را مقدارى از دست داده ايم 
كه بايد وضعيت استان را در اين راستا روشن شود. وى با بيان 
اينكه تأمين آب صنعتى از مواردى است كه بايد به طور جدى 
به آن پرداخته شود، يادآور شد: بايد سرمايه گذار اطمينان خاطر 

  در مورد تأ مين آب براى ايجاد صنايع در استان داشته باشد.
اختصاص 3,5 ميليارد تومان براى نصب

 كنتورهاى هوشمند در چاه هاى كشاورزى

مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى نيز دراين جلسه  
گفت: براى نصب كنتورهاى هوشمند در چاه هاى كشاورزى 
اعتبارى به مبلغ 8,5 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 
است.  يافته  اختصاص  تومان  ميليارد   3,5 ميزان  اين  از 
چاه هاى كشاورزى  به بحث خريد  اشاره  با  امامى  حسين 

بنياد مستصفعان  گفت: عمده چاه هاى باكيفيت در اختيار 
قرار دارد كه اين بنياد قصد فروش آنها را داشته كه شركت 
آب منطقه اى براى خريد آنها اقدام مى كند. وى ادامه داد: 
براى نصب كنتورهاى هوشمند در چاه هاى كشاورزى در 
استان 500 ميليون تومان اعتبار مورد نياز است كه حداقل 
در سال جارى بايد 100 ميليون تومان در اختيار استان قرار 
گيرد. وى از همكارى نيروى  انتظامى و قوه قضائيه در مورد 
با  و  كرد  قدردانى  غيرمجاز  چاه هاى  از  برداشت ها  كنترل 
اشاره به ضرورت نصب كنتورهاى هوشمند بر روى چاه هاى 
غيركشاورزى افزود: اكثر چاه هاى محدوده استان مجهز به 
كنتورهاى هوشمند شده كه اين امر نتايج خوبى داشته كه 
يكى از آن كاهش مصرف برق بوده است. وى با بيان اينكه 
عمده مصرف  آب مربوط به بخش كشاورزى است، اضافه 
كرد: اگر بخش هاى صنعتى و دامدارى نيز اقدام به نصب 
كنتورهاى هوشمند در چاه هاى آب تأمين كننده واحدهاى 
صنعتى و دامى خود كنند ميزان آب استحصالى مشخص 
و بر همان اساس در مديريت منابع آب استان بسيار مؤثر 
خواهد بود.وى يادآور شد:  مطالعات فرونشست آب در سه 

محدوده دشت سرايان، خضرى و بيرجند اجرا مى شود.

 معاون عمرانى استاندار: سند ملى آب در خراسان جنوبى چشم انداز روشنى ندارد

سندى كه براى استان آب نمى شود

حجت االسالم قربانى در بازديد از غرفه استان در نمايشگاه مطبوعات خبر داد:

اختصاص 10 ميليارد تومان براى راه آهن خراسان جنوبى توهين به مردم استان است
كاظمى فرد، تهران- نماينده پيشين مردم قاين و زيركوه 
ميليارد   10 اختصاص  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
تومان براى راه آهن خراسان جنوبى توهين به مردم استان 
است. حجت االسالم قربانى در بازديد از غرفه استان در 
خراسان  آهن  راه  پروژه  كرد:  اظهار  مطبوعات  نمايشگاه 
جنوبى از طرح هاى مهم استان است كه متأسفانه به دليل 

وجود برخى مسايل روند اجراى آن طوالنى شده است. 
وى با اشاره به اينكه احداث راه آهن نيازمند بودجه هاى 
كالن است، افزود: هر كيلومتر راه آهن دو و نيم ميليارد 
تومان هزينه دارد كه اختصاص ده ميليارد تومان  توهين 
به مردم استان است. اين نماينده پيشين مجلس در بخش 
ديگرى از سخنان خود به پروژه دو بانده كردن جاده هاى 
استان اشاره كرد و گفت: خراسان جنوبى در زمينه توسعه 
و تكميل جاده ها ضعيف عمل كرده است و نيازمند توجه 

