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زرشك
رنِج باغدار ، گنِج دالل 

در نبود صنايع تبديلى و فرآورى در خراسان جنوبى ؛

مدير كل ارشاد خراسان جنوبى : 25 آبان افتتاح مى شود ؛

بزرگترين رويداد فرهنگى استان
امام جمعه موقت تهران : ادبيات نيش دار ؛

در شأن آقاى رئيس جمهور نيست

در ستاد بيمه كشاورزى خراسان جنوبى مطرح شد؛

پرداخت هاى بيمه واقعى نيست
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 برداشت مستقيم بانك ها از حساب  
مردم مجاز شد 

تسنيم: در طرح خريد كاالى ايرانى با وام 10 ميليونى، 
طبق ابالغيه دولت، حسب قرارداد صدور كارت بين 
بانك عامل و دارنده كارت، بانك عامل مجاز است 
اقساط صورتحساب  وجه  پرداخت  عدم  در صورت 
كارت خريد، راساً از حساب مشخص شده يا هرگونه 

سپرده ديگر دارنده كارت برداشت كند.

 «كارت ملى» وثيقه وام ميلياردى شد 

مناطق  و  روستايى  توسعه  معاون  تسنيم:رضوى 
محروم نهاد رياست جمهورى در خصوص پرداخت 
وام اشتغال به روستائيان تا سقف 4ميليارد تومان با 
كارمزد 3درصد گفت: وثيقه اين وام كارت ملى است.

پالك خودرو پس از فروش قفل مى شود

خودروى  معامالت  اطالعات  سامانه  مدير  قادرى 
كشور در گفتگو با جهان، گفت: در صورت موافقت 
پليس مى توانيم زمينه را براى افزايش ضريب امنيت 
معامالت خودرو بوجود بياوريم اما هدف اصلى ما اين 
است كه در زمان انجام معامله، بتوانيم پالك اتومبيل 
را بعد از فروش قفل كنيم و مسئوليت و مخاطرات 

بعد از انجام معامله را از مالك اصلى سلب كنيم. 
 

درخواست وزير صنعت از خودروسازان 

ايسنا: وزير صنعت، از خودروسازان خواست در همكارى 
با خودروسازان معتبر جهانى نسبت به انتقال تكنولوژى 
و توليد خودروهاى روز جهان، اقدام كنند.نعمت زاده 
اظهار كرد كه خودروسازان بايد توليد خودروهايى را در 
دستور كار قرار دهند كه قابليت رقابت با خودروهاى 

خارجى را داشته و به بازارهاى جهانى صادر شوند.  

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

آيا مى دانيد

 دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ...

شرح در صفحه 7

با نهايت احترام و تواضع بدينوسيله از كليه دوستان، آشنايان، همسايگان، خويشاوندان، اصناف، بازاريان، ارگان ها، سازمان ها و يكايك 
همشهريان عزيزى كه ما را مورد تفقد و دلجويى قرار داده و با شركت در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مادر و مادربزرگ عزيزمان 

مرحومه حاجيه طلعت خزاعى
 «همسر مرحوم حاج حسين شريف زاده مود» 

همراهى مان فرمودند و به طرق مختلف ارسال پيام و پيامك اظهار همدردى نمودند، صميمانه تشكر و تقدير نموده 
و براى همه سروران معظم ضمن آرزوى صحت و سالمتى توفيق روزافزون مسئلت داريم.

خانواده هاى: شريف زاده مود ، خزاعى و فاميل وابسته

جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس
رئيس محترم اتاق اصناف و عضو شوراى شهر بيرجند

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، براى شما و بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل و براى آن مرحومه 

علو درجات را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه فروشندگان مصالح ساختمانى بيرجند

جمال چهره ات از ياد من نخواهد رفت
اگر چه شوم خاك و باز جان گيرم

پنجمين سالگرد  درگذشت پدرى مهربان مرحوم

حاج كرباليى محمد اكبرى مقدم
را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.

عقيل اكبرى مقدم

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى

جناب آقاى 
مهندس محمدى

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 معاون سياسى - اجتماعى 
فرماندارى شهرستان نهبندان
 صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روز افزون شما را 

زير سايه توجهات حضرت ولى عصر(عج)
 از درگاه خداوند متعال خواهانم.

   زاهدان - حاج غالمعلى نخعى

قابل توجه بيماران محترم ديابتى:
همايش روز جهانى ديابت ويژه بيماران ديابتى در سال 1394 با عنوان

 «ديابت و پوكى استخوان» 

روابط عمومى حوزه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

زمان: يكشنبه 94/8/24  ساعت 8 الى 12
مكـان: خيابان معلم - سالن شهيد رحيمى

 دانشگـاه علوم پزشكى بيرجنـد 
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عكس : نوفرستى



2 روزگار وداع با ارزش ها

*هرم پور

 از اسرار رمزگشايى نشده روزگار ما، بى توجهى به 
ارزشهاييست كه روزگارى جزئى از همه زندگيمان 
هم  و  بودند  كارهايمان  و  ذهن  اولويت  در  بودند. 
خودمان و هم ديگران برايشان ارزش قائل بوديم. 
گذاشتيم.  مى  ارجشان  و  شناختيم  مى  حرمتى 
كه  بود  اين  تصورمان  كه  بودند  هايى  معروف 
هايمان  زندگى  در  بزرگى  خالى  جاى  نبودنشان 
است و سرنوشت و رونق و بركت كار و حركتمان 

به شدت به آنها بستگى دارد. 
 حقيقت هم همان بود و امروز كه رونق زندگى و 
بركت كارهايمان به كمتر از نصف هم رسيده تازه 
لباس  ايم.  گرفته  فاصله  آنها  از  چقدر  فهميم  مى 
ارزشهايى  ضد  پاپوش  و  ايم  آورده  در  را  ارزشها 
را به پا كرده ايم كه معلوم نيست سالهاى بعد چه 
بر سر ما و زندگى و نسلهاى آينده مان بياورند و 
 به كجايمان ببرند؟ دروغ نمى گفتيم. وعده خالف 
 نمى داديم. اگر وعده مى داديم به آن عمل مى كرديم. 
اهل خيانت نبوديم؛ چه در امانت ها، چه به خودمان 
و چه به خانواده هايمان. حرمت همديگر را حتى 
در سخت ترين شرايط به خوبى نگه مى داشتيم، 
كرديم.  مى  پيدا  دوباره  برگشت  براى  راهى  باز   و 

نيت هايمان پاك و خالص بود. 
 اگر مدير بوديم، براى خدا بود و اگر ارباب رجوع 
بوديم شكرگزار وسيله اى براى رفع مشكالتمان. 
اهل خمس و زكات بوديم و صدقه جزئى همه روزه 
 از زندگى هايمان. وقت شناس بوديم. چشم هايمان 
اگر  هم  بازى  سياسى  دلهايمان.  مثل  بود؛   پاك 
مى كرديم براى مردم بود نه براى ميز و صندلى 
عفت  را  حجاب  منال.  و  مال  و  مقام  و  جاه   و 
 مى ديديم و حريم را حرمت دل. روزها را مى چشيديم 
تا در سوگ ها و شادى هايشان، مزه دلهايمان هم 
 تلخ و شيرين باشد. حرمت همسايگى را مى دانستيم 
و پاس مى داشتيم. اگر سواره بوديم اهل تسامح 
و اغماض و صبر و اگر پياده بوديم اهل مدارا و 
مهربانى. نه فحشى بلد بوديم و نه قائل به نشان 

دادن عصبانيت هاى زودگذر. 
بازكردن مچ بدى هاى  از  بيشتر  را   غيبت خوبى 
خوشى  روزمان  و  شب  پسنديديم.  مى  ديگران 
نه  بود  ها  خانواده  مهربانى  هاى  لحظه  با  كردن 
چشم  و  تلگرام  در  بيگاه  و  گاه  هاى  زدن  پرسه 
اى  ماهواره  هاى  شبكه  سرد  صفحه  به  آويختن 
و فيس بوك. گفته هايمان بوى محبت مى داد و 
نوشته هايمان بوى عشق. دستهايمان براى گرفتن 
و بلند كردن دراز مى شد نه براى رها كردن و هل 
دادن و قدم هايمان براى يارى مى رفت نه براى 

فرار از خواسته هاى همنوعى. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت
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معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعالم كرد: با توجه به ضرورت رفاه اجتماعى براى جوانان بزودى بيمه ازدواج در كشور راه اندازى 
مى شود. به گزارش ايرنا، محمدرضا رستمى اضافه كرد: بيمه ازدواج سبب مى شود بسيارى از جوانان كه به دليل ترس از برخى مسائل، ازدواج 
نمى كنند به اين امر ترغيب شوند و با توافقى كه با بيمه ايران انجام گرفت مقرر شد، بيمه گذار تخفيفات ويژه اى در اختيار جوانان قرار دهد. 

بيمه ازدواج راه اندازى مى شود

 دليل ارائه وام خودرو از زبان يك نماينده مجلس 

يك عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس، گفت: تسهيالت 
خودرو  و  كاال  خريد  تومانى  ميليون   25 و   10
موجب كيفى شدن كاالهاى ايرانى نمى شود، چون 
موجودى با كيفيت ضعيف انبارها به مردم فروخته 
مى شود. به گزارش ايسنا، ابراهيم نكو اظهار كرد: 
وقتى گفته مى شود تسهيالت براى خريد موجودى 
انبار توليدكنندگان و خودروسازان اختصاص مى يابد يعنى همان كاال 
و خودرويى در معرض خريد مردم گذاشته مى شود كه مردم به دليل 
قيمت باال و كيفيت پايين از خريد آن امتناع مى كردند به بيان روشن تر 
تسهيالت خريد خودرو و كاال موجب رسيدن كاالى با كيفيت مطلوب 

به دست خريداران نمى شود. 

 پروژه مسكن بازنشسته ها اواخر 95 كليد مى خورد

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى درباره آخرين وضعيت مسكن اجتماعى 
بازنشستگان  براى  اجتماعى  مسكن  طرح  گفت: 
فاقد مسكن در كشور از اواخر سال 95 عملياتى 
از  تا  هستيم  يارانه ها  اعتبار  منتظر  شد.  خواهد 
طريق آن وام ارزان قيمت بدهيم. ربيعى در گفتگو 
با تسنيم، درباره آخرين وضعيت مسكن اجتماعى 
گفت: تفاهم نامه همكارى وزارت راه و وزارت كار به امضا رسيد. اينكه 
اجتماعى  اختيار مسكن  در  بزرگ  از شهرهاى  غير  در  را  هايى  زمين 
گذاشته شود به نتيجه رسيده ايم. تعيين گروه هاى هدف در كميته امداد 
و بهزيستى بر عهده وزارت كار است. وى همچنين اظهار كرد: خدمات 

فنى و در اختيار گذاشتن زمين بر عهده وزارت راه و شهرسازى است. 

نرخ سود به اين زودى ها كاهش نمى يابد

مهر: يك هزار و صد و نود و هشتمين جلسه شوراى پول و اعتبار بود كه 
دولت تصميم گرفت نرخ سود را دو درصد كاهش 
دهد. حال دو تا سه ماه دارد مى گذرد و دولت هنوز 
تصميمى در اين زمينه نگرفته است.فعاالن اقتصادى 
مى گويند كه دولت به اين زودى ها، تصميمى مبنى 
بر كاهش نرخ سود بانكى نخواهد گرفت. آنها بر اين 
باورند كه دولت با اجراى طرح خريد اعتبارى كاال با تسهيالت دولتى و 
البته با نرخ بهره 12 و 16 درصدى، محكى است كه دولت در بازار براى 
واكنش هاى احتمالى ناشى از كاهش نرخ سود دارد انجام مى دهد. دولت 
نگران از كاهش نرخ سود بانكى و خروج سرمايه هاى مردم از بانك ها 
وهدايت به سمت بازارهايى است كه ممكن است اوضاع را به هم بريزد. 

معاون وزير نفت با اشاره به بررسى سناريوهاى مختلف حفظ 
كارت بنزين، گفت: تاكنون جزئيات هيچ يك از سناريوهاى 
جريمه و تشويق مردم براى خريد بنزين با كارت شخصى و 
يا كارت سوخت جايگاهداران نهايى نشده است. به گزارش 
بولتن نيوز، عباس كاظمى با بيان اينكه عرضه كارتى بنزين 
پس از به پايان رسيدن دوره زمانى مصرف سهميه بنزين 
700 تومانى موجود در كارت ها ادامه مى يابد، گفت: دولت و 
وزارت نفت هيچ برنامه اى به منظور حذف كارت هوشمند 
سوخت و عرضه كارتى بنزين و گازوئيل ندارد.وى در پاسخ 
به اين پرسش كه سناريويى در حال بررسى و تصويب قرار 
دارد كه هر كسى از كارت جايگاهداران براى خريد بنزين 
استفاده كند، بايد هزينه بيشترى پرداخت كند؟ تصريح كرد: 
سناريوهاى متفاوتى مطرح است ولى تا تصويب نشود، قابل 

استناد نيست.وى با تاكيد بر اينكه كارت هوشمند سوخت 
بنزين همچنان حفظ خواهد شد، اظهار كرد: اطالعات بسيار 
زيادى از تراكنش عرضه كارتى سوخت مى توانيم به دست 
كند.  مى  بعدى كمك  ريزى هاى  برنامه  براى  كه   آوريم 
از تك  اينكه كارت هوشمند سوخت را پس  بيان  با  وى 
نرخى شدن عرضه بنزين كماكان حفظ خواهيم كرد، يادآور 
با اين وجود درخصوص عرضه كارتى گازوئيل يك  شد: 
سناريوى مطرح بوده كه هنوز به تصويب نرسيده است. 
در صورت تصويب اين طرح اگر كسى كارتش را فراموش 
كند، بابت خريد گازوئيل با كارت جايگاهداران بايد هزينه 

بيشترى پرداخت كند. 
در  سوخت  هوشمند  سامانه  رئيس  روحانى  سيدمحسن 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه مردم 

ديگر انگيزه اى براى گرفتن كارت المثنى ندارند، تاكيد كرده 
است: در طول چند ماه گذشته صدور كارت المثنى بنزين 
كاهشى 40 درصدى داشته است.وى با بيان اينكه پيشنهادى 
ارائه شده مبنى بر اينكه رانندگانى كه كارت سوخت نداشته 
باشند، بايد مبلغ بيشترى پرداخت كنند، اظهار كرده است: 
اجراى اين طرح پيشنهادى باعث باال رفتن انگيزه در بين 
مردم مى شود و ساير روش ها هم در حال بررسى است.حال 
از دولت خبر مى رسد وزارت نفت با همكارى ستاد مركزى 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز طرحى در دست بررسى دارد كه 
در صورت تصويب نهايى، مردم ترغيب مى شوند از كارت 
سوخت خودروى خود استفاده كنند.در اين طرح پيش بينى 
شده است كه مردم در صورت استفاده از كارت جايگاهداران 

بايد مبلغى بيشتر از 1000 تومان بپردازند. 

برنامه جريمه و تشويق بنزينى مردم 

چرايى  بهداشت  وزارت  پرستارى  معاون 
پيش  بازنشستگى  قانون  اجراى  عدم 
داد.  توضيح  را  پرستاران  براى  موعد  از 
ميرزابيگى در گفتگو با ايسنا، درباره اجراى 
آور  زيان  و  مشاغل سخت  قانون  مزاياى 
قانون   75 ماده  در  گفت:  پرستاران  براى 
كار آمده است كه زنان در مشاغل سخت 
و زيان آور نبايد به كار گرفته شوند. به اين 

خاطر پرستاران از مزاياى مشاغل سخت و 
در  ما  افزود:  وى  بودند.  محروم  آور  زيان 
را  مشكل  اين  بهره ورى»  «ارتقاى  قانون 
آمده  قانون  اين  دوم  ماده  در  حل كرديم. 
است كه كاركنان بالينى بخش هاى روانى 
و سوختگى و مشمولين موضوع ماده 16 
قانون نظام پرستارى شاغل در بخش هاى 
پرستاران  تمام  يعنى  غيردولتى،  و  دولتى 

مستثنى  كار  قانون   75 ماده  شمول  از 
مى شوند و دولت مى تواند مشاغل مزبور را 
آور محسوب  زيان  و  جزو مشاغل سخت 
و از مزاياى مواد 67 و 68 قانون كشورى 
برخوردار كند. عالوه بر آن، ساليانه حداكثر 
اعطا  آنها  به  ماهيانه  ماه مرخصى  تا يك 
كمبود  علت  به  اينكه  بيان  با  وى  كند. 
به  از موعد  بازنشستگى پيش  نيرو، بحث 

درستى اجرا نشده است، گفت: بخش هاى 
سوختگى و روانى هم از يك ماه مرخصى 
بازنشستگى  اما  استفاده مى كنند.  اضافه تر 
پيش از موعد هنوز به درستى استفاده نشده 
است.البته در بعضى از بخش هاى غيردولتى 
دولتى  بخش  در  ولى  است.  شده  استفاده 
به شرطى كه در آن مجموعه كمبود نيرو 

نباشد، اين طرح اجرا شده است.