 ويژه مسئوالن مى باشد.
مردم فريب سودهاى باالى مؤسسات مالى را نخورند

 قربانى به مشكالتى كه براى مردم در زمينه سرمايه گذارى
در مؤسسات مالى غير مجاز ايجاد شده اشاره كرد و افزود: 
مردم فريب سودهاى باال، تبليغات  و نام  برخى مؤسسات   
مالى را  نخورند. وى با تأكيد بر اينكه مردم پول خود را 
در بانك هاى مجاز سرمايه گذارى كنند، گفت: اين منابع 

بايد در حوزه اشتغال و توليد سرمايه گذارى شود. 

و  نهاد  از  برخى  نام  از  از مؤسسات  بعضى  يادآور شد:  وى 
ارگان هاى استفاده مى كنند كه بايد در اين زمينه تدبير ويژه 
اى انديشيده شود. قربانى با انتقاد از مكان استقرار مطبوعات 
برپايى  اهداف  از  يكى  كرد:  عنوان  نمايشگاه  در  محلى 
نمايشگاه معرفى توانمندى ها رسانه هاى استانى است كه در 

اين نمايشگاه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

مديران توانمند نياز اصلى استان 

گفت:  مجلس  در  زيركوه  و  قاين  مردم  پيشين  نماينده   
زمينه كار و فعاليت بسيارى براى خدمات رسانى به مردم 
در استان وجود دارد. قربانى در حاشيه بازديد از نمايشگاه 
مطبوعات در گفتگويى جداگانه به خبرنگار آوا با اشاره به 

اينكه وجود مديران توانمند يكى از نياز هاى اصلى استان 
است، گفت: خراسان جنوبى در جذب اعتبارت در مقايسه 
با استان هاى همطراز بسيار ضعيف عمل كرده است. وى 
تصريح كرد: در مقايسه اعتبارات اختصاص يافته به استان 

با ديگر اعتبارات، تخصيص اندك و ناچيز است.

نماينده پيشين مردم قاين و زيركوه افزود: در انتصابات بايد 
از نيروهاى بومى استفاده كرد كه اين امر نيازمند فرهنگ 

سازى است كه رسانه ها در اين زمينه وظيفه خطير دارند.

ميز خراسان جنوبى در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام راه اندازى مى شود 

قربانى كه مسئول تشكيل ميز استان خراسان جنوبى در 

مجمع تشخيص مصلحت نظام تعين شده است، گفت: در 
كميسيون چشم انداز و امور نخبگان براى هر استان يك 
ميز تشكيل مى شود. وى هدف از تشكيل اين ميز را  روان 
 كردن كارهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در استان ها
و ارائه گزارش از روند فعاليت هاى استان دانست و اظهار 
كرد: با تشكيل اين ميزها در راستاى چشم انداز 20 ساله 
و  رهبرى  معظم  مقام  شده  تنظيم  كلى  هاى  سياست  و 
تعيين  هاى  شاخص  به  توجه  با  مقاومتى  اقتصاد  اجراى 
مشكالت  شناسايى  و  توانمندى  احصاى  منظور  به  شده 
در  ها  استان  ميز  كارشناسى  تصميمات  اخذ  و  ها  استان 

مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مى شود.
 قربانى افزود: اين ميز با هدف دنبال كردن وضعيت استان ها

اينكه  آيا  و  استان  شناخت  مختلف،  هاى  زمينه  در 
با  چقدر  و  كردند  خود عمل  وظايف  به  استان  مسئوالن 

وضعيت انتظار فاصله داريم، راه اندازى مى شود. 
وى با بيان اينكه هر استانى دارى ميز مجزا خواهد بود 
مصلحت  تشخيص  مجمع  در  ها  استان  ميز  شد:  يادآور 
قضايى،  اجتماعى،  فرهنگى،  كميته  چندين  داراى  نظام 
اقتصادى و... مى باشند كه از صاحب نظران و متخصصين 

كه مقيم استان باشند، تشكيل خواهد شد.
قربانى خاطرنشان كرد: تهيه گزارشات و ارايه پيشنهادات 
از  نهايتًا  مى شود  و مصوب  بندى  ميز جمع  اين  در  كه 

مجراى دبيرخانه مجمع تقديم رهبرى خواهد شد.

با  كشور  كشاورزى  مهندسين  بسيج  مسئول 
اينكه مربيان و مسئوالن هسته هاى  بر  تأكيد 
فالحين مهمترين تأثيرگذارى را در ارتقاى سطح 
اقتصاد  تحقق  براى  گفت:  دارند،  محصوالت 
مقاومتى بايد به خوداتكايى در بخش كشاورزى 
محمدرضا  شبستان،  گزارش  به  شود.  توجه 
هسته  مسئوالن  و  مربيان  جمع  در  جهانسوز 
هاى فالحين بسيج مهندسين كشاورزى استان 

اظهار كرد: خراسان جنوبى در كل كشور ميانگين 
بارندگى كمى دارد و 16 سال است خشكسالى در 
اين استان اثرات نامناسبى در بخش كشاورزى 
محصول  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  گذاشته 
زرشك خراسان جنوبى در كل كشور بى نظير 
استراتژيك  محصول  در خصوص  افزود:  است، 
زعفران با خراسان رضوى درگير هستيم چرا كه 
آنها زعفران را متعلق به خود مى دانند درحالى كه 

قاين منبع بزرگ زعفران كشور است. وى با بيان 
اينكه خراسان جنوبى توانمندى هاى خاص و 
ويژه اى دارد، گفت: وجود فرهيختگان خوب و 
مبتكرين كه قدرت خلق ادوات كشاورزى را در 
هاست.  ويژگى  اين  جمله  از  دارند  استان  اين 
خبره  و  نمونه  كشاورزان  كرد:  تأكيد  جهانسوز 
مهمترين افراد براى نشان دادن توانمندى هاى 
يك منطقه به جهان هستند. اين استاد دانشگاه 

دادن  شعار  و  مسئوالن  از  بعض  نكردن  توجه 
و  دانست  كشاورزى  بخش  افت  عوامل  از  را 
عنوان كرد: كسانى هستند كه مى گويند بخش 
اينگونه  ولى  باشد  داشته  نبايد  يارانه  كشاورزى 
نيست بلكه بايد يارانه هدفمند داشته باشد. وى با 
تأكيد بر اينكه مسئله اهميت غذايى مسئله مهم 
در كشور در بخش كشاورزى است، يادآورشد: در 

بخش كشاورزى خيلى جاى خوشحالى نيست.

خوداتكايى در حوزه كشاورزى، گامى براى تحقق اقتصاد مقاومتى

مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى 
شهر  مركزى  كتابخانه  زمين  مسأله  گفت: 
بيرجند كه از سال 89 تاكنون بر سر آن با اداره 
امسال  داشته  وجود  مشكل  شهرسازى  و  راه 
رضايى    تسنيم،  گزارش  به  است.  شده  رفع 
كتاب  هفته  مناسبت  به  كه  خبرى  نشست  در 
متر  هزار   10 تملك  به  اشاره  با  شد،  برگزار 

مربع زمين در بلوار شهيد ناصرى بيرجند براى 
 55 استان  در  كرد:  اظهار  مركزى،  كتابخانه 
كتابخانه نهادى و 11 كتابخانه مشاركتى وجود 
ازاى  به  استان  اينكه در  به  اشاره  با  دارد. وى 
هر 100 نفر 8 نفر عضو كتابخانه هاى عمومى 
 586 و  هزار   52 كرد:  تصريح  هستند،  استان 
نفر عضو كتابخانه هاى خراسان جنوبى هستند 