چرايى اجرا نشدن قانون بازنشستگى پيش از موعد براى پرستاران 

امروز ٢٣ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢ صفر ١٤٣٧ و ١٤  نوامبر ٢٠١٥

جنگ  جريان  در  ملي  شوراي  مجلس  انحالل 
جهاني اول (١٢٩٤ ش).

مهدي  مسلمان»ميرزا  دانشمند  و  حكيم  رحلت 
غروي اصفهاني» صاحب مكتب تفكيك (١٣٢٥ 

ش).
برگزاري نخستين جشنواره سيما (١٣٧٤ش).

 ١٣٧٤) بانوان  تئاتر  جشنواره  نخستين  برگزاري 
ش).

آغاز مرحله ي نهايي جنگ صفين ميان سپاهيان 
امام علي(ع) و لشكريان معاويه (٣٧ ق).

شام  به  حسين(ع)  امام  بيت  اهل   كاروان  ورود 
(٦١ ق).

و  كانادايي  پزشك  بانتينگ»  «فردريك  تولد 
كاشف انسولين (١٨٩١م).

جنوبي  امريكاي  در  اكوادور  سرزمين  كشف 
(١٥١٥م).

فيلسوف  نيْتْس»  الْيْب  «گوتِفريد  درگذشت 
معروف آلماني (١٧١٦م).

تولد «جواهر لعل نهرو» نخست وزير مصلح هند 
و روز كودك در هندوستان (١٨٨٩م).

روز جهاني ديابت. 

تقويم مناسبت هاى  روز

برايمان وسيله اى بود كه  از ستون مقابل) پول  (ادامه 
 روزگار خود و ديگران را بگذرانيم نه اينكه انباشته اى 
فخر  و  ها  خودخواهى  كردن  تلنبار  براى  باشد 
 فروشى هايمان. به كممان قانع بوديم و زيادى ها 
دير وقت  به  نمازمان  دانستيم.  وبال گردن مى  را 
مى افتاد بركت از كارمان مى رفت، ناخوش احوال 

مى شديم و شرمسار از كرده هايمان. 
 خالصه همان بوديم كه بوديم و همان مى شديم 
كه خدا مى خواست. هنوز بلد بوديم گوشه چشمى 
اطرافيانمان  هاى  گرفتارى  رفع  براى  و  كنيم  تر 
دعايى بخوانيم. بزرگ ترها، پدرها و مادرها، حتى 

خواهرها و برادرها برايمان حرمتى داشتند. 
 القصه آن روزها، بندگان بهترى براى خدا بوديم. 
حاال  داشتند.  بيشترى  ارزش  برايمان  ها  ارزش 
با  وداع  ما،  روزگار  شده  رمزگشايى  اسرار  از  انگار 
تابوتشان  در  بايد  الجرم  انگار  ارزشهاست.  همين 
گذاشت و در قبرستان ذهن هاى مرده، به خاكشان 
با خودمان هم به همين  انگار روزگار وداع   سپرد. 

نزديكى ها رسيده است. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم
 نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى مهدى و كنيزرضا و
 بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمد رضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از
 شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش يك بيرجند كه حسب
 نظريه كارشناس پالك ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به متراژ حسب سند رسمى
 به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت ميليون و دويست و
 پنجاه هزار) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141
 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ
 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه
 مورخ 94/9/15 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
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 با اين توصيف : الستيك هاى) FR چون مقرر گرديده در پرونده اجرايى كالسه 840047 يك دستگاه لودر فيات اليس مدل 15

 جلو و عقب به ميزان 25% ، سال ساخت آن به علت مخدوش بودن مشخص نيست لكن به نظر كارشناس سال ساخت آن 1975 ميالدى مى
 باشد، شيشه هاى اتاق سمت چپ (راننده) شكسته است. شماره شاسى آن مخدوش و كامال ناخوانا مى باشد كه به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون
 ريال كارشناسى شده در قبال قسمتى از بدهى آقاى رضا عبدا... زاده فرزند على به مبلغ 845/731/126 ريال در حق آقاى على اكبر دوستى و
 مبلغ 37/500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده در تاريخ 94/9/14 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام دادگسترى
 شهرستان خوسف به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد.
 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده موظف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله
 اقدام نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادركننده حكم تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط
 دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واريزى به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده
 واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد پيشنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد خواهد شد و خريدار حق
 هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشت. مراسم مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى اجرا خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت
تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در دادگسترى شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند

هزينه نقل و انتقال برعهده خريدار خواهد بود
مهدى چاپارى بورنگ  - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق

برگزارى 24،23و27 آبان ماه ساعت: 16 الى 17/30 
با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد

09152672237-05632235499

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
w.
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آگهى دعوت وقت افراز
 چون آقاى هيهات وكيل خانم معصومه چهكند احدى از مالكين مشاعى پالك 369 فرعى از 345- اصلى بخش دو بيرجند
 مى باشد و تقاضاى افراز حصه مشاعى وى را در پالك مذكور نموده لذا به كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد

 كه عمليات افرازى در ساعت 9/30 صبح يكشنبه مورخ 94/9/1 با حضور نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور
مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورتمجلس افرازى به اطالع مالكين مشاعى خواهد رسيد

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 

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

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

 جناب آقاى مهندس محمد محمدى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

معاون سياسى - اجتماعى فرماندارى شهرستان نهبندان 

تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون آن بزرگوار را از درگاه احديت خواستاريم 

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى تيغدر عربخانه

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى 
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

(قيمت (تومانغذارديف
7500چلو مرغ سرخ شده مخصوص جوجه طاليى1
7500چلو كوبيده2
8000چلو جوجه3
6200چلو خورشت قيمه (گوسفندى)4
6200چلو خورشت قرمه سبزى (گوسفندى)5
8500چلو پاچين6
2500كوبيده سيخى7
5500جوجه (سيخى)8
6000پاچين سيخى9
1500گوجه (سيخى)10
2500برنج پرسى11
3000سوپ (يك كيلويى)12

كليه گوشت ها تازه و كشتار روز مى باشد
 طبخ انواع غذاهاى ايرانى، سفارش براى تمامى مجالس
 آماده عقد قرارداد با كليه نهادهاى دولتى و غيردولتى
 آدرس: فلكه سوم سجادشهر
فلكه جواداالئمه (نيك اختر) 
 خيابان واليت، نبش واليت 2/2
 تلفن تماس:  32450033 -32450066
همراه: 09157565201    مديريت: اسدزاده

غـذاى آمـاده جوجـه طاليـىغذاى آماده جوجه طاليى



پيام شماسرما سه ميليارد ريال به زرشك و زعفران خراسان جنوبى خسارت وارد كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 23 آبان 1394 * شماره 3368
بلوار احمدى روشن دوماه شده چراغ هاى برق 3

وسط بلوار را گذاشتند ولى روشن نيستند!
915…028
جامعه  در  كه  دارد  تأسف  بسى  جاى  واقعًا  سالم. 
از اختالس ميشه كسى رو غم بر  اين قدر صحبت 
نمى داره اما شركت گاز واسه چند ماه بدهى به 
خودش اجازه ميده گاز مساجد رو قطع كنه...
915…158

ترافيك  حال  به  فكرى  مسئوالن  چرا  سالم 
خيابان پانزده خرداد نمى كنند؟ و بيست مترى 

زير فلكه خيابان پاسداران را باز نمى كنند؟
915…388
استانى  هم  يك  استاندارى  تو  يعنى  آوا.  سالم 
پيام  همه  اين  به  كه  شه  نمى  پيدا  مسئول 
وقت  استاندار  آقاى  بده.  جواب   مردم 
هستند  استانى  هم  كه  محترم  معاونين  كنند  نمى 
باور  دهند.  پاسخ  را  مردم  هاى  دغدغه  كنن  لطف 
گويا  اما  اند  بومى  معاونين  بود  خوش  دلمان  كنيد 
هيچ كس قصد پاسخگويى به مردم را ندارد. چرا بايد 
بيرجند اينقدر هزينه فرصت براى توسعه را سر اين 
همشهرى  حرمت  به  آقايان  بدهد.  دست  از  مسائل 
مردم  نكنيد.  سياست  فداى  را  توسعه  حداقل  بودن 
كه  استان  مركز  ماه  چندين  از  پس  ببيند  منتظرند 
بود؟  خواهد  كه  آتى  فرماندار  است  نداشته  فرماندار 
بياوريد.  تجربه  با  فردى  معطلى  همه  اين  بعد  لطفًا 
معاون  حد  در  استان  مركز  فرماندار  نكنيد  فراموش 
استاندار است. اگر قبًال فرماندار نبوده حداقل تجربه 
معاونت فرماندارى در يك شهر بزرگ را داشته باشد 

تا شهرمان آزمايشگاه و يا سكوى پرتاب نشوند. 
910 ... 039
عزيز  همشهرى  پيام  به  پاسخ  در  احترامًا  سالم.  با 
روستاى مرك داراى  رساند كه  استحضار مى  به 
تنها  و  باشد  مى  مستقر  محترم  روحانى  يك 
روستايى است كه نماز جماعت به سه وعده 
برگزار مى شود لذا نبود يك كبريت بهانه است چرا 
كه نمازگزاران محترم حتمًا يك كبريت همراهشان 
مسئول  حسينيه  براى  اينكه  ديگر  نكته  و  هست 
صبح  يك  خدا  بنده  شايد  كه  دارد  وجود  مشخص 
شاءا... سعى  ان  اذان صبح  براى  ديگر  بماند  خواب 
خواهد شد يك دستگاه اذان گو نصب شود. با تشكر
915…306
دولتى ها جواب دهند: آيا درست است من روستايى 
كه وانت پوسيده اى دارم با جوان هاى شهرى كه 
دو  هر  هستند  سوار  ميليونى  صد  چند  هاى  ماشين 
بر  آفرين  بزنيم؟  تومانى  هزار  بنزين  بايد  نفرمان 

دولتى كه هواى فقرا را داشت!
915…157
رياست محترم اداره ثبت و اسناد 2 ماه شده از قولى 
مالكين  سند  اى  هفته  يك  شد  قرار  و  دادين  كه 
اراضى موسوى آماده شود مى گذرد اما تا امروز هيچ 
اقدامى شما و همكارانتان انجام نداده ايد. چرا مانند 
رسانى  اطالع  ادارات  ساير  و  شهردارى  فرماندارى، 
همكارى  قول  راحت  اينقدر  چرا  كنيد؟   نمى 

مى دين اما بى تفاوت هستين؟
915…561
رساند  مى  استان  راه  پليس  فرمانده  اطالع  به 
كارشناسان شما در نهبندان روز روشن حق ما را 
ضايع كردن با دو نفر شاهد داد زديم ولى چه 

فايده سر و كارشان با خدا در اين ماه عزيز
915…135

مسئوالن به فرياد بهداشت و درمان شهرستان 
خوسف برسند و براى ساخت بيمارستان خوسف و 

نبود پزشك متخصص چاره انديشى كنند.
915…031
غير  اجتماعى  تأمين  بيمارستان  دهى  نوبت  سالم. 
حضور  ساعت  رأس  كه  مريضى  است.   مسئوالنه 
پيدا مى كند تا كى بايد منتظر باشد تا بيمارانى كه 
با تأخير مى آيند كارشان انجام شود من بارها تا 2 
بگو  بيماران  بين  شده  بارها  ام.  منتظرشده  ساعت 
دارند  كارى  وجدان  اگر  مسئوالن  شده.  مگو 

جوابگو باشند.
915…534
خواهشمنديم  بهزيستى  و  امداد  كميته  از  سالم.  با 

متكديان سر چهار راه ها را سامان دهى كنند.
915…282
به  آمدن  قول  جمهور  رئيس  اول  معاون  سالم.  با 
به  هم  مسئوالن  بقيه  نيامدند  اما  دادند  را  نهبندان 
مركز استان مى آيند و مى روند ما را هم خدا بس 

ولى قيامتى هم هست.
915…008
سالم، جاى تأسف است كه مسئوالن بيمارستان ... 
بيماران بخش داخلى را كه اكثرا بيمارى هاى واگير 
را  بود  به سل  هم مشكوك  بيمار  يك  و  دارند 
دستور دادند كه در بخش زنان بسترى كنند 
كه هم مادران شرايط خاص و حساسى دارند و هم 

نوزادان زود مريض مى شوند.
930…367
در  كنم  از شما خواهش مى  نباشين.  سالم. خسته 
غسالخانه  كلمه  جاى  به  جنازه  تشيع  آگهى  مورد 
آن حك  در  سر  بر  كه  نامى  همان  از  نيست  بهتر 
به  سالن  شود  استفاده  متقين  بهشت  سالن  يا  شده 
مورد خطاب  واژه   اين  با  مرتبى چرا  و  تميزى  آن 
قرار مى گيرد بهتر نيست شما با تصحيح اين كلمه 

آن را بين مردم جا بيندازيد. متشكرم 
915…095

ايرنا- مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزى خراسان جنوبى گفت: به تازگى در اثر سرما زدگى سه ميليارد و 350ميليون ريال 
 به محصول زرشك و زعفران آرين شهر قاينات و شهرستان درميان خسارت وارد شده است. غنچه افزود: در مجموع سه هزار 
و 440 هكتار از باغ هاى زرشك و 864 هكتار از مزارع زعفران استان تحت پوشش بيمه محصوالت كشاورزى قرار دارد. به گفته 

وى در اثر كاهش دما به 15 تا 25 درصد باغ هاى زرشك و 15 درصد مزراع زعفران منطقه خسارت وارد كرده است.

از صبح زود مى روند و سرى  زاده- چند روز است  رحيم 
البالى درختان مى كشند و با چوب و قيچى زرشك ها را 
مى چينند؛ بايد احتياط كنند مبادا زرشك رسيده و تازه، لِه 
و خراب شود. پيرمرد بى توجه به زخم هايى كه بر دستش 
مى نشينند تنها به فكر برداشت محصول است، فكر مخارج 
فرزندان و گذران زندگى در البه الى ياقوت هاى سرخ مدام 
از ذهنش مى گذرد اما واقعاً سهم دست هاى زخم برداشته 
كشاورزان روستايى از گنج ياقوت سرخ كوير چقدر است؟! 
دست هايى كه گويى به خار اين درختچه ها خوكرده اند. آنها 
زحمت خارها را به جان مى خرند اما به راستى آنچه از رهگذر 
شب هاى سرد بيدار خوابى و رنج دو سال باغبانى به دست 
مى آورند جوابگوى رنج هايشان هست؟ دسترنجى كه گاه 
 با اندك باد و بورانى يا از پس رعد و برقى بر باد مى رود.

دلهره هاى هميشگى براى خشك كردن محصول در هواى 
ناپايدار، سو استفاده دالالن، نرخ پايين محصول و زحمت 
بسيار و... حاال ديگر تمام محصول چيده شده در هر جا 
كه بشود پهن شده، چنگش را در زرشك ها فرو مى برد؛ 
با احتياط آنها را در هوا پخش مى كند تا باد از الباليشان 
عبور كند و برگ و شاخه هاى جا مانده را با خود ببرد. كار 
جدا كردن برگ ها كه به آخر مى رسد، زمين يكپاچه سرخ 
مى شود. بين  زرشك ها فضاهاى كوچكى باز  مى كند  تا 
هر از گاهى سرى به خرمن ياقوت هاى سرخ بزند، زيرو 
رويشان كند تا متناسب و يكنواخت خشك شوند و در آفتاب 

نسوزند. اين كار هر روزه باغبان پير است ...

حذف يارانه از فرآورده هاي كشاورزى  
از دغدغه هاي باغداران استان

دهقان كارشناس كشاورزى، چند سالى است كه به عنوان 
زرشك كار  مشغول كار است، با يادآورى  سختى هاى 
توليد و جمع آورى اين محصول  مى گويد: متأسفانه بيشتر 
زرشك كاران  براى خشك كردن محصول خود مشكل  
جا دارند و بسيارى از آنها براى فرار از اين مشكل اقدام به 
تر فروشى محصول مى كنند. وي حذف يارانه از فرآورده 
 هاي كشاورزي را از ديگر دغدغه هاي كشاورزان دانسته و 
مى گويد: در چند ساله اخير با حذف يارانه هاى كشاورزى 
كود، سم و ديگر وسايل الزم كشاورزي يارانه اي، مجبوريم 

اين اقالم را از بازار آزاد با قيمت باال تهيه كنيم.
 

عمده مشكل براى زرشك كاران 
بعد از جمع آورى محصول اتفاق مى افتد

اسدزاده يكى ديگر از زرشك كاران نيز معتقد است: با توجه 
 به اينكه عمده مشكل و آسيب به زرشك كاران بعد از 
جمع آورى و هنگام خشك كردن محصول اتفاق مى افتد 
مسئوالن ذيربط بايد فكرى به حال دسترنج كشاورزان 
نمايند. وى مى گويد: زرشك محصول حساسى است و 
اگر در هنگام خشك كردن با مشكل مواجه شود سياه 
و گاه بدبو مى شود و در واقع بازار خود را از دست مى 
حداقل  حتى  يا  و  جا  نبود  دليل  به  وقتى  بنابراين  دهد 
تسهيالت به كشاورزان براى ايجاد بارگاه زرشك براى 
خشك كردن محصول، نتوانيم زرشك را به نحو مطلوب 
خشك كنيم  در نتيجه هزينه خريد وسايل مورد نياز به 

صورت آزاد هم تأمين نمي شود.

مسئوالن استانى عليرغم تشويق هاى 
انجام شده بسترسازى مناسب جهت كمك 

به توليد بهتر محصول را انجام نداده اند

معدود  از  زرشك  اينكه  به  توجه  با  گويد:  مى  اسدزاده   
محصوالتي است كه با اقليم منطقه سازگار است  و با توجه 
به تبليغات جهاد كشاورزى و  دستگاه هاى آب منطقه اى 
و ... اكثر كشاوزران به كشت و برداشت زرشك به عنوالن 
محصولى كم آب تشويق و ترغيب شده اند اما مسئوالن 
استانى عليرغم تشويق هاى انجام شده بستر سازى مناسب 
جهت كمك به توليد بهتر محصول را انجام نداده اند و باغ 
داران در سال هاي اخير و پس از برداشت محصول براي 
خشك كردن آن در مكان مناسب و براى دريافت تسهيالت 
ساخت جايگاه، بازار فروش و نگهداري محصول در مدت 

طوالني با مشكالتي مواجه بوده اند. 

ناتواني در تهيه مكان مناسب نگهداري زرشك

دليل  به  گويد:  مى  نيز  آرين شهر  داران  زرشك  از  يكى 
نداشتن سالن  خشك كردن  زرشك و طوالنى شدن زمان 
يافتن مكان مناسب، بارندگى شديد چند روز گذشته باعث از 

بين رفتن حجم زيادى از محصول  امسالم شد ...
به اعتقاد وى بي ثباتي در قيمت، فراهم نبودن امكانات 
و سالن هاي زرشك و نبود حمايت دولتي از مهم ترين 
مشكالت باغ داران منطقه است و كمبود مكان هاي مناسب 
از  باعث  اين محصول  كردن  و خشك  نگهداري   براي 
بين رفتن بخشي از آن مي شود. وى مى گويد: در حالى 
كه  كه فصل برداشت زرشك با سرما و احتمال بارندگي 
همزمان است، اغلب كشاورزان جايي براي خشك كردن 

و نگهداري زرشك ندارند به ناچار خيلي ها محصول خود 
را زودتر برداشت كرده و با قيمت پايين و گاه به صورت 
نسيه و چك چند ماهه مي فروشند در حالي كه همين 
تا كيلويي 30 هزار  از خشك و تميز شدن  بعد  زرشك 

تومان و بيشتر هم فروخته مي شود.

رنجش براى ما است و گنجش براى از ما بهتران  

يكي از كشاورزان منطقه نيز درباره مشكالت پيش روي 
اينكه  به  توجه  با  گويد:  مى  كاران  زرشك  و  داران  باغ 
زرشك يك سال در ميان محصول مي دهد بايد مخارج 
يك خانواده روستايي را براي 2 سال يعني تا زمان برداشت 
محصول بعدي مديريت كنيم. وى ادامه مى دهد: متأسفانه 
عليرغم رنجى كه كشاورزان در برداشت زرشك متحمل 
واقع  در  و  رفته  دالن  جيب  به  كار  اين  سود  شوند  مى 
رنجش براى ما است و گنجش براى بهتر از ما بهتران! او 
مى گويد: هر سال در زمان جمع آوري محصول يا قيمت 
هاى كمتر از قيمت كارشناسي است يا خريداران به بهانه 

هاي مختلف قيمت را پايين مي آورند.

پيچ و خم زياد در دريافت استعالم ها

به گفته جاللى، هرچند اخيراً به تعدادي از باغ داران براي 
احداث جايگاه زرشك تسهيالت بلند مدت با سود كم داده 
احداث جايگاه  براى  اين است كه  واقعيت  اما  است  شده 
زرشك مجبوريم از امور اراضي، منابع طبيعي، فرمانداري، 
بهداشت، دفتر فني استانداري، شهرداري، بخش باغ داري 
جهاد كشاورزي، بخشداري، دهياري و ... استعالم بگيريم 
كه دريافت هر كدام از اينها يعني كفش آهنين به پا كردن و 
عزمى فوالدين ! كه اين البته از حوصله يك پيرمرد كشاورز 

روستايى  70-60 ساله روستايى خارج است.

بازار فروش مطمئن نيست

از ويژگى هاى زرشك اين است كه در فصولى از سال نياز 
بيشترى  به آب دارد به خصوص در تابستان و فصل برداشت 
و با اين حال تالش كشاورزان اين است كه محصولى با 
كيفيت وارد بازار كنند در حالى كه  با چالش كم آبى رو برو 
هستند و بيشتر قنوات خشكيده يا كم آب شده است. درى 
با اين توضيح ادامه مى دهد: زرشك محصولى است كه هر 
دو سال يك مرتبه  ثمر مى دهد و بايد طى دو سال هر 
14 روز يك مرتبه آبيارى شود. وى يادآور مى شود: يك 
درخت تا بخواهد محصول دهد بايد 6 سال به آن رسيدگى 
شود  وقتى به ثمر رسيد تازه وقتى محصول داد با يك 
سرى مشكل ديگر از جمله كمبود آب، كود، سم و نبود 
 بازار فروش مواجه مى شويم. وى كمبود آب را مشكل اول 
مى داند و مى گويد: كم آبى باعث خشك شدن درختان 
شده است و  مشكل بزرگتر از كم آبى  نبود بازارى مطمئن 

براى عرضه محصول است.
آوا  با  گفتگو  در  نيز  شاخنات  داران  زرشك  از   يكى 
مى گويد: چندسالى از عمر بيمه محصول زرشك در استان مى 
گذرد اما بيمه تا زمانى جوابگو است كه زرشك روى درخت 

باشد و در زمان خشك كردن محصول پاسخگو نيست. 

 بارندگي اخير خسارت زيادي 
به  باغداران  وارد كرد

هاشمى با اشاره به بارندگى چند روز گذشته يادآور مى شود: 
به كشاورزان چه آن دسته  زيادي  اخير خسارت  بارندگي 
كه محصولشان را جمع نكرده و چه عده اي كه محصول 
زرشك شان را از درخت جمع آوري و در خرمن نگهداري 

مي كردند، وارد كرد.
 به گفته وي حتي دالالن و واسطه ها نيز براي جلوگيري از 
خسارت ناشي از بارندگي تمايلي به خريد محصوالت ندارند 

يا به قيمت پايين آن را نرخ گذاري مي كنند.

مسئوالن بايد با تدبير 
دست دالالن زرشك را كوتاه كنند

وى همچنين از نبود مركز فروش مستقيم زرشك در استان 
گاليه مند است و مى گويد: بايد مسئوالن فكرى براى خريد 
محصول زرشك بردارند يا بازارى مطمئن وجود داشته باشد 
تا خود كشاورز محصول خود را بفروشد و دست دالالن 
كوتاه شود. وى تصريح مى كند: در زمان برداشت محصول 
قيمت ها افت كرده و بعد از گذشت مدتى كه محصول از 
دست كشاورز خارج مى شود قيمت ها افزايش مى يابد كه 

اين موضوع  انگيزه كشاورز را براى توليد كاهش مى دهد.

باغدار نمى داند چه زمانى 
بايد محصولش را به فروش برساند

هاشمى با بيان اينكه از هر سه كيلو زرشك تازه يك كيلو 
زرشك خشك به دست مى آيد، افزود: بيشترين چيزى كه 
باغداران را رنج مى دهد اختالف قيمت محصول در طول 
باغدار  و  از كنترل خارج شده  است كه  زراعى   يك سال 
نمى داند چه زمانى بايد محصولش را به فروش برساند بارها 
شده كه زرشك ما را نخريدند كه سياه شده يا از بين رفته 
است. وى با بيان اينكه سال گذشته براي خشك كردن 
محصولش از خرمن استفاده مي كرد، مي افزايد: بر اثر سرما 
قابل  پاييز خسارات  بارش برف زود هنگام  و  و يخبندان 
توجهي بر اثر نفوذ آب به داخل خرمن نگهداري زرشك به 
من تحميل شد به طوري كه نيمي از زرشك برداشت شده 
از بين رفت. وي احداث جايگاه نگهداري زرشك را مانع 
تحميل خسارت به زرشك كاران مي داند و مي گويد: حذف 
براي دريافت تسهيالت  پاگير  قوانين دست و  يا تسهيل 
مربوط به احداث جايگاه زرشك براي حمايت از كشاورز 

و كاهش خسارات وارده ضروري است. 
بهانه  به  ها  واسطه  و  دالالن  گويد:  مى  ديگرى  باغدار 
بارندگى زرشك را به قيمت پايين نرخ گذارى كرده و از 

كشاورز مى خرند.

بزرگترين منبع توليد زرشك جهان
جايگاهى براى كار در استان ندارد

يكى از فروشندگان محصوالت بومى استان، نيز با اشاره 
به اينكه زرشك استان هنوز جايگاه خود را دركشور پيدا 
 نكرده و براي فروش آن تبليغات خوبي انجام نشده است 
قابل  استفاده  استان  توليدكنندگان  متأسفانه  گويد:  مى 
توجهى از توليد زرشك در استان نداشته و اين محصول 
در ساير استان ها و يا حتى خارج از مزرها فرآورى مى 
شود و سود اصلى آن به جيب ديگران مى رود. غالمى 
اضافه مى كند: براي فرآوري زرشك در كشور و استان 
كار خاصى انجام نشده و حتي دستگاهي براي جداكردن 

زرشك از شاخه و تميز كردن آن وجود ندارد محلي هم 
به منظور خشك يا فريز كردن محصول نيست بنابراين 
 كشاورز به ناچار توليد خود را به قيمت پايين به دالل ها

اغلب  توان  در  بارگاه  ساخت  كه  آنجا  از  و  فروشد  مي 
كشاورزان نيست به ناچار در فضاي آزاد محصول خود را 
خشك مي كنند و بعد مي فروشند.  به نظر وي اتحاديه 
زرشك كاران بايد به منظور حمايت از كشاورزان اقدام 
به خريد كند يا محلي براي نگه داري يا بسته بندي و 
فريز محصول پيش بيني كند چون بارش برف، باران و 
سرما محصول را نابود مي كند و از طرفي فرآوري اين 

محصول به نيروي كار و وقت زيادى نياز دارد. 

فعاليت 30 هزار بهره بردار زرشك در استان

هاشم ولى پور مطلق افزود: در سال گذشته 14 هزار و 
615 تن زرشك در خراسان جنوبى برداشت كه از اين 
ميزان يك هزار و 315 ميليارد ريال نصيب كشاورزان 
خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  شد.  استان 
محصول  معرفى  براى  تاكنون  اينكه  بيان  با  جنوبى 
زرشك به مردم ديگر نقاط كشور اطالعات خوبى داده 
نشده است، گفت: نياز است تا برنامه ريزى شود و تعدادى 
از واحدهاى فرآورى زرشك با برند واحد توليدى خود به 
برندسازى  براى  ولى  كرده  اقدام  محصول  اين  فروش 
آن  ثبت  و  در خراسان جنوبى  معنوى محصول زرشك 

تاكنون اقدامى حاصل نشده است.

فعاليت 13واحد فرآورى محصول زرشك 

بيان  با  سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى  رئيس 
از  كردن  زرشك خشك  بهداشتى  بارگاه هاى  در  اينكه 
حالت خرمنى به حالت نيمه صنعتى تبديل شده و خشك 
خشك  تونل  و  كانتينرى  واحد  چند  در  صنعتى  كردن 
كردن در دست اجرا است، گفت: محصول خشك شده 
خراسان  بازار  به  فرآورى  و  بندى  بسته  به صورت هاى 

جنوبى و ديگر استان هاى كشور ارسال مى شود.
محصول  فرآورى  واحد   13 استان  در  شد:   يادآور  وى 
شهرستان  در  واحد  دو  تعداد  اين  از  كه  داريم  زرشك 
درميان، سه واحد در خوسف، 4 واحد در قاين، يك واحد 

در سربيشه و دو واحد در فردوس فعال است.
روش  به  كردن  اينكه خشك  به  اشاره  با  ولى پورمطلق 
زرشك  محصول  كيفى  و  كمى  كاهش  سبب  سنتى 
شدن  آلوده  و  پرندگان  حمله  اثر  در  افزود:  مى شود، 
روى  بر  وغبار  گرد  نشستن  و  توسط حشرات  محصول 
داراى  بهداشتى  بارگاه هاى  و  مى شود  محصول  اين 
ارتفاع مناسب و تهويه كافى است كه با ايجاد ستون هاى 
براى  مناسب  تهويه  سبب  مناسب  كشى  سيم  و  فلزى 
به  اينكه  بيان  با  مطلق  ولى پور  مى شود.  شدن  خشك 
بارگاه هاى بهداشتى زرشك سنتى و تسهيالت ارائه شده 
به كشاورزان تاكنون 312 مورد بارگاه زرشك سنتى با 
جنوبى  خراسان  در  زرشك  تن   500 و  هزار   3 ظرفيت 
فقره   190 بارگاه ها  اين  براى  افزود:  است،  شده  فعال 
مجوز با ظرفيت 3 هزار و 600 تن زرشك صادر شده كه 
تاكنون 200 تن به بهره بردارى رسيده و تسهيالت ارائه 
شده از سال 90 تاكنون از صندوق توسعه ملى به تعداد 

89 فقره و مبلغ 14 هزار و 620 ميليون ريال است.
قاين صدر نشين سطح زير كشت زرشك در خراسان جنوبى 

وى با بيان اينكه بيشترين سطح زير كشت درخت زرشك 
در خراسان جنوبى مربوط به شهرستان قاين با 4 هزار و 56 
تن  و 925  هزار  رقم 3  اين  از  كرد:  بيان  است،  هكتار 

زرشك در اين شهرستان برداشت مى شود.
وى با بيان اينكه در راستاى حمايت كشاورزان و افزايش 
آبيارى تحت فشار و طرح هاى  توليد زرشك طرح هاى 
انتقال آب انجام شده است، بيان كرد: افزايش عملكرد 
در واحد سطح با اجراى طرح هاى تغذيه، احياى باغات 
براى  و  فشار  تحت  آبيارى  طرح هاى  اجراى  زرشك، 
طرح هاى انتقال آب به منظور افزايش بهره ورى  آبيارى 
از فعاليت هاى جهاد كشاورزى استان با توجه به سازگارى 
محصول زرشك با شرايط اقليمى موجود تسهيالت مورد 
نياز براى توسعه باغات زرشك وتوسعه صنايع تبديلى و 
تكميلى و فرآورى اين محصول از محل كارگروه توسعه 

كشاورزى در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

احداث صنايع كوچك بسته بندى زرشك

وى با اشاره به اينكه تاكنون صنايع كوچك بسته بندى 
احداث شده است، اظهار كرد: براى جلوگيرى از فروش 
محصول  اين  برندسازى  و  زرشك  محصول  فله اى 
زرشك  فرآورى  و  بندى  بسته  كوچك  صنايع  تاكنون 
در قطب هاى كشاورزى توليد زرشك احداث شده است 
اين محصول  دار كردن  برندسازى و شناسنامه  براى  و 

برنامه ريزى الزم در دستور كار است.