را  رتبه دوم كشورى  اعضا  تعداد  لحاظ  به  كه 
وى  هستيم.  دارا  كتابخانه  نهادهاى  سطح  در 
كتابخانه هاى عمومى خراسان  نهاد  بيان كرد: 
نسخه  هزار   709 داشتن  وجود  با  نيز  جنوبى 
كتاب رتبه چهارم را در سطح كشور دارا است. 
و  اعضا  تعداد  نظر  از  اينكه  به  اشاره  با  وى 
وجود نسخ كتاب در رتبه باالى كشور هستيم، 

بنايى  از لحاظ فضاى زير  اما در استان  افزود: 
مخاطب  جامعه  نامتناسب  پراكندگى هاى  با 
دارا  را  كشور  رتبه ششم  كه  هستيم  برخوردار 
اين هفته 3  مناسبت  به  به گفته وى  هستيم. 
باب كتابخانه روستايى در روستاهاى حاجى آباد 
بيرجند و دو روستاى شهرستان قاين افتتاح و 

به بهره بردارى مى رسد.

مشكل زمين كتابخانه مركزى بيرجند برطرف شد

خبرهاى نمايشگاه مطبوعات

جنوبى  خراسان  در  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 
اسپانيا  تلويزيون  از  وى  تى  پرس.  رسانه اى  تيم  گفت: 
خراسان  ظرفيت هاى  مستندسازى  براى  آينده  هفته 
جنوبى وارد استان مى شود. به گزارش مهر، ابراهيمى در 
جلسه مشترك كارگروه  تخصصى زنان و خانواده و نمايند 
تيم  اين  كرد:  اظهار  استان،  در  خارجه  امور  وزارت  گى 
زمينه هاى مختلف  در  استان  به مستند سازى  اى  رسانه 
وى  مى پردازد.  اقتصادى  و  دانشگاهى  گردشگرى،  مانند 
به  جنوبى  خراسان  گردشگرى  جاذبه هاى  تاكنون  افزود: 
منتشر  و  سازى  مستند  العالم  شبكه  توسط  عربى  زبان 
شده است. وى همچنين از حضور سفير اتريش در استان 
طى هفته آينده خبر داد و افزود: در هفته آينده همچنين 
توانمندى هاى  از  بازديد  براى  پاكستان  و  نروژ  سفراى 

استان، در اين استان حضور مى يابند.

رئيس انجمن بانوان ديپلماتيك وزارت امور خارجه ايران نيز 
در اين جلسه به معرفى اين انجمن پرداخت و گفت: انجمن 
بانوان ديپلماتيك وزارت امور خارجه تشكلى غير سياسى و 
غير دولتى است كه بيش از دو دهه فعاليت مى كند. وحيده 
غذايى،  و  دستى  جشنواره هاى  برگزارى  افزود:  معصومى 
برنامه هاى مختلف فرهنگى  و  بازارچه هاى خيريه  برپايى 
به  اشاره  با  وى  است.  انجمن  اين  برنامه هاى  جمله  از 
توانمندى هاى بانوان روستايى و عشايرى استان، بيان كرد: 
نقش آفرينى هنرهاى اين بانوان در بازارچه صنايع دستى در 

سال گذشته باعث شد كه سفرى به استان داشته باشم.