پيش بينى برداشت بيش از 16 هزار تن
 زرشك امسال در خراسان جنوبى

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: هر 
كيلو زرشك در بازارها 3 هزار تومان به فروش مى رسد 
و 14 هزار و 228 هكتار از باغ هاى خراسان جنوبى زير 
امسال 16  بينى مى شود  كاشت زرشك است كه پيش 
هزار و 500 تن محصول از آن برداشت شود كه برداشت 
اين مقدار زرشك بيش از 156 ميليارد تومان درآمد عايد 

30 هزار بهره بردار خراسان جنوبى مى كند.
 ولى پور مطلق افزود: سال گذشته نزديك به 15 هزار تن 
زرشك برداشت و 138 ميليارد تومان نصيب كشاورزان 

خراسان جنوبى شد.

محصول زرشك تا زمان برداشت، بيمه است

بيمه  از  جنوبى   بيمه كشاورزى خراسان  مدير صندوق 
زرشك  باغ هاى  از  هكتار   410 و  هزار   3 به  نزديك 
خراسان جنوبى خبر داد و اظهار كرد: محصول زرشك 
گذشته  در  و  است  بيمه  درخت  از  برداشت  زمان  تا 
با  اما  بود  بيمه  متر   500 باالى  زرشك  باغ هاى  تنها 
پيگيرى هاى ما اين مشكل برطرف شد و باغ تا مساحت 

100 متر بيمه شدند.
موافقت  و  اعتبار  تأمين  گرو  در  زرشك  خرمنگاه  بيمه 

معاونت باغبانى وزارت جهاد كشاورزى است.
غنچه  افزود: مكاتبات زيادى با مركز انجام شده و بيمه 
خرمنگاه زرشك در گرو تأمين اعتبار و موافقت معاونت 
باغبانى وزارت جهاد كشاورزى است و براى حمايت از 
توليد زرشك و استقبال كشاورزان، بيمه خرمنگاه و تنه 

درختان زرشك در دستور كار است.

زرشك؛رنِج باغدار گنج دالل  

توضيح در مورد يك گزارش

مورخ  پنجشنبه  روز  گزارش  در  است  ذكر  به  الزم 
شدند»  زمينگير  «مرغداران  موضوع  با   94/8/21
اين  در  گفتگو  مورد  اشخاص  اسامى  از  بخشى 

گزارش مستعار بوده است.

در نبود صنايع تبديلى و فرآورى؛
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اين تصوير، يک پسر هندي را نشان مي دهد
 که به شکل عجيبي در حال رشدکردن است و در حالي
 که تنها ۵ سال دارد قدش به ۱ متر و ۷۰ سانتي متر رسيده است.

پسري ٥ ساله با ١٧٠ سانتي متر قد! 
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مقاله 

تعادل ميان کار و زندگي

مي آيد  به وجود  وقتي  زندگي،  و  کار  ميان  تعارض 
کار  محيط  در  آنان  نقش هاي  دريابند  کارکنان  که 
براي يکديگر  با يکديگر تداخل داشته و  و خانواده، 
منفي  استرس ها،  همه ي  مي کنند.  ايجاد  مزاحمت 
محسوب  کار  ماهيت  از  جزئي  و  نيستند  مضر  و 
مي شوند.. بسياري از کارکنان معتقدند تعارض ميان 
کار و زندگي به محيط خانواده و کار، آسيب جدي 
فرد  رواني  و  مي رساند که مي تواند سالمت جسمي 
را به خطر بيندازد. البته اين به اين معني نيست که 
استرس، به تنهايي موجب تشديد بيماري هاي رواني 
مي شود. استرس زياد، زمينه ساز افسردگي، اضطراب 
يا خشم شده و در کارکرد مغز، اختالل ايجاد مي کند 
بدن  ايمني  سيستم  ضعف  به  منجر  درنهايت،  و 
موجب  مي تواند  زياد،  استرس  به عبارتي،  مي شود. 

ضعف اخالقي، غيبت و کاهش بهره وري شود. 
تعارض شديد ميان کار و زندگي همراه است با:

و  درماندگي  افسرده خويي،  زياد،  استرس  تحمل    -
ضعيف تر شدن وضعيت سالمت جسماني

- کاهش رضايتمندي شغلي و تعهد سازماني 
- افزايش مراجعه به پزشک 

- افزايش غيبت کاري

بهروز کاظمي روانشناس باليني

فرش دستباف به عنوان يک کاالي فرهنگي و سرمايه اي 
و بدون سرمايه گذاري باال، نقش موثري در ايجاد مشاغل 
خراسان  باالي  هاي  ظرفيت  به  توجه  با  و  دارد  خانگي 
جنوبي رونق اين صنعت مي تواند نقش موثري در ارز آوري 
داشته اشد. توليد فرش دستباف کمترين ميزان ارزبري را 
دارد، بيشترين شاغالن آن زنان روستاها و شماري از بانوان 
شهري هستند که با رونق دو باره آن شاهد ايجاد مشاغل 
رنگرزي، چله کشي، نقشه کشي، تهيه نخ ، بازاريابي و گروه 

فروشندگان فرش بيشتر خواهيم بود.
با ١٥١هزار کيلومتر مربع وسعت سومين  خراسان جنوبي 
استان پهناور ايران است که به دليل شرايط اقليمي و تاريخي 
منابع آب  بياباني،  داشتن در مجاورت عرصه هاي  قرار  و 
شيرين آن بسيار محدود است.بر اساس گزارش هاي شرکت 
آب منطقه اي خراسان جنوبي ٩٠ درصد آب استان در بخش 
کشاورزي به مصرف مي رسد در حالي که راندمان آن کمتر 
از ٤٠ درصد است. مردمان و مسئوالن خراسان جنوبي دير 
يا زود چاره اي ندارند در مصرف آب بخش کشاورزي تجديد 
بر و  آبر  آبخواه، صنايع کم  نظر کنند، کشت گياهان کم 
گياهان سازگار با اقليم منطقه را در دستور کار قرار دهند و 
توليد محصوالتي مانند فرش دستباف را براي حفظ جمعيت 
و تامين امنيت پايدار در شرق کشور بيش از اين مورد توجه 
قرار دهند.با توجه به اهميت اين صنعت و هنر اصيل ايراني 
و کم ارز بر بودن آن از ٥٠ هزار بافنده فرش دستباف استان 
پنج هزار و ٤٨٤ نفر بافنده از خدمات بيمه تامين اجتماعي 

بهره مند هستند.

بيمه افزون بر پنج هزار بافنده
 فرش خراسان جنوبى

خبرنگار ايرنا در گفت و گو با مجيد درويشي مديرکل تامين 
اجتماعي خراسان جنوبي نظر وي را در مورد توقف طرح 
بيمه قالي بافان جويا شد،وي با اشاره به پنج هزار و ٤٨٤ 
بيمه پرداز قاليبافي افزود: از اين تعداد سه هزار و ٥٢ نفر 
در بيرجند، هزار و١٢نفر از طبس ،٤٣٢ نفر در قاينات،٣٧٢ 
نفر از فردوس، ٢٥٢ نفر در بشرويه،١٩٢ نفر از نهبندان، و 

١٧٢ نفر هم در شهر عشق آباد بيمه هستند.وي با اشاره به 
آغاز اجراي طرح پايش قاليبافان بيمه شده از خرداد ماه ٩٤ 
گفت: در اجراي اين طرح، مبناي برخورداري بافندگان بيمه 
شده، داشتن کارت مهارت فني و معرفي آنان توسط سازمان 

صنعت،معدن و تجارت به شرکت ملي فرش است.
بيمه  قاليبافان  تاکنون حدود ١٠ درصد  اينکه  بيان  با  وي 
شده در اين طرح پايش شدند، ادامه داد: افرادي مي توانند از 
پوشش بيمه اي از اين قانون بهره مند شوند که به اين حرفه 
اشتغال داشته و از اين راه امرار معاش کنند.اين مسئول ادامه 
داد: در صورت تاييد نشدن اين افراد توسط بازرسان تامين 

اجتماعي بيمه آنها قطع خواهد شد.

 نبود اعتبار دولتى علت توقف بيمه قاليبافان

درويشي مي گويد: از ٢٧درصد حق بيمه قاليبافان،٢٠ درصد 
سهم دولت و هفت درصد سهم بيمه شده است.وي حداقل 
سن متقاضيان براي برخورداري از بيمه قاليبافان را ١٥ سال 
و حداکثر ٥٠ سال ذکر کرد که به گفته درويشي متقاضيان 
بيش از ٥٠ سال سن، بايد تمام حق بيمه مازاد بر ٥٠ سال 
تا ٥٥ سال را حداکثر يک ماه پس از انعقاد قرارداد به حساب 
تامين اجتماعي واريز کنند.مديرکل تامين اجتماعي استان 
مهمترين علت قطع بيمه قاليبافان استان را تامين نشدن 

تامين بودجه توسط دولت عنوان کرد و افزود: بيمه قاليبافان 
با توجه به جايگاه اجتماعي اين حرفه بسيار اهميت دارد و 
موقعيت آنها نيز در جامعه تثبيت مي شود.اين مسئول با اشاره 
به پيگيري هاي انجام شده و توسعه نيافتگي استان ابراز 
اميدواري کرد که سهميه خاص از محل قطع بيمه قاليبافان 

کشور براي خراسان جنوبي در نظر گرفته شود.
اتحاديه  رئيس  مسک،  کاميابي  حسن  محمد  همچنين 
توليدکنندگان فرش دستباف خراسان جنوبي مي گويد: بيمه 
بافندگان دستباف از ١٥ مهر سال ٩٤ متوقف شد و سال 
قبل به دليل پرداخت نشدن به موقع حق بيمه بافندگان و به 

داليل مختلف بيمه ٤٠٠ بافنده قطع شد.وي از فعاليت ٥٠ 
هزار بافنده فرش تمام وقت يا پاره وقت در استان خبر داد 
و گفت: از مهر ٩٤، ٢٠ درصد سهم دولت تاکنون پرداخت 
نشده است.کاميابي مسک تعداد بافندگان بيمه شده را پنج 
هزار و ٢٠٠ نفر ذکر کرد و از سهميه اندک تعداد قالي بافان 

بيمه استان گاليه کرد.

 45 هزار بافنده استان در انتظار بيمه

رئيس اتحاديه توليدکنندگان فرش دستباف استان در ادامه 
تعداد متقاضيان بيمه قالي بافي را در حال حاضر ٤٥ هزار 
نفر ذکر کرد.کاميابي مسک با بيان اينکه در برخي استان ها 

نسبت به تعداد بافنده، افراد بيشتري بيمه شدند،گفت: اين 
نسبت در خراسان جنوبي رعايت نشده است.وي خواهان 
خراسان  قاليبافان  شده  بيمه  افراد  سهميه  تعداد  بازنگري 
جنوبي از سوي مسئوالن کشوري شد و تاکيد کرد: در همه 
استان ها سهميه بيمه افراد بر اساس درصد جمعيت قاليباف 
باشد.به باور اين فعال صنعت فرش دستباف توزيع عادالنه در 
بحث بيمه بافندگان فرش صورت نگرفت بايد شرايطي ايجاد 

شود تا يارانه مختص توليدکنندگان واقعي فرش باشد.
به گفته کاميابي مسک، در جريان سفر رئيس جمهوري سال 
قبل به خراسان جنوبي مشکل بيمه قاليبافان مطرح شد، 

تاکنون اقدامي هم نشده است.

 بيمه، خواسته اصلى بافندگان فرش دستباف

جنوبي  خراسان  ازقاليبافان  يکي  رضايي  فاطمه  همچنين 
مهمترين مشکل فعاالن اين صنعت را بيمه عنوان کرد و 
ادامه داد: دو سال قبل نسبت به بيمه قاليبافي اقدام کرد که 
به دليل تاخير پنج روزه در پرداخت حق بيمه ، تامين اجتماعي 

اقدام به قطع بيمه وي کرد.
وي با بيان اينکه در اين ارتباط بارها به مسئوالن مراجعه 
کرد اما نتيجه اي نگرفت گفت:تعدادي از بافندگان از فقر، 
بيماري، فرسودگي و خمودگي رنج مي برند .اين بافنده با 
اشاره به مشکل فروش حاصل دست رنج خود اضافه کرد: 
در بازار را به دليل رکود اقتصادي فرش را به قيميت واقعي 
در  ها  مدت  محصول  فروش  براي  کنند،  نمي  خريداري 
انتظار خريداري صبر مي کنيم.رضايي ادامه داد: در صورت 
به دالل  مدت  بلند  اقساط  با  را  فرش  بايد  خريدار  وجود 
فرش  به خريد  مواردي دالالن هم حاضر  در  و  فروخت 
نيستند.الزم به ذکر است هر چند به دليل برخي عوامل 
داخلي و خارجي ، بازار فرش دستباف تا حدودي راکد است، 
اما اميد مي رود با اتخاذ تدابيري، گره هاي پيچيده اين 
صنعت مهم گشوده شود .به اعتقاد شماري از کارشناسان 
اقتصادي مي توان با افزايش کيفيت توليد و کاهش قيمت 
تمام شده زمينه رقابت بيشتر فرش ايراني را در بازارهاي 

جهاني فراهم کرد

45هزار قاليباف خراسان جنوبى منتظر
 رفع موانع بيمه فعاالن اين هنر اصيل ايرانى هستند

جاذبه گردشگرى

قلعه تاريخي دختر بشرويه
 با قدمتي بيش از ١٥٠٠ سال

سطح  از  متر   ٤٠٠ تقريبي  ارتفاع  با  قلعه  اين 
دريا در مجاورت آسياب دهنه و تقريبًا در فاصله 
اين  باشد  مي  واقع  بشرويه  غرب  کيلومتري   ١٢
غير  تقريبًا  پرتگاه  بر  مشرف  طرف  سه  از  قلعه 
ها  قسمت  اين  در  زياد  است شيب  عبوري  قابل 
قلعه به  بتواند  کسي  که  شده  مي  اين  از   مانع 

براي  راه  آن  جنوبي  سمت  از  فقط  و  کند  نفوذ   
عبور وجود دارد.

رقه  كهن  سكونتگاههاي  با  ارتباط  در  قلعه  اين 
منطقه  اين  دفاعي  دژ  و  گرفته  شكل  بشرويه  و 
ديگر  مانند  نيز  قلعه  اين  در  باشد.  مي  باستاني 
(دوره  اسماعيليان  توسط  جنوبي  خراسان  قالع 
سلجوقي تا حمله مغول) ساخت و ساز عمده اي 
صورت گرفته و اغلب ساختارهاي برجاي  مانده، 

متعلق به آن دوره است.
  هر چند که برخي از کارشناسان قدمت آن را به 
پيش از اسالم منسوب مي دانند و معتقدند قلعه  
اي  قلعه  از  مانده  بجا  ساختارهاي  روي  بر  فعلي 

قديمي تر شکل گرفته است
در  قلعه  اين  که  شهرهايي  وجود  به  توجه  با   .
ارتباطي آنها شکل گرفته يعني طبس و  بين راه 
نيز  اين قلعه  احتمال وجود دارد که  اين  فردوس 
داراي قدمتي بيش از ١٥٠٠ سال باشد و در دوره 
ساخته  آن  روي  بر  فعلي  ساختارهاي  سلجوقي 

شده است.
از جمله  داالن هاي  باقي ماندن فضاهاي متعدد 
ديده باني،  مدور  برج هاي  مسقف،  و  عريض 
تاالرها و اتاق هاي وسيع و آب انبارها باعث شده 
كه قلعه دختر بشرويه بنا به نظر كارشناسان يكي 
استان اين  كوهستاني  هاي  قلعه  سالم ترين   از 

 به شمار آيد.