ظرفيت هاى استان به خوبى معرفى نشده است

اين  نيز گفت:  استاندار  اجتماعى  امنيتى و  معاون سياسى، 
استان ظرفيت هاى بااليى در زمينه هاى مختلف دارد كه 

متأسفانه به خوبى معرفى نشده اند. حسينى، كوير را يكى 
از جذابيت هاى مهم ناشناخته در استان دانست و گفت: اين 
استان به لحاظ بعد مسافت از مركز و زيرساختى، عقب افتادگى 
تاريخى دارد و همين امر باعث مى شود كه جاذبه هاى آن 
ناشناخته بماند. وى با تأكيد بر اينكه متأسفانه نبود زيرساخت 
و عدم معرفى پتانسيل ها باعث شده كه خراسان جنوبى كمتر 
موردتوجه قرار گيرد، بيان كرد: مسئوالن و همه دستگاه ها 
در معرفى ظرفيت هاى استان بيش ازپيش تالش كنند. وى 
با اشاره به جاذبه هاى گردشگرى در استان، تصريح كرد: اگر 
به اين جاذبه ها توجه شود بدون شك اين صنعت به تنهايى 

مى تواند استان را اداره كند.

صادرات ماهانه 5 هزار حوله از استان به آلمان

معاون ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 

آلمان  با  كه  تفاهم نامه اى  طبق  كرد:  اظهار  هم  جنوبى 
بسته مى شود، قرار است كه ماهانه 5 هزار حوله از صنايع 
دستى بانوان استان به آلمان صادر شود. عباس زاده اين 
بيش  افزود:  و  دانست  استان  بانوان  براى  نويدى  را  خبر 
تشكيل  بانوان  را  صنايع دستى  در  شاغلين  درصد   80 از 
صنايع دستى  در  بانوان  انبوه  فعاليت  افزود:  مى دهند.وى 
نشان دهنده اين است كه در پيشينه خراسان جنوبى، زنان 

در كار و تالش نقش عمده اى داشته اند.
مديركل فنى و حرفه اى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه، 
مهارت آموزى افراد فاقد مهارت را مهم ترين رسالت فنى 
و حرفه اى دانست و افزود: در خراسان جنوبى 20 مركز 
فنى و حرفه اى وجود دارد كه به كارآموزان در دوره هاى 
سه ماهه،  در رشته هاى مختلف آموزش مى دهند كه 150 

كارگاه در اختيار بانوان استان قرار دارد.

در جلسه مشترك كارگروه  تخصصى زنان و خانواده و نماينگى وزارت امور خارجه در استان عنوان شد:

ظرفيت هاى خراسان جنوبى به زبان اسپانيايى مستند سازى مى شود

از گوشه و كنار استان
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سالك : صحبت هاى رئيس جمهور در 
نمايشگاه مطبوعات خالف ادعاى او بود

رئيس كميسيون فرهنگى مجلس گفت: صحبت هاى 
رئيس جمهور در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات متناسب 
با ادعاى او نبود. سالك تأكيد كرد كه ما نبايد جامعه را 
از مقوله انتقاد محروم كنيم. زيرا انتقاد منطقى (به دور 
از تخريب و با رعايت چارچوب ضوابط نظام جمهورى 

اسالمى) است كه حركت ايجاد مى كند.

ميزان حضور سپاه در سوريه تغيير نكرده

سردار حسين سالمى جانشين فرمانده كل سپاه با 
در سوريه  سپاه  نيروهاى  ميزان حضور  اينكه  بيان 
تغيير خاصى نكرده است، گفت: عمليات آزادسازى 

تا به نتيجه رسيدن ادامه پيدا مى كند.

محمد صادق خرازى : از خجالت معاون 
نخست وزير اردن درآمدم

جمهورى  اسبق  سفير  خرازى  صادق  محمد  سيد   
اسالمى ايران در فرانسه در صفحه اينستاگرام خود 
برلين بود، در  نوشت: فروم جهانى سياست خارجى 
نشست بعد از ظهر سخنرانى داشتم. با معاون نخست 
ايران و عزيز  از  وزير اردن دهان به دهان شدم؛ او 
ملت ايران قاسم سليمانى بد گفت!!! من هم حسابى 
عرب  جهان  تمام  در  گفتم  و  آمدم  در  خجالتش  از 
و جهان اسالم يك ژنرال سليمانى كه بتواند تنفس 
تروريسم را مختل كند، نداريد. گفتم هنوز شرم بشرى 

حمايت از القاعده و داعش بر پيشانى شماست. 