نون جوش يکي از غذاهاي
  خوشمزه در خراسان جنوبي

نان  جنوبي  خراسان  سنتي  غذاهاي  از  ديگر  نوعي 
اين  به  مي شود  گفته  نيز  نوجوش  آن  به  که  جوش 
صورت تهيه مي شود که ابتدا مقداري سير داغ تهيه 
کرده کمي آب به آن مي افزايند قبل از اينکه آب به 
جوش آيد مقداري برگ خورد شده پيازچه، زردچوبه 

يا زعفران، نمک و گاهي چند تخم مرغ هم به آن 
اضافه مي کنند و گاهي به عنوان چاشني از رب گوجه 
يا قره قروت استفاده مي کنند وقتي که آب به جوش 
آن  به  نان خشکه  اشکنه  آب  مقدار  با  متناسب  آمد 
مي افزايند و خوب هم مي زنند تا آب جذب نان  ها 
شود اين غذا بر حسب تمايل بيشتر براي نهار تهيه 

مي شود.

غذاى سنتى

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7      32226200

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

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

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى فروشگاه  سيسمونى عصر جديد
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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

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

نصب و تعمير  
 لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

راننــده محتــرم:
آگاهى از آخرين وضعيت ترافيكى و جوى راه هاى كشور با تلفن گوياى 141

سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)مزار شريفاكران فيلم
ساعات  شروع 

14:3020:00   16:15    18سانس  ها

32222636056تلفن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 

و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 
را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.
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به خدا اعتماد کن

که  توضيح مي داد  مادربزرگش  براي  پسر کوچکي 
چگونه همه چيز ايراد دارد… 

مدرسه، خانواده، دوستان و… 
پسر  از  بود  کيک  پختن  مشغول  که  مادربزرگ 
پسر  و  داري؟  دوست  کيک  که  پرسيد  کوچولو 

کوچولو پاسخ داد: البته که دوست دارم. 
نه  تخم مرغ.  تا  دو  حاال  و  نه!  چطور؟  روغن 

مادربزرگ! آرد چي؟ از آرد خوشت مي آيد؟ 
جوش شيرين چطور؟

مي خوَرد.  هم  به  همه شان  از  حالم  مادربزرگ!  نه 
به نظر مي رسند  بد  تنهايي  به  اين چيزها  بله، همه 
اما وقتي به درستي با هم مخلوط شوند، يک کيک 
به همين هم  خداوند  مي شود.  درست   خوشمزه 

ترتيب عمل مي کند.
خيلي از اوقات تعجب مي کنيم که چرا خداوند بايد 
او  اما  بگذرانيم  را  سختي  دوران  چنين  ما  بگذارد 
مي داند که وقتي همه اين سختي  ها را به درستي در 

کنار هم قرار دهد، نتيجه هميشه خوب است.
ما تنها بايد به او اعتماد کنيم، در نهايت همه اين 
پيشامدها با هم به يک نتيجه فوق العاده مي رسند.

تو ويترين زندگي به عروسکي نگاه نکن
 که مال تو نيست، چون اون فقط وسوسه ات 

مي کنه تا اوني رو که داري از دست بدي.

خدايا در  ٢ راهي زندگي ام
 تابلوي راهت را محکم قرار بده،

 نکند که با نسيمي راهم را کج کنم !

اما  دارند،  رفتار چشمگيري  انديش هميشه  مثبت  افراد 
انرژي منفي تقريبا همه جا وجود دارد. افرادي هستند که 
دائما در مورد زندگي گله و شکايت مي کنند، رفتارهاي 
بدي از خود نشان مي دهند و با حس منفي، ممکن است 
شما را از پاي در بياورند.انرژي منفي مي تواند به راحتي 
روي هرکسي اثر بگذارد و استثناي اين قضيه تنها کساني 
هستند که مقابله با اين اثرات را يادگرفته اند. اين ١٠ راه 
به شما نشان خواهدداد چگونه افراد مثبت، با انرژي منفي 
مقابله مي کنند تا به سوي موفقيت گام هاي مطمئن تر و 
راحت تري بردارند. شما هم مي توانيد اين راه کارها را در 

زندگي تان به کار بگيريد تا موفقيت را لمس کنيد.
١- شادي را در وجودشان خلق مي کنند

افراد شاد، مبناي شادي هاي شان را انگيزه هاي بيروني 
درک خوبي  به  را  موضوع  اين  ها  آن  دهند.  نمي   قرار 

مي کنند که اگر يک بار انگيزه هاي بيروني، از بين برود 
دنبال  به  پس  خواهدشد.  خراب  نيز  ها  آن  خوب  حال 
 منابع دروني انرژي مثبت هستند و روي تمرکز ذهن خود

 کار مي کنند.
 ٢- مثبت نگري را تمرين مي کنند

اگر  بنابراين  افکار شما هستند،  تاثير  اعمال شما تحت 
وجود  تان  روي  پيش  روشني  آينده  باشيد،  نگر  منفي 
به  که  هايي  بهانه  به  نگر  مثبت  افراد  داشت.   نخواهد 
از  ها  آن  ندارند.  اعتقادي  کنند،  مي  خطور  شان  ذهن 

طريق مثبت نگري و پيدا کردن وجه مثبتي از هر مشکل، 
از اين مطمئن مي شوند که از نظر ذهني آماده کسب 

موفقيت هستند.
٣- به دنبال داليلي براي خودباوري هستند

هرگز اجازه ندهيد افکار منفي شما را اذيت کند. شايد 
افراد به دنبال اين باشند که از هر طريقي به شما آسيب 
برسانند، اما تا زماني که شما خودتان را باور داريد اين 
اثرگذارتر  و  تر  براي شما مهم  از هر چيزي  خودباوري 

خواهد بود. 
حتي زماني که شما کامال احساس ناتواني و بي ارزش 
بودن مي کنيد، داليل زيادي وجود دارد که خودتان را 
باور کنيد. افکار منفي اکثر اوقات وجود دارند و به عنوان 

مانعي بر سر راه موفقيت هاي شما خواهند بود.
٤- رابطه شان را با افراد منفي نگر قطع مي کنند

شما به شدت تحت تاثير محيط اطراف خود هستيد. اگر 
وقت تان را صرف حضور در کنار افراد مثبت کنيد، به 
احتمال زياد اين مثبت بودن به شما نيز سرايت خواهد 
کرد. از سوي ديگر اگر شما بيش از حد در کنار افرادي 
هستند،  شکايت  و  گله  حال  در  مدام  که  بگيريد  قرار 
 به سختي قادر خواهيد بود افکار منفي را از ذهن خود 

دور کنيد.
٥- به طور منظم تمرين مي کنند

ورزش و تمرين هاي مرتبط با آمادگي بدني، توام با ترشح 

«احساس  ايجاد  مسئول  که  است  اندورفين  هورمون 
خوب» در انسان است. اگر بدن خود را به اين کار عادت 
دهيد، نتيجه اش کاهش استرس و افزايش شادي شما 
خواهدبود. در مقابل، اگر به نيازهاي بدن تان توجه نکنيد، 

عواقب بدي در انتظار شما خواهد بود.
٦- زماني را در طبيعت مي گذرانند

آرام را  تان  بدن  و  پاک  را  تان  در طبيعت، ذهن   بودن 
مي کند. افراد مثبت، زماني از روز را در طبيعت مي گذراند 
اين  پردازند.  اين جهان مي  زيبايي هاي  به تحسين  و 
يک راه بسيار موثر براي جريان داشتن انرژي جديد در 

شما خواهدبود.
٧- از خرج هاي اضافي دوري مي کنند

امروزه حراجي ها به عامل براي پرت کردن تمرکز شما 
تبديل شده اند، با اين بهانه که خريد را براي شما آسان 
مي کنند. هرچند، زياد خريد کردن ممکن است احساس 
خوبي در شما ايجاد کند، اما در يک بازه طوالني مدت، 
اين کار يک رفتار ناسالم است که انسان هاي مثبت از 
آن به هر قيمتي دوري مي کنند. آن ها ترجيح مي دهند 
وقت و هزينه خود را براي کشفيات جديد در جهان و 

خلق خاطراتي بسيار بزرگ صرف کنند.
٨- شکست را مي پذيرند

متوجه که  چرا  پذيرند  مي  را  شکست  مثبت   افراد 
شده اند اين تنها راه براي يادگرفتن و رشد کردن است. 

آن ها زماني که از جايگاه خود سقوط مي کنند براي باال 
رفتن و به دست آوردن دوباره جايگاه رفيع خود، به جاي 
تسليم شدن، سخت کار مي کنند. حتي اگر يک شکست، 
احساساتي منفي براي آن ها به همراه آورد، اين را به 
خوبي درک مي کنند که اين امور گذرا خواهدبود و به 
سرعت محو خواهدشد. آن ها براي سرعت بخشيدن به 

اين روند، افکار مثبت را پرورش مي دهند.
٩- کامال مسئوليت پذير هستند

افراد مثبت نگر همواره مسئوليت آنچه را در زندگي شان 
اتفاق  اين  گيرند.  بر عهده مي  است، خود  افتاده  اتفاق 
پيروزي يا شکست باشد، همواره اثري از افکار و اعمال 
خود آنها تلقي مي شود. يک فرد مثبت نگر هرگز عوامل 
خارجي را مقصر نمي داند و روي موارد قابل دسترسي 
تمرکز مي کند که بتواند شرايط را بهبود بخشد. با انجام 
که  خارجي  عوامل  خاطر  به  اينکه  به جاي  او  کار  اين 
خارج از کنترل اوست، نااميدانه رفتار کند، مدام به دنبال 

پيشرفت و کسب تجارب جديد خواهدبود.
١٠- ياد مي گيرند افکارشان را کنترل کنند

خارجي  عوامل  اثر  در  تواند  مي  راحتي  به  آدمي  ذهن 
تمرکز خود را از دست بدهد. افراد مثبت نگر مي دانند اگر 
افکار خود را کنترل نکنند، کنترل اعمال و رفتارشان را نيز 
از دست مي دهند؛ به همين دليل آن ها به دنبال آموختن 

و تمرين روش هاي کنترل ذهن هستند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

همان كسى كه اين زمين را براى شما گهواره اى گردانيد و براى شما در آن راهها 
نهاد باشد كه راه يابيد. سوره الزخرف، آيه 10

حديث روز  

بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چيزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحيح و حاللش نباشد، قبول نخواهد بود.
 امام علي (ع)

سبك زندگى

با اين 10 راه از انرژى هاى منفى دور شويد

بيل گيتس چگونه پولدار شد؟

آن و  تشخيص  را  اشتباه  مسير  اول:   نکته 
 را تغيير بده

در سال ١٩٧٣ بيل گيتس وارد دانشگاه هاروارد شد. با 
وجود اينکه رشته اوليه او براي تحصيل در اين دانشگاه 
حقوق بود، بعد از گذشت مدت کوتاهي رشته خود را تغيير 

داد و رشته علوم رياضي و کامپيوتر را انتخاب کرد.
و  باش  داشته  نفس  به  اعتماد  دوم:  نکته 

جسارت به خرج بدهد 
او سال بعد از ورود به هاروارد، بيل گيتس ترک تحصيل 
مي کند تا مايکروسافت را به همراه پاول آلن تاسيس 
کند. از آنجايي که او هيچ گاه موفق نشد تحصيالت 
تکميلي خود را به پايان برساند، دانشگاه هاروارد در سال 

٢٠٠٧ دکتراي افتخاري را به بيل گيتس اهدا کرد.
در  فقط  را  موفقيت  اصول  سوم:   نکته 

مدرسه نمي آموزند
گيتس طي سخنراني در يکي از دبيرستان هاي آمريکا 
خطاب به دانش آموزان گفت که در دبيرستان خيلي 
چيزها را به دانش آموزان نمي آموزند. او از هفت اصل 
براي موفقيت نام مي برد که اولين و مهم ترين شان اين 
نکته است: «در زندگي همه چيز عادالنه نيست و بهتر 

است با اين حقيقت کنار بياييد.»
نکته چهارم: رک باش اما بي ادب نه

گيتس زماني که در مايکروسافت کار مي کرد به سبب 
زبان نيش دار و پر از طعنه اش شهرت داشت و لحن 
کالم او در جلسه ها و ايميل هايش معموال همين گونه 
بود اما مخاطب مستقيم او افراد نبودند. يکي از اشخاصي 
که با گيتس کار کرده مي گويد: «گيتس شايد عصباني 
با فردي بد  اما هيچ گاه نديدم که  به نظر مي رسيد 

صحبت کند.» 

از واقعه اي تو را خبر خواهم کرد
و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

بخت و اقبال اصطالحي است كه ضعفا به 
كار مي برند و عذر و بهانه اي براي ارتكاب 

هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند
 به وجود سرنوشت باور ندارند.

اين روزها باد مي وزد ... 
مي تواني در مقابلش هم ديوار بسازي،

 هم آسياب بادي،  تصميم با تو است . . . 

در  اصطالحي   - چپه   -١ افقي: 
ثعبان   - كارها   -٢ كشتي  ورزش 
جنس  از   - درخشان   –٣ پدر   -
آهن -  مبناي سنجش ٤- چين و 
چروك پوست - تابع و پيرو - ميز 
كرمان  از شهرهاي  خواني-  قرآن 
روستايى- جوان   - آروين   -٥
انگليسى ٦- يازده - طناب - پسر 
نو  شعر  پدر   -٧ مگر   - سليمان 
 -٨ گودال   - فرنگي  خيابان    -
اتريش - كبوتر  پايتخت  هويج – 
 - خانمها  تعجب   -٩ صحرايي 
تاخيرانداختن  به  مشت-  ضربه 
در  شهري  ارتشي-  بانك   -١٠
تكرار    - قرآني  نشانه   - فرانسه 
حرفي ١١ - رويداد و حادثه- لوم 
پدربزرگ-    – گاه  سايه   -١٢
واگيردار  عفوني  بيماري  آسانتر-  
ادا   - نشده  دباغي  پوست    -١٣
همسران  از   -١٤ زندگي  -گذران 
حضرت ابراهيم (ع)  - خراجگزار-  
اموات  - استرداد   -١٥ دارفاني 
واتيكان  پايتخت   -١ عمودي: 
 - احصائيه   -٢ كاغذي  پول   -
نويسنده و افسانه پرداز يوناني كه 
ستاره   - بود  عصر  هم  كورش  با 

جمع   - آهني  آدم   -٣ دار  دنباله 
مرهم - عقايد ٤- پشت سر- ملخ 
- شريك ٥- بي باك -خط ژاپني 
٦ -عالمت جمع فارسي - فرزندان 
-شبنم   ٧ نجات  چتر  پسر-  
طرح   - دليراشكاني  سردار   -
 - قرض   -٨ دبيرستاني  ناموفق- 
برچسب - فصيح ٩- دهان عاميانه 
- سردار نامي ايراني-  سنگ طلق 

رياضيدان  قنات -  اكسازي    -١٠
يونان باستان - تكيه ١١ - بسيار 
-از   ١٢ جرات   - و ضروري  الزم 
 - اندوه   ايران-  اسكي  پيستهاي 
برهمن  همنشين   -١٣ ياور  و  يار 
خروس   - ناليدن  حال  در   -
ويرانه   و  -خراب   ١٤ صحرايي 
بساوايي - ضروري ١٥-  - حس 
مشيري ازفريدون  اثري  تحفه- 

طراح : نسرين كارى                        
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خنگنردناخرقاب1

بابرانمشدماما2

رواىكاراهسىسد3

نىلزاوهنمدناغ4

گناىداهرهچلر5

امنىتىمادادب6

رباناماردناوى7

رهرهىوخلهبا8

دارزولرتاولىگ9

مماسااكرامرل10

بازىنونامزبى11

رسىنتاسىهانتم12

ىكوركرىعشىارب13

دوروسودقهدنىا14

هرشحمركبراهاف15

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

يك شركت معتبر
 ساختمانى و تاسيساتى 

در استان هاى خراسان رضوى و جنوبى 

 به مهندس عمران - برق - مكانيك

 با حداقل 7 سال سابقه كارى نيازمند مى باشد. 