دو سال پس  از فعاليت وزراى  دولت  ايران  
اوباما هم صاحب فيس بوك شد  

دولت  مشاوران  و  وزرا  از  زيادى  تعداد  كه  حالى  در 
روحانى از اولين روزهاى حضور در مسئوليت، اقدام به 
 راه اندازى صفحه هاى شخصى خود در فيس بوك 
نموده، و سعى كرده بودند نوعى تابو شكنى در عرصه 
استفاده از شبكه هاى اجتماعى را كليد بزنند، رئيس 
بوك  اكانت فيس  تازگى صاحب  به  آمريكا  جمهور 
آمريكا  جمهورى  رئيس  اوباما،  باراك  است.  شده 
صفحه شخصى خود را در فيس بوك راه اندازى كرد 

و رسما به اين شبكه اجتماعى پيوست.

نتانياهو: يهوديان اختالفات درباره توافق 
هسته اى ايران را كنار بگذارند

آمريكاى  يهوديان  نشست  در  نتانياهو  بنيامين 
پس  كرد  درخواست  آمريكايى  يهوديان  از  شمالى 
از يك سال اختالفات درباره توافق هسته اى ايران، 
از اين مرحله عبور كنند و همه از  اسرائيل حمايت 
كنند. يهوديان آمريكا به دو بخش موافق و مخالف 

توافق هسته اى ايران تبديل شده بودند. 

كابوس اسرائيل ازنگاه نشريه آمريكايى

يك نشريه آمريكايى دستيابى ايران به سامانه دفاعى 
اس -300 را كابوس رژيم صهيونيستى دانست. نشنال 
اينترست خبر داد، ايران و روسيه به يك توافق جديد 
براى تحويل سامانه موشكى اس - 300 دست يافتند 

كه يك سامانه بسيار پيشرفته محسوب مى شود.

كارشكنى هاى زيادى در اقتصاد مقاومتى مى شود

مهم  مسئله  امروز  گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
راستا  اين  در  است،  مقاومتى  اقتصاد  كشور  در  مطرح  و 
كارشكنى هاى زيادى مى شود. سردار نقدى بر نقش كليدى 
بسيج در حفظ وحدت تأكيد و خاطرنشان كرد: دشمن امروز 
 با تمام توان براى تفرقه و از بين بردن وحدت ملت تالش 
مى كند و در اين راه از هر روشى بهره مى برد. شيطنت هايى كه حتى در رسانه ها 

مطرح هم انجام مى شود براى بر هم زدن وحدت ملت ايران است. 

متكى: اجراى برجام به اندازه تصويب آن مهم است

برجام  به  اينكه  بيان  با  پيشين كشورمان  خارجه  امور  وزير 
خوش بين هستم، گفت: بعد از نامه 9 بندى مقام معظم رهبرى 
ديگر بايد بحث در مورد برجام، مذاكرات و گفتگو ها را خاتمه 
يافته تلقى كنيم. متكى افزود: تعيين كميته نظارت بر برجام 
در شوراى عالى امنيت ملى نشان دهنده اين است كه اجراى 
برجام به اندازه تصويب آن نيز مهم است. بر اين اساس بايد از االن تا اجراى كامل 

برجام نيز هوشمندى دوران تصويب وجود داشته باشد و ادامه پيدا كند.