متقاضيان مى توانند رزومه كارى خود را به 

  birjand.shahre.man@gmail.com  آدرس ايميل

ارسال  و يا به شماره 05632235015 

فاكس نمايند.

به يك نفر (خانم) براى پيگيرى 
امور قراردادها و شكايات با 

پورسانت عالى نيازمنديم.
09155618190- 32237995

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

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

 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

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

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

09151636052 

گواهى موقت پايان  تحصيالت  كارشناسى اينجانب
 سميه گنجى فرزند على موسى رشته تربيت بدنى  شماره 

ملى  0653166753 دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

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

        09331316418
09159619612

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

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17
به نيروى ساده و نيمه ماهر MDF كار 

براى كار در كارگاه نيازمنديم.
 32310242 - 09151632632 شهابى

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود. 

09361855710

به يك دستگاه وانت نيسان به طور 
دائم ، ساالنه و مبلغ سرمايه در گردش 

نيازمنديم. "مشاركتى"  09371295679

يك سرى لوازم قنادى 
(شيرينى سازى) به فروش مى رسد.

09151635616
فست فود فعال با موقعيت عالى و 
فروش باال به علت مهاجرت واگذار 

مى گردد. 09356214184

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

جهــيزيــه
جديد، با كيفيت و مناسب در

فروشگاه سانيا
معلم 44 (چهارراه طوس) 

سرويس چدن و آشپزخانه در 6 رنگ 
و اجناس ديگر 

فروش براى كارمندان دولت اقساطى
جمعه ها برخى اجناس حراج مى شود.

09158645826

به چند نفر بازارياب حضورى و تلفنى (آقا 
و خانم) با پورسانت عالى براى كار تبليغاتى 

نيازمنديم.  32430537-09152651699

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى
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اخبار ورزشى

قدس آنالين: سندروم روده تحريک پذير يک بيماري بسيار ناراحت کننده است زيرا روده نسبت به هضم برخي مواد غذايي واکنش هاي خيلي شديدي نشان مي 
دهد. پتاسيم و منيزيم بادام موجب بهبود حرکات روده اي در افراد مبتال به سندروم روده تحريک پذير مي شود. به عالوه، حاوي فيبر است که براي پيشگيري از 
يبوست مفيد خواهد بود. موز ميوه اي عالي براي افراد مبتال به سندروم روده تحريک پذير است. اين ميوه مقدار زيادي پتاسيم، منيزيم و ويتامين هاي گروه B  را دارد.

بهترين مواد غذايى براى تسكين « سندروم روده تحريك پذير» 

غذايى كه كپك آن جدا شده قابل مصرف است؟ 
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بهترين ضدعفونى  كننده هاى پوست 

باشگاه خبرنگاران: پوست سنجد به عنوان بهترين 
ضدعفوني کننده هاي پوست است و مي توان با 

دود کردن آن پوست خود را ضدعفوني کرد. اسپند 
يکي از بهترين ضدعفوني کننده ها براي پوست 
و محيط اطراف است. دود کردن دانه هاي اسپند 
ضدعفوني کننده خوبي براي پوست است. همچنين 

اکاليپتوس از بهترين ضدعفوني کننده هاي سنتي 
پوست است و با دو روش بخار کردن و دود کردن 
مي توان از آن استفاده کرد.عصاره غليظ و جامد 
شده ماده اکاليپتوس را در آب جوشانده و به عنوان 
يک بخور ضدعفوني کننده پوست و ضدالتهاب 

مجاري تنفسي مي توان از آن استفاده کرد.

غذايى كه كپك آن جدا شده 
قابل مصرف است؟ 

را  کپک زده  غذاي  ما  اغلب  آنالين:  قدس 

نمي خوريم اما برخي تصور مي کنند اگر کپک غذا 
را جدا کنند، مصرف آن ماده غذايي بالمانع است. 
 کپک سبز که بر سطح نان يا ديگر خوراکي ها 
سياه  هاي  لکه  همچنين  و  شود  مي  ظاهر 
با چشم  ها، هاگ هايي هستند که  ميوه  روي 
اين  واقعيت  اما  شوند  مي  ديده  هم  غيرمسلح 
است که برخي از بخش هاي کپک و ريشه هاي 
آن به سختي قابل مشاهده هستند زيرا به عمق 
که هاگ  آنجا  از  کنند.  نفوذ مي  ماده خوراکي 
هاي رنگي بر سطح ماده خوراکي تنها بخشي از 
کپک هستند، جدا کردن اين قسمِت کپک از غذا 
مانع از ورود ذرات کوچک قارچ به بدن نخواهد 
«مايکوتوکسين»  حاوي  ها  کپک  برخي  شد. 
بروز  موجب  که  هستند  سمي  ماده  همان   يا 
واکنش هاي آلرژيک شديد و مشکالت تنفسي 
مي شود و همچنين يک نوع از آن موسوم به 

«آفالتوکسين»، سرطان زاست.

تفاوت سرماخوردگى با آنفلوآنزا 

قدس آنالين: سرماخوردگي به صورت تدريجي 
پديدار مي شود و شايع ترين عالمت آن آبريزش 
بيني، عطسه و گرفتگي بيني است، اما آنفلوانزا 
بارزترين  و  مي کند  بروز  ناگهاني  صورت  به 

نشانه هاي آن تب باالي ٣٨ درجه، سردرد، درد 
عضالني، عرق، آبريزش بيني، گلودرد و سرفه 
مي کشد  طول  بيشتري  زمان  مدت  که  است 
عاليمي  سرماخوردگي  برود.  بين  از  سرفه   تا 
مثل تب و کوفتگي ندارد، اما اين دو نشانه در 
آنفلوانزا بعالوه خلط به صورت بارز وجود دارد.  

وجود  کامل  استراحت  بايد  بيماري  دو  هر  در 
داشته باشد و از نوشيدني هاي گرم و غذاهاي 
سوپي بيشتر استفاده شود و سعي شود از ماسک 

در طول بيماري استفاده شود.

خوردن خرما و كشمش حدى دارد

 جام جم سرا : در ترکيبات شيريني ها و خوراکي هايي 
که روي بسته بندي آنها عبارت بدون شکر نوشته 
شده، به جاي قند طبيعي از نوعي شيرين کننده 
مصنوعي به نام «آسپارتام» استفاده شده است. 

اين محصوالت قند ندارند اما ترکيبات ديگر آنها 
حاوي کالري است و اين افزايش کالري روزانه 
ديابتي ها، برايشان مشکل ساز مي شود. اين نکته 
درباره خرما و توت، کشمش و انجير خشک هم 

وجود دارد. خيلي ها تصور مي کنند اين مواد قند 
ميوه (فروکتوز) دارند و به همين دليل مصرف زياد 
آنها مشکلي ايجاد نمي کند. در صورتي که قند 
ميوه هايي چون انجير و خرما که ترکيبات فيبر 
اما توليد  غذايي دارند کمي دير جذب مي شود 

کالري مي کند و قند خونتان را باال مي برند. 

از مقابله با بى خوابى تا 
تسكين تبخال با سركه!

اگر  خوابي:  بي  با  مقابله  براي  شهرخبر: سرکه 
جزو افرادي هستيد که براي درمان بي خوابي 
به سراغ قرص خواب نمي رويد مي توانيد سرکه 
را امتحان کنيد. ٢ قاشق چايخوري سرکه سيب 
و ٢ قاشق چايخوري عسل را در يک ليوان آب 
ولرم حل کنيد. زماني که بي خوابي به سرتان 
مي زند اين نوشيدني را ميل کنيد. سرکه براي 
متوقف کردن سکسکه: کافي است يک قاشق 
قند  حبه  يک  روي  را  سيب  سرکه  چايخوري 
بچکانيد و آن را در دهان بگذاريد تا به تدريج آب 
شود. سرکه براي مقابله با تبخال: يکي از درمان 
هاي قديمي تبخال استفاده از سرکه سيب است. 
يک گلوله پنبه را به سرکه سيب خالص آغشته 
کرده و روي تبخال قرار دهيد. اجازه دهيد پنبه 

به مدت چند ثانيه روي تبخال بماند.

ايستگاه سالمت

حوادث

مركز آموزش امام رضا(ع) بيرجند 
مدال نقره گرفت

فارس: مسئول تربيت بدني مرکز آموزش ٠٤ امام رضا 
باستاني  ورزش هاي  مسابقات  در  گفت:  بيرجند  (ع) 
درخشيد.   خوش  استان  نماينده  ارتش  زميني  نيروي 
کوثري اظهار کرد: علي رادنيا از مرکز آموزش ٠٤ امام 
نقره  مدال  با کسب  رشته سنگ  در  بيرجند  (ع)  رضا 
ايستاد.وي  کشور  قهرماني  نايب  بر سکوي  مسابقات 
تصريح کرد: مسابقات ورزش هاي باستاني نيروي زميني 
کباده،  رشته  پنج  در  ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش 
سنگ گرفتن، چرخ تيز، چرخ چمني و ميل بازي برگزار 
شد. وي ابراز کرد: اين مسابقات در سطح کشوري از ١٨ 
تا ٢٠ آبانماه جاري به ميزباني تيپ ٢٨٤ خرم آباد برگزار 
شد. وي با بيان اينکه در اين دوره از مسابقات ٤٣ تيم از 
يگان هاي نزاجاي سراسر کشور حضور داشتند، گفت: در 
بخش تيمي نيز مرکز آموزش ٠٤ امام رضا (ع) بيرجند 

در جايگاه چهارم کشوري قرار گرفت. 

برگزارى دوره مربيگرى درجه 3 
بدن سازى و پاورليفتينگ دراستان

فارس: رئيس هئيت پرورش اندام و پاورليفتينگ خراسان 
در  بدن سازي  مربيگري درجه سه  دوره  جنوبي گفت: 
استان برگزار مي شود.محمدپرست  با اشاره به اينکه در 
اين دوره مربيگري تعداد ٨٥ نفر شرکت کرده اند، افزود: 
در پايان دوره مربيگري کالس هاي فيت نس، فيزيک 
و دو سمينار آموزشي تخصصي اجباري برگزار مي شود. 
گفت:  کشور  شرق  پرس  مسابقات  به  اشاره  با  وي 
اميدواريم بتوانيم ميزبان اين مسابقه در استان خراسان 
جنوبي باشيم. رئيس هئيت پرورش اندام و پاورليفتينگ 
استان گفت: شرکت کنندگان مسابقه پرس شرق کشور 
و  سيستان  رضوي،  شمالي،  خراسان  استان هاي  از 

بلوچستان، کرمان و يزد خواهند بود.

  نمايندگان خراسان جنوبى
 به مصاف ملى پوشان مى روند

فارس: سرپرست هيئت اسکواش خراسان جنوبي گفت: 
در مسابقات اسکواش قهرماني نوجوانان کشور تيم هاي 
ملي  تيم  لباس  پوشيدن  براي  استان  آقايان  و  بانوان 
به مبارزه مي پردازند. رمضاني اظهار کرد: در مسابقات 
اسکواش دختران زير ١٥ و ١٧ سال پشتيباني تيم ملي 
کشورمان که از ٢١ آبان ماه جاري به ميزباني يزد آغاز 
از  ورزشکار  از ٧٠  بيش  دارد  ادامه  روز  دو  به مدت  و 
سراسر کشور به رقابت مي پردازند.وي تصريح کرد: در 
اين دوره از رقابت ها کريمي و هوشمندي از استان حضور 
دارند که اميد است بتوانند جايگاه مناسبي را از آن خود 
کنند.وي با اشاره به مسابقات گزينشي تيم هاي پشتيبان 
تيم ملي اسکواش آقايان رده هاي سني زير ١٥ و ١٩ 
سال کشور، يادآور شد: اين رقابت ها از ٢١ تا ٢٤ آبان ماه 
جاري در تهران برگزار مي شود و کيوان کاهني و مرتضي 

حاجي آبادي اسکواش بازان استان هستند.

مرگ، پايان اسف بار پدر سنگدلى 
كه پسرش را به قتل رساند

فارس: چند روز گذشته خبر کشف جسد مردي حدودًا 
٦٠ ساله در منطقه عبدل آباد به بازپرس کشيک تهران 
گزارش شد. بررسي ها حکايت از اين داشت که پسر حدود 
٢٥ ساله اين فرد با وي درگير مي شود و با چاقو به پدرش 
حمله  مي کند و پدر نيز براي دفاع از خود با ضربات پتک 
وي را از پاي در مي آورد و جنازه وي را در خانه اي در حال 
ساخت دفن مي کند.خانواده مقتول در پي ناپديد شدن 
فرزندشان مفقودي پسر خود را به کالنتري اعالم مي کند 
تا اينکه پدر خانواده به قتل فرزندش اعتراف مي کند و خود 

را از طبقه پنجم ساختمان مسکوني به پايين مي اندازد.

كالهبردار ميلياردى دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: خانمي با مراجعه به کالنتري ١٣٧ 
نصر به مأموران اعالم کرد که بدون اطالع وي، فرد يا 
افرادي با استفاده از سند مالکيت خانه اش اقدام به گرفتن 
وام ٤٠٠ ميليون توماني کرده اند. کارآگاهان با بررسي 
 پرونده هاي مشابه اطالع پيدا کردند که اخذ وام هايي 
از شعبات مختلف بانکي و در واقع کالهبرداري هاي 
مشابه ديگري در شهر تهران انجام شده که طي آنها، در 
مجموع بيش از ٤ ميليارد تومان پول در قالب وام هاي 
بانکي دريافت شده و در تمامي آنها شکات اطالعي از 
رهن امالک خود نزد بانک نداشته اند. کارآگاهان موفق 

به شناسايي و دستگيري متهم شدند . 

رفيق كشى بخاطر متلك به خواهر

باشگاه خبرنگاران: پسر ١٦ ساله اي که در يک درگيري 
دوست خود را به قتل رسانده بود، با حکم دادگاه و به 
خاطر ماده ٩١ قانون مجازات اسالمي، از قصاص رها 
شد. ٢٧ آذر سال ٩٠ ماموران پليس دماوند در جريان 
وقوع يک قتل قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص 
شد که دو پسر جوان با يکديگر درگير شده و يکي از آنها 
با ضربه چاقوي ميوه خوري ديگري را به قتل رسانده 
است.بنابراين پسر ١٦ ساله خيلي زود دستگير شد و به 
جرم خود اعتراف کرد. وي به ماموران گفت: مقتول به 
خواهرم متلک گفته بود، براي همين با او درگير شدم و 

نفهميدم چه شد که ضربه چاقو را به او زدم.  

دردسر تشابه اسمى براى انتقامجو! 

ايسنا:يک استاد دانشگاه پس از مشاهده اسم نامزد سابقش 
در شبکه الين تصميم گرفت از او انتقام بگيرد. او عکس 
و شماره جديد زن جوان را در شبکه هاي اجتماعي منتشر 
کرد؛ غافل از اينکه به خاطر شباهت اسمي، مزاحم اينترنتي 
زن ديگري شده است!. زن جواني با حضور در پليس فتاي 
خراسان رضوي از مردي به اتهام مزاحمت هاي اينترنتي 
شکايت کرد و گفت: ماجراي اين مزاحمت ها از سه ماه 
پيش در شبکه الين شروع شد. جست وجوي پليس منجر 
به دستگيري متهم شد. وي گفت: چند سال پيش با دختر 
جواني آشنا شدم که همنام شاکي بود وقتي نامزدي مان به 

هم خورد از اين طريق خواستم انتقام بگيريم .

 نقشه مرگبار نوه ناخلف

تابناک: سرهنگ پاکدامن، فرماندهي انتظامي شهرستان 
گرمسار گفت: هفته گذشته عروس خانواده براي سرزدن 
به مادر شوهرش به خانه او رفته بود که مشاهده کرد در 
حالي که دهان و دست و پاي زن ٧٩ ساله بسته شده، 
به قتل رسيده و ٣٣ هزار تومان پول، يک دستگاه گوشي 
تلفن همراه و دو کيسه برنج از خانه مقتول سرقت شده 
 است. ماموران به سرنخ هايي دست يافتند که نشان مي داد 
پيش از اين نوه ٢٠ ساله مقتول که فردي سابقه دار است، 
پيشتر به اتهام سرقت از خانه مادربزرگش بازداشت، اما با 
رضايت وي آزاد شده بود. متهم با انتقال به پليس آگاهي 

به قتل مادربزرگش با همدستي دوستش اعتراف کرد. 

32212519 آدرس : نبش غفارى 4        09151606528 - 
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توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
قس

 و 
قد

/  ن
تر

يش
ش ب

رو
،  ف

تر 
كم

ود 
س

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا 
      09158076574 - نظرى

 خريد و  فروش  انواع قالب بتن    
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى
توكــــل  32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتن        
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 ايرنا - مديركل ستاد مديريت بحران استاندارى گفت: سيالب 55 ميليارد ريال به شهرستان هاى نهبندان و زيركوه خسارت وارد كرده است.  ميرجليلى افزود: در 
اثر جارى شدن سيالب چهارشنبه شب به تعدادى از راه هاى روستايى و عشايرى بيجند، مهل آباد، چهار فرسخ، شاهكوه، ميغان، چاهداشى و دهسلم شهرستان 
نهبندان خسارت وارد شد. وى افزود: اين سيل نيز خسارت هاى محدودى به راه هاى و زير ساخت هاى شهرستان زيركوه وارد كرده است. دو هفته قبل نيز در اثر 

بارندگى و جارى شدن سيالب حدود چهار ميليارد ريال خسارت به راه هاى روستايى و عشايرى و تأسيسات زيربنايى خراسان جنوبى وارد شده بود.

سيل 55 ميليارد ريال به شهرستان هاى نهبندان و زيركوه خسارت وارد كرد

اجراى طرح تكميلى ايمن سازى كودكان در 
برابر سرخك و سرخجه در نهبندان و سربيشه

ايرنا- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: طرح 
تكميلى ايمن سازى كودكان 9ماهه تا نوجوانان 15ساله در 
 برابر بيمارى هاى سرخك و سرخجه در شهرستان هاى

نهبندان و سربيشه اجرا مى شود. دكتر قائمى، افزود: 
اين طرح از 23 آبان تا پنجم آذر ماه امسال در اين دو 
شهرستان اجرا مى شود. وى قطع زنجيره انتقال چرخش 
ويروس سرخك و سرخجه را از اهداف اين طرح ذكر 
كرد  و خواستار همكارى خانواده هاى ساكن مناطق 
شهرى و روستايى نهبندان و سربيشه براى اجراى موفق 

و پوشش همگانى اين طرح شد.

سازمان دانشجويان جهاددانشگاهى 
خراسان جنوبى آغاز به كار كرد

شعبه  دانشگاهى  جهاد  دانشجويان  سازمان  ايكنا- 
دانشگاه بيرجند با شعار «توانستن را به يكديگر هديه 
دهيم» آغاز به كار كرد. برگزارى دوره هاى كوتاه مدت 
علمى، هنرى و ورزشى، انجام مطالعات و پژوهش هاى 
برپايى  و  اجتماعى  سياسى،  دينى،  فرهنگى،  علمى، 
همايش ها و كارگاه ها، حمايت از طرح ها و ايده هاى 
دانشجويى، بسط و گسترش فرهنگ مكتوب با تأكيد بر 

انتشار آثار دانشجويان از اهداف اين سازمان است.

تشريح برنامه هاى هفته كتاب
 كانون هاى مساجد استان

و  فرهنگى  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  شبستان- 
هنرى مساجد خراسان جنوبى از برگزارى برنامه هاى 
با هفته كتاب سال جارى در استان  متعدد همزمان 
خبر داد. سبزه كار گفت: در حال حاضر 159 كتابخانه 
مخزن دار در مساجد استان فعاليت مى كنند كه از اين 
تعداد 57 كتابخانه شهرى و 102 كتابخانه روستايى 
است. وى از برگزارى دوره آموزشى مهر مساجد ويژه 
كتابداران كانون هاى مساجد استان خبر داد و گفت: 
 بازديد كتابداران استان از كانون تخصصى كتابخانه اى

از ديگر برنامه هاى اين هفته است.

اطاعت از مقام معظم رهبرى عامل 
پيروزى در جنگ نرم با دشمن است

براى  گفت:  درميان  شهرستان  سپاه  فرمانده  ايرنا- 
از  نرم عليه دشمن اطاعت محض  پيروزى در جنگ 
رهبرى ضرورى است براى دستيابى به اين هدف بايد 
اين مورد را در جامعه عملى كرد. سرگرد پاسدار خدادادى 
تخصصى  و  علمى  آموزشى  كارگاه  افتتاح  مراسم  در 
بسيج با محوريت طرح صالحين، افزود: حركت انقالبى 
و خودجوش مردم در جنگ نرم براى مقابله با اهداف 
دشمن الزم و ضرورى است. وى با اشاره به اينكه اين 
كارگاه اولين همايش تخصصى بسيج شهرستان درميان 
است، هدف از برگزارى كارگاه مذكور را آموزش اعضاى 
شوراى حوزه ها و پايگاه هاى مقاومت سيج و آمادگى 

براى انجام هرچه بهتر ماموريت هاى بسيج ذكر كرد.

مصطفى رحماندوست 27 آبان ميهمان 
بچه هاى خراسان جنوبى مى شود

«مصطفي  كتاب  هفته  با  همزمان  خبر-  گروه 
رحماندوست» شاعر و نويسنده كودك و نوجوان براى 
حضور در ويژه برنامه «دو پنجره»  27 و 28 آبان  ماه 
1394 به استان خراسان جنوبى سفر مى كند. اعضاى 
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  ادبى  آفرينش هاى 
نوجوانان از رحماندوست شاعر و نويسنده خوب كودكان 
دعوت كردند براى حضور در نشست «دو پنجره» و نقد 

كتاب شعر«بابا آمد، نان آورد» ميهمان آنان باشد.

بنياد بركت 2 كتابخانه در شهرستان 
نهبندان احداث مى كند

تسنيم- فرماندار شهرستان نهبندان از احداث 2 كتابخانه 
توسط بنياد بركت در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: 
تأكيد تمام مسئوالن بر فرهنگ است و كتاب و كتاب 
خوانى در اين موضوع نقش زيادى دارد. نطافت اظهار 
كرد: اين كتابخانه ها از پيشرفت فيزيكى خوبى برخوردار 
منابع  و  كتابخانه اى  فضاى  در  شد:  يادآور  وى  است. 
مكتوب كمبود نداريم بلكه در كتاب خوان كمبود داريم 
كه اين مشكل نيز سراسرى است و براى حل آن بايد 
روش  هاى جديد و محرك هايى در نظر گرفته شود تا 

بتوان فرهنگ كتابخوانى گسترش پيدا كند.

حضور مسئوالن در غرفه 
خراسان جنوبى چشمگير بود  

كاظمى فرد، تهران-  معاونان  رئيس جمهور، مقامات  
اسالمى، جمعى  نمايندگان مجلس شوراى  وزارتى،  
گذشته  ادوار  نمايندگان  كشور،  سراسر  استانداران  از 
هاى  گذشته، شخصيت  هاى  دولت  وزراى  مجلس، 
كشورى و لشكرى، هنرمندان، ورزشكاران  با حضور در 
غرفه استان ها ازتالش ها و زحمات كاركنان روزنامه ها 
قدردانى كردند. عالوه بر اين  جمعى از سفرا و رايزنان 
نمايشگاه  مهمانان  از  خارجى  خبرنگاران  و  فرهنگى 
مطبوعات و غرفه خراسان جنوبى  بودند. در  نمايشگاه 
مطبوعات كشور امسال از خراسان جنوبى نشريات و 
هفته نامه هايى از جمله اقتصاد شرق، شهر آذين شهر 
قاين، ياقوت كوير فردوس، ماهنامه فرهنگى نسيم سه 
قلعه، دو هفته نامه  سرو آزاد، سرزمين آفتاب، شرقينه، 
هفته نامه نگاه خراسان جنوبى، طلوع خراسان و روزنامه 

امروز خراسان جنوبى  شركت كردند.
فضاى داخلى غرفه مناسب و رضايت بخش است، و افراد 
زيادى كه از اين غرفه بازديد مى كنند از كليپ هاى 
در  كه  جنوبى  خراسان  جاذبه هاى  و  فرهنگى  ميراث 
غرفه به نمايش در مى آيد لذت مى برند. اين نمايشگاه 
خراسان  شناسايى  در  و  استان  جاذبه هاى  معرفى  در 
جنوبى بسيار تأثيرگذار است. 70 نشريه و سه روزنامه 
در خراسان جنوبى وجود دارد كه آرشيو بيشتر روزنامه ها 
در اين نمايشگاه  ديده مى شود. بازديد كنندگان از غرفه 
 استان از آرشيو تمام روزنامه و عرضه مستمر و هر روزه 
روزنامه هاى استان  اظهار رضايت مى كنند. بيشتر بازديد 
كننده در ميان غرفه هاى استان ها متعلق به خراسان 
جنوبى بوده است. حضور هم استانى هاى مقيم تهران  
بسيار چشمگير بود. بازديد مسئوالن ارشد كشورى از 
غرفه استان و گفتگو با متصديان غرفه بسيار خوب است.
اوقات  از مسئوالن در تمام  تا آنجا كه به گفته يكى 
مهمانانى در اين غرفه حضور داشته اند. حضور رسانه ها 
در اين نمايشگاه در شناخت و معرفى استان بسيار مؤثر و 
قابل توجه تلقى مى شود به خصوص براى گروه بزرگى 
از بازديد كنندگان كه تاكنون هيچگونه آشنايى قبلى با 
خراسان جنوبى نداشته اند. بر همين مبنا بعضى بازديد 
كنندگان كه  تصور مى كنند در خراسان جنوبى روزنامه 
و خبرگزارى هاى فعال و پر قدرتى وجود ندارند از توان 
رسانه اى استان ابراز شگفتى مى كنند. برخى از  بازديد 
كنندگان نيز  بر اين نكته تأكيد مى كنندكه رسانه ها و 
مطبوعات خراسان جنوبى نسبت به 5 سال پيش بسيار 
فرق كرده اند و اين نشان لياقت و شايستگى و پيشرفت 
نشريات استان است. ازديگر شاخص هاى غرفه استان 
حضور  بود  گرفته  قرار  سالن  آخر  در  آنكه  عليرغم 
طوالنى مدت  بازديد كنندگان و استقبال خوب آنان 
از توضيحات  متصديان غرفه بود. ديروز نيز نمايندگان 
رسانه هاى كشورهاى همجوار تركيه، آمريكا، چين،كره، 
و  مطبوعات  غرفه  در  لبنان  و  فرانسه   تاجيكستان، 
رسانه هاى  استان حضور يافتند و براى سفر به استان و 

  آشنايى با خراسان جنوبى اعالم آمادگى كردند.
 مراسم اختتاميه بيست و يكمين 
نمايشگاه مطبوعات برگزار شد

كاظمى فرد، تهران- مراسم اختتاميه بيست و يكمين 
نمايشگاه  مطبوعات با حضور دكتر حداد عادل مشاور 
مقام معظم رهبرى و رئيس فرهنگستان زبان و ادب 
از  جمع  مطبوعاتى،  معاون  انتظامى  دكتر  فارسى، 
حاضر  رسانه  مسئول  مديران  و  مجلس  نمايندگان 
در نمايشگاه برگزار شد. در ابتداى اين مراسم دكتر 
به عنوان گردهمايى ساالنه و  نمايشگاه  از  انتظامى 
فرصتى براى قدردانى مسئوالن و مخاطبان از رسانه 
نام برد و گفت: وزارت ارشاد نگاهش عقب نشينى از 

كارهاى تصدى گرى و واگذارى به تشكالت است.
دكتر وكيلى به نمايندگى از شوراى هماهنگى مديران  
مطبوعات كشور نيز گفت: نمايشگاه از لحاظ كيفى 
و كمى متفاوت با سال گذشته است اگرچه تعداد لگو 
جديد در نمايشگاه حضور دارند اما از حضور تعدادى 

از دوستان قديمى محروم بوديم.

سراسرى  همايش  در  انتظامى  نيروى  فرمانده  خبر-  گروه 
رؤساى پليس راهور كشور با اهداى لوح تقدير از رئيس پليس 
راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى به دليل كسب رتبه اول 
قدردانى  رانندگى  حوادث  از  ناشى  تلفات  كاهش  درصد  در 
كرد. سردار اشترى ارتقاى انضباط ترافيكى،كاهش چشمگير 
حوادث و سوانح رانندگى و تلفات ناشى از آن را در پرتو عنايات 
الهى، حاصل برنامه ريزى هدفمند، همت و تالش مجموعه 
پليس راهنمايى و رانندگى استان دانسته و ضمن قدردانى 

از خدمات ارزشمند و تالش هاى شايسته سرهنگ عليرضا 
رضايى آرزوى توفيق و سربلندى براى وى نموده است. 

موفقيت،  اين  پى كسب  در  نيز  رضايى  عليرضا  سرهنگ 
سردار  تدابير  از  ناشى  را  تصادفات  تلفات  درصد  كاهش 
واعظى فرمانده محترم انتظامى استان، همكارى ادارات و 
سازمان هاى دخيل در امر ترافيك و همكارى مردم شريف 
و قانونمند استان دانست و ابراز اميدوارى كرد با همكارى 
هم استانى هاى عزيز اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

كسب رتبه اول پليس راهنمايى و رانندگى استان 
در كاهش درصد تلفات حوادث رانندگى در كشور

در ستاد بيمه كشاورزى خراسان جنوبى مطرح شد:

پرداخت هاى بيمه واقعى نيست
اعالم  بيمه كشاورزى كشور  عضو هيئت مديره صندوق 
كرد: امسال دولت يك هزار و 150 ميليارد تومان براى 
تقويت صندوق بيمه تا پايان سال تخصيص خواهد داد.
به گزارش شبستان، ستاد بيمه كشاورزى استان خراسان 
جنوبى با حضور عضو هيئت مديره صندوق بيمه كشاورزى 
كشور و جمعى از مديران بيمه كشاورزى استان برگزار شد 
و مباحث مختلفى درباره وضع بيمه باغات، اراضى زراعى 

و مراتع استان مورد بررسى قرار گرفت.
بيمه  صندوق  مديره  هيئت  عضو  جواديان،  ابوالفضل 
كشاورزى كشور در اين جلسه با بيان اينكه در پنج سال 
گذشته حجم غرامت هاى پرداختى 20 هزار ميليارد تومان 
ارزش  درصد   25 حدود  ميزان  اين  گفت:  است،  بوده 
افزوده بخش كشاورزى بوده است. وى با اشاره به اينكه 
پرداخت  براى  دنيا  در  كه  هاى  نظام  مؤثرترين  از  يكى 
اين خسارت ها تعريف شده توسعه بيمه كشاورزى است، 
اين  جبران  براى  منابع  درصد   70 تا   60 از  بيش  افزود: 
ادامه  وى  مى شود.  تأمين  ها  دولت  توسط  ها  خسارت 
زمينه  اين  در  بيشترى  يارانه  دولت ها  ميزان  هر  داد: 
خواهد  بيشتر  بيمه  پوشش هاى  و  عمليات  كنند  تزريق 
شد و در ايران خوشبختانه دولت پشتيبانى خوبى داشته 
درصد   70 تا   68 اسالمى  ايران  در  وى  گفته  به  است. 
بيمه ها توسط دولت تأمين و يا تعهد شده است و سال 
منابع  محل  از  غرامت  تومان  ميليارد  هزار  يك  گذشته 
صندوق بيمه كشاورزى پرداخت شده است. به گفته وى 
امسال دولت يك هزار و 150 ميليارد تومان براى تقويت 

صندوق بيمه تا پايان سال تخصيص خواهد داد.