ديدار  در  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
مراكز  و  دانشگاه ها  رؤساى  از  جمعى 
آموزش عالى تاكيد كردند: در تحقيقات 
و  نيازسنجى  آينده  براى  بايد  علمى 
نفت  مى گفتند  برخى  كرد،  محاسبه 
هسته اى  انرژى  به  نيازى  چه  داريم 
است، در قضيه فروش سوخت 20درصد 
غربى ها شروط خفت بارى گذاشتند، البته 
به نفع ما تمام شد و جوانان ما با زحمت 
زحمت  كردند،  توليد  را  آن  خودشان 
تبديل  به  عمده در غنى سازى، مربوط 
است،  20درصد  سطح  تا  خام  اورانيوم 

همين آنها را دستپاچه كرد.
كشور  علمى  رشد  خصوص  در  ايشان 
سرعت  كه  اند  داده  آمار   : فرمودند 
كم  رتبه  دو  دنيا  در  ما  علمى  پيشرفت 
شده؛ اين بد است، با اين سرعت پيشرفت 
خيلى عقبيم؛ ما را سالهاى سال عقب نگه 
داشته اند . اين در حالى است كه آمريكا 
زودتر  ما  از  را 140سال  علمى  پيشرفت 
شروع كرده و آن چيزى كه چشم دنيا را 
خيره كرد سرعت پيشرفت ما بود؛ گفتند 
سرعت رشد علمى جمهورى اسالمى 13 

برابر سرعت رشد دنياست.
كار  وضعيت  اشاره  با  انقالب  رهبر 
فرهنگى در كشور افزودند : كار فرهنگى 

را در دانشگاه بعضى با كنسرت و اردوى 
مختلط اشتباه گرفته اند ؛ مگر غربيها چه 
بهره اى بردند از اختالط؟. اسالم انسان 
را شناخته كه حكم حجاب و عدم اختالط 

را داده است لذا كار فرهنگى بايد دانشجو 
آرمانها،  به  معتقد  انقالبى،  متخلق،  را 
دوستدار كشور و نظام، داراى بصيرت، با 
اعتماد بنفس و سرشار از اميد و با فهم 
درست از موقعيت كشور تربيت كند؛ به 

جوانهاى مومن و انقالبى ميدان دهيد.
ايشان افزودند : جوان بايد داراى بصيرت 

نلغزد.   كوچك  شبهه  هر  به  تا   باشد 
خيلى ها كه آدمهاى بدى نبودند در فتنه 
88 بخاطر كمبود بصيرت لغزيدند . ايشان 
با طرح اين سوال كه  شما كه معتقد به 

نظام هستى و حاضر شدى جانت را براى 
حفظ نظام بدهى وقتى عده اى شعار دادند 
نشانه  نظام  اصل  است  بهانه  انتخابات 
است چه بايد بكنى، افزودند: اين بدليل 
نبودن بصيرت و ملتفت نشدن وظيفه در 

لحظه الزم است. 
اينكه  بر  تاكيد  با  انقالب  معظم  رهبر 

احساس حقارت خيلى خطرناك است اظهار 
كردند : همه دنيا مى گويند ايران كشور 
عزيز و مقتدرى است و دشمنان از نفوذ 
جمهورى اسالمى ناراحتند ، آنوقت برخى 
 در دانشگاه يا در روزنامه با خود كم بينى 
منزوى  و  نيستيم  چيزى  ما  گويند  مى 
مى بينيد،  كم  را  خودتان  حاال   . هستيم 
جمهورى  نظام  و  ايران  ملت  ديگر  چرا 

اسالمى را كم مى بينيد؟.
فرهنگى  كار   : افزودند  انقالب  رهبر 
برنامه ريزى مى خواهد و خبرهايى كه از 
بعضى دانشگاهها مى رسد كار فرهنگى 
را نشان نمى دهد و در بعضى جاها هم بر 
عكس، كار مى شود مثال اينطور گزارش 
مى دهند كه گاهى اگر تشكيالت مومن، 
دارد  وجود  هم  خوش روحيه  و  انقالبى 
تعطيل  كارش  كه  مى آورند  فشار  اينقدر 

يا كم شود.  
كه  موضوع  اين  به  اشاره  با  ايشان 
امروز دانشگاه و دانشجو آماج بزرگترين 
شكل  با  سلطه   : افزودند  توطئه هاست، 
استعمار كهنه و نو ديگر عملى نيست و 
آنها اكنون بدنبال اين هستند كه تفكرات 
در درون عناصر فعال، هوشمند و نخبه 
يك كشور جورى شود كه اهداف آنها را 

برآورده كند. 

 ظريف : انتخابات 1400 شركت نمى كنم

رياست جمهورى  انتخابات  در  شركت  خارجه  وزير 
سال 1400 را با قاطعيت رده كرد و گفت: به ضرس 
انتخابات 1400 شركت نخواهم  قاطع مى گويم در 
كرد. محمد جواد ظريف افزود : از خدا مى خواهم به 
من در همين مسئوليت و جايگاهى كه هستم كمك 
كند تا بخشى از محبت هاى مردم را پاسخ گويم، فعًال 
 تمام تالش من و همكارانم در همين زمينه است.

مجلس آينده شبيه مجلس پنجم مى شود

طه هاشمى گفت: هر دولتى كه روى كار آمده مجلس 
بعدى هم متاثر از او بوده است. وى اظهار كرد : مردم 
همانطورى كه در انتخابات 92 نشان دادند در مجلس 
هم نشان خواهند داد و فكر مى كنم كه مجلس آينده 

شبيه مجلس پنجم خواهد شد.

ابطحى: مجلس به منافع ملى آسيب زد    
معاون پارلمانى دولت اصالحات در رابطه با انتخابات 
مجلس گفت: فكر مى كنم مجلس آينده به سمتى 
مى رود كه منافع ملى را در اولويت نخست خود قرار 
مى دهد. ابطحى افزود : مجلس فعلى در بسيارى 
از موارد به منافع ملى آسيب زد، اين درحاليست كه 

منافع ملى فراتر از بحث هاى جناحى است.

 مچ رسايى به زودى باز خواهد شد

اشرفى اصفهانى در مورد رسايى گفت : وى يك خبرى 
 را داده بود كه من تبرئه شده ام و هم پرونده هايى 
كه رفته به تخلفات، بى خود رفته است و همه اينها 
اشتباه است. رئيس هيئت بدوى رسيدگى به تخلفات 
ادارى نهاد رياست جمهورى تاكيد كرد: هر دوى اين 
و  تبرئه نشده است  او  و  حرفها كذب محض است 
مجددا پرونده اش به ديوان عدالت ادارى رفته است 

و مچ رسايى به زودى باز خواهد شد. 
  

قصد هاشمى براى انشقاق اصولگرايان  
ترقى عضو شوراى مركزى حزب موتلفه با تاكيد بر 
اينكه امروز به اندازه سه دوره گذشته تا اين اندازه 
از  گفت:  نمى شد،  تالش  اصولگرايان  وحدت  عليه 
هاشمى رفسنجانى تا اصالح طلبان سعى مى كنند 
ميان  رسانه اى، وحدت  و فضاسازى  برنامه ريزى  با 
اصولگرايان را بهم بزنند و كارى كنند كه انشقاق 

ميان جريان اصولگرا افزايش يابد.

شمخانى تذكر برجامى را تكذيب كرد  
 دبير شوراى عالى امنيت ملى، نقل قول منتسب به 
وى پيرامون توقف جمع آورى سانتريفيوژها به دليل 
تذكر به سازمان انرژى اتمى را نادرست خواند. وى 
ضمن تاكيد بر پايبندى جمهورى اسالمى ايران به 
اجراى تعهدات پذيرفته شده در برجام، پايبند نبودن 
عامل  تنها  را  خود  تعهدات  انجام  به  مقابل  طرف 

توقف اقدامات ايران عنوان كرد. 

 رهبر انقالب : در دنيا مى گويند ايران كشور مقتدرى است ؛
آنوقت برخى مى گويند ما چيزى نيستيم و منزوى هستيم

بعضى كار فرهنگى در دانشگاه را با كنسرت و اردوى مختلط اشتباه گرفته اند

انجمن خيريه حمايت  از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
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