امسال سطح زير كشت گندم
 100 درصد زير پوشش بيمه مى رود

و  كرد  اشاره  محصول  بيمه  كردن  فراگير  به  جواديان 
زير  درصد   100 گندم  كشت  زير  سطح  امسال  افزود: 
اين ميزان  پوشش بيمه مى رود در حالى كه در گذشته 
را  گندم  محصول  وى  است.  بوده  درصد   50 از  كمتر 
محصولى استراتژيك دانست و از واقعى كردن تعهدات در 

سال جارى خبر داد و تصريح كرد: براى حمايت بيشتر از 
كشاورزان و با توجه به احتمال بروز خشكسالى به عنوان 
مثال در گندم آبى ميزان تعهدات پرداخت را از 900 هزار 

تومان در هكتار به 2 ميليون تومان افزايش يافته است.
وى گفت: در قالب طرح پوشش بررسى شد كه در گذشته 
بخش زيادى از منابع صندوق صرف خسارت هاى جزئى 
مى شده كه كشاورزان خود مى توانستند آن را جبران كنند 
بنابراين اگر اين منابع براى خسارت هاى كالن پرداخت 

شود اثربخشى براى كشاورزان بيشتر خواهد بود. 
گاليه  به  اشاره  با  خود  سخنان  ديگر  بخش  در  جواديان 
كرد:  بيان  غرامت،  ديرهنگام  پرداخت  درباره  كشاورزان 
تشخيص درصد خسارت در زمان برداشت مشخص مى شود 
و اين فرايند چندين ماه طول مى كشد اما كشاورزان انتظار 
دارند در حين عمليات داشت و كاشت بيمه پرداخت شود. 
استان  براى  كشاورزى  بيمه  صندوق  تصميمات  به  وى 

با  داريم  امسال سعى  افزود:  و  اشاره كرد  خراسان جنوبى 
كمك مسئوالن استان 100 درصد دام سبك تحت پوشش 
بيمه قرار گيرد و براى محصول زعفران نيز با تعرفه كمتر 

پوشش بيمه اى بيشترى داشته باشيم.

خريد بيمه نامه كشاورزى با كارت اعتبارى 
در دستور كار قرار گرفته است

عضو هيئت مديره صندوق بيمه كشاورزى كشور در ادامه 

با بيان اينكه قبول داريم كه مهمترين آسيب پايين بودن 
تعهدات است، گفت: تعهدات ما با ارزش واقعى محصول 
كه  است  اين  از  حاكى  آن  علت  كه  دارد  بسيارى  تفاوت 
ساالنه 20 هزار مليارد ريال خسارت از طريق حوادث طبيعى 
وارد مى شود. جواديان در پايان بيان كرد: خريد بيمه نامه 
كشاورزى با كارت اعتبارى در دستور كار قرار گرفته است.

 حسين سرچاهى مدير جهاد كشاورزى شهرستان بشرويه 
نيز گفت: عدم پرداخت خسارت خشكسالى پنبه در سال 
88-89، عدم پرداخت خسارت سرمازدگى زعفران، عدم 
پرداخت خسارت خشكسالى غالت و چاه موتورها از جمله 
مشكالت شهرستان در اين حوزه است. وى پيشنهاد داد: 
پرداخت  و  فردى  صورت  به  و  جداگانه  خسارات  برآورد 
زمان  در  بايد  اينكه  بيان  با  باشد. سرچاهى  موقع  به  آن 
پرداخت خسارت قيمت واقعى محصول مدنظر قرار گيرد، 
شهرستان  بحران  ستاد  تأييد  صورت  در  كرد  درخواست 

امكان پرداخت غرامت خسارت ديده ميسر شود.
عليرضا مهميز، رئيس اداره جهاد كشاورزى فردوس نيز در اين 
جلسه بيان كرد: پرداخت هاى بيمه واقعى نيست و به صورت 
عمومى پرداخت مى شود و اين بى عدالتى و تبعيض است 
چرا كه وقتى خسارت ها به صورت يكسان پرداخت مى شود 

كشاورز گرايشى براى بيمه كردن در سال آينده ندارد.
داود بخشايى، مدير جهاد كشاورزى طبس نيز با اشاره به 
اينكه در چند سال گذشته بر اثر خسكسالى و سرمازدگى 
عملكرد محصوالت كاهش يافته، گفت: هرسال ميانگين 
تا  شده  موجب  اين  و  مى يابد  كاهش  شهرستان  عملكرد 
عملكردى كه صندوق بيمه محاسبه كرده نيز كاهش يابد.

استاندارى  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
خراسان جنوبى گفت: موضوع آموزش به عنوان 
از عوامل مهم در برگزارى دهمين دوره  يكى 
پنجمين  و  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات 
خاص  اهميت  رهبرى  خبرگان  مجلس  دوره 

دارد كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. 
جلسه  هشتمين  در  حسينى  ايرنا،  گزارش  به 
ستاد انتخابات استان قانون مدارى را اصل مهم 

و زيربنايى دانست و تصريح كرد: همه عوامل 
و نيروها بايد با رعايت اصل همدلى و تعامل و 
نيز تعهد و پايبندى به قانون و مقررات مربوط 

به برگزارى مطلوب انتخابات بپردازند.
رئيس ستاد انتخابات استان، برگزارى انتخابات 
را امرى سخت، خطير و حساس برشمرد و تأكيد 
كرد: باتوجه به اهميت موضوع و نيز مهم بودن 
اقدامات در برگزارى انتخابات، الزم است تا توان 

هاى دستگاه  تمام  ادارى  و  كارى  ظرفيت   و 
اجرايى با تعاملى دو سويه مورد استفاده قرار گيرد. 
حسينى بر هماهنگى بين دستگاه هاى اجرايى 
تأكيد كرد و ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع 
بايد  اجرايى  هاى  دستگاه  مسئوالن  انتخابات 
ستاد انتخابات را در راه رسيدن به اهداف مورد 
نظر يارى كنند. وى در ادامه بر رعايت جدول 
زمان بندى انتخابات كه هفتم اسفند 94همزمان 

مى  برگزار  جنوبى  خراسان  در  با سراسر كشور 
با توجه به جدول  ادامه داد:  شود، تأكيد كرد و 
برگزارى انتخابات بايد اقدامات به گونه اى دنبال 
برنامه  و  ها  آن تالش  اساس  بر  بتوان  تا  شود 

ريزى هاى الزم را صورت داد. 
در اين جلسه مسئوالن كميته هاى ستاد انتخابات 
به ارائه نقطه نظرها، ديدگاه ها و پيشنهادات خود 

و نيز گزارشى از اقدامات انجام شده پرداختند. 

آموزش عوامل اجرايى انتخابات در خراسان جنوبى مورد توجه ويژه قرار گيرد

گروه خبر- بزرگترين رويداد فرهنگى استان با 
حضور معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى 25 آبان جارى افتتاح مى شود. مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى، با بيان 
اينكه برگزارى نمايشگاه كتاب يكى از بزرگترين 
رويدادهاى فرهنگى استان است، گفت: مراسم 
استان  كتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين  افتتاحيه 

سالجارى  آبان   25 دوشنبه  روز   9:30 ساعت 
با حضور دكتر صالحى معاون فرهنگى وزارت 
نمايشگاه  محل  در  اسالمى   ارشاد  و  فرهنگ 
 بين المللى استان برگزار خواهد شد. وى تعداد 
غرفه هاى نمايشگاه كتاب استان را 116 غرفه 
عنوان كرد و گفت: امسال ناشران استان 17غرفه 
را براى عرضه محصوالت خود در اختيار دارند. 

وى ادامه داد: امسال بيش از 161 ناشر از سراسر 
كشور براى حضور در نمايشگاه ثبت نام كردند 
كه 114ناشر مستقل، و 47ناشر هم به نمايندگى 
دارند.  نمايشگاه حضور  اين  در  ناشران  از ساير 
به  ما  نمايشگاه  كار  كنار كميت  در  افزود:  وى 
از  راستا  اين  در  و  داشته ايم  توجه  نيز  كيفيت 
فروش كتاب هايى كه در ديگر نمايشگاه ها به 

فروش نرفته و يا در استان امكان دسترسى به 
آن وجود دارد ممانعت به عمل مى آيد. 

وى با اشاره به اينكه يكى از ابتكارات امسال، 
تا   9 ساعت  شيفت صبح  در  نمايشگاه  فعاليت 
12 است،اظهار كرد: همچنين در شيفت عصر 
بازديد  براى   21 15:30تا  ساعت  از  نمايشگاه 

عالقمندان به فرهنگ و كتاب باز است.

بزرگترين رويداد فرهنگى استان 25 آبان جارى افتتاح مى شود

خبرهاى نمايشگاه مطبوعات

از گوشه و كنار استان

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581

 فاروقى

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
بليت هواپيما چارتر به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)     09159658659

بغـداد – نجـف
پرواز از مشهد - تهران

 ميدان ابوذر  32227770
آژانس هواپيمايى جلـوه  

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494

 نبش 17 شهريور 23

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه  اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 آيا مى دانيد كه: نمايشگاه كتاب امسال با حضور
 جناب آقاى دكتر سيد عباس صالحى معاون محترم فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى دوشنبه 25 آبان ماه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خراسان جنوبىساعت 9/30 صبح در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى افتتاح  مى شود؟



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : خشم و غضب صاحبش را هالک مي کند
 و زشتي هاي او را آشکار مي سازد.
(منبع : غرر الحکم ج ١/ فصل١)

11 : 18
16 : 53
22 : 35
4 : 38
6 : 03

بازديد خبرنگاران خراسان جنوبى از بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و نشريات كشورعكس روز 

ميردامادى: برجام براى چهار سال اول 
رياست جمهورى روحانى بس است

يك فعال سياسى اصالح طلب در خصوص عملكرد 
دولت روحانى گفت: برداشت بنده اين است مجموعا 
نگاه مثبتى بين مردم نسبت به روحانى وجود دارد.

مجلسى  تشكيل  دنبال  به  مردم  اكنون  افزود:  وى 
يا  باشد  روحانى  حال  كمك  حدى  تا  كه  هستند 
خاطرنشان  ميردامادى  نكند.  مقابله  آن  با  حداقل 
شود،  همراه  موفقيت  با  برجام  اجراى  اگر  كرد: 
هيچ  چند  هر  و  گيرد  مى  قبولى  كارنامه  روحانى 
نظر  به  اما  كند،  عمل  تواند  نمى  نقد  بدون  دولتى 
من، برجام براى چهار سال اول روحانى بس است.

كواكبيان : پيروزى سه شرط دارد

اصالح  پيروزى  گفت:  مردمساالرى  حزب  دبيركل 
 طلبان سه شرط دارد. وى افزود : دولت در برنامه هايش 
در حوزه هاى مختلف از جمله اقتصادى بايد موفق 
مشاركت  افزايش  موجب  موضوع  اين  كند.  عمل 
مردم مى شود، در واقع هر چه مشاركت بيشتر باشد، 
اصالح طلبان نفع بيشترى مى برند. كواكبيان افزود: 
انسجام خود اصالح طلبان دومين شرط است، يعنى 
از  را  بازى  ليست مواجه شويم،  تعدد  با مسئله  اگر 
رعايت  داد:  ادامه  كواكبيان  ايم.  كرده  واگذار   قبل 
شرط  سومين  مختلف  نهادهاى  توسط  قانون  مر 
پيروزى است، اين باعث مى شود كه بدون حاشيه 

انتخابات برگزار شود.

شاهد بدعهدى هاى طرف مقابل بوديم اما 
برخى به غربى ها خوش بين هستند  

اسماعيل كوثرى نماينده مردم تهران با تذكر اينكه برخى 
 مسئوالن كشور به تعهدات طرف مقابل خوش بين 
هستند، تاكيد كرد: از اين موارد بدعهدى طرف مقابل 
بسيار زياد شاهد بوديم ولى چه كنيم كه مسئوالن 
جمله  از  كشور  مسئوالن  از  ديگر  برخى  و  اجرايى 
برخى در قوه مقننه به غربى ها خوش بين هستند و 
همين باعث شده كه خيال كنند ما به آن ها نياز داريم 

لذا به تعهدات خود عمل نمى كنند.

جان كرى : مذاكره كنندگان پاى خود را
 در مسئله سوريه  در يك كفش نكنند

پايان  براى  ديپلماتيك  هاى  تالش  از  كرى  جان 
شركت  گفت:  و  كرد  دفاع  سوريه  بحران  به  دادن 
كنندگان در مذاكرات وين نبايد پاى خود را در يك 
ها  اختالف  هنوز  آمريكا  افزود:  وى  كنند.   كفش 
اسد  بشار  آينده  درباره  را  ايران  و  روسيه   با 

رئيس جمهور سوريه حل نكرده است.

پوتين : تا زمانى كه سوريه بخواهد 
به عمليات ادامه مى دهيم

والديمير پوتين ، رئيس جمهور روسيه مى گويد اين 
به حمايت هوايى  ارتش سوريه  زمانى كه  تا  كشور 
نياز داشته باشد، به عمليات هوايى در اين كشور ادامه 
تأمين  براى  هم  را  الزم  پيش بينى هاى  و  مى دهد 

هزينه هاى عمليات انجام داده است.

ادبيات نيش دار با خودى ها در شأن رئيس جمهور نيست

موعظه  يك   : گفت  تهران  جمعه  نماز  خطيب  صديقى 
دردمندانه به آقاى رئيس جمهور دارم، در نمايشگاه مطبوعات 
مطالبى را گفتند كه نيش داشت، از چه كسى دفاع مى كنيد و 
به چه كسى حمله مى كنيد؟ شما نبايد با مسائل با عصبانيت 
ادبياتتان مؤمن  برخورد كنيد و نيش دار صحبت كنيد، بايد 
بيگانگان رعايت  برابر  باشد. وى گفت: حيف است كه رئيس جمهور در  شادكن 

ادبيات را بكند اما در حمله به خودى ها و خدمتگزاران طور ديگرى صحبت كند.

مطهرى : استفاده ابزارى از نفود، ممنوع شود

على مطهرى نماينده تهران از سوء استفاده هايى كه افراد، 
رسانه ها و جناح هاى سياسى درباره كلمه نفوذ مى كنند، 
ابتدا  از  و  است  مطرح  انقالب  اول  از  نفوذ  مسئله  گفت: 
مواظب بوديم و خدا را شكر انقالب اصالت خودش را حفظ 
كرده است و اين موضوع تازه نيست. نبايد بزرگ شود و 
بيشتر از شعار، بايد عمل كرد. اما عده اى به عنوان ابزار براى تخريب رقيب از 

اين كلمه استفاده مى كنند كه بايد گفت كار نادرستى است.

آمريكايى ها  اگر  گفت:  رئيس جمهور 
انقالب  به  نسبت  را  خودشان  سياست 
كنند،  عوض  ايران  مردم  و  اسالمى 
بابت ظلم هايى كه به مردم ايران كردند 
عذرخواهى و تصميم بگيرند كه به ملت 
آنوقت  بگذارند،  واقعى  احترام  ايران 

حتما شرايط عوض خواهد شد.
خبرنگار ايتاليايى از رئيس جمهور پرسيد 
«به نظر شما زمان مناسب براى حذف 
تحريم هاى اقتصادى و مالى چه زمانى 
جارى  سال  پايان  تا  آنها  آيا  و  است 
توجه  با  همچنين  و  شد  خواهند  لغو 
مجلس  و  پارلمانى  مهم  انتخابات  به 
خواهد  برگزار  زودى  به  كه  خبرگان 
شد،  لغو اين تحريم ها چه اثرى بر جاى 
مى گذارد؟» رئيس جمهور گفت: احتمال 
ميالدى   2015 سال  پايان  تا  كه  اين 
به  و  برسيم  توافق  اين  اجراى  روز  به 
شود،  برداشته  تحريم ها  طبيعى  طور 
زيادى  كارهاى  هنوز  البته  است.  زياد 
مشغول  طرف  دو  هر  گيرد.  انجام  بايد 
روز  براى  را  زمينه  تا  هستند  فعاليت 
تا  فكر مى كنم  و من  كنند  آماده  اجرا 
اگر  است،  كار شدنى  اين  امسال  پايان 
همه برنامه ريزى هايى كه شده به خوبى 

اجرايى و عملياتى شود.

روحانى اظهار كرد: ما منتظر يك گزارش 
از آژانس در خصوص حل مسايل باقى 
كه  هستيم  اى  هسته  مسائل  در  مانده 
اميدواريم در اوايل دسامبر اين گزارش 

ما  كه  ديگرى  اقدامات  و  شود  داده 
سنگين  آب  رآكتور  نوسازى  به  نسبت 
دهيم،  انجام  بايد  مسايل  بقيه  و  اراك 
ميالدى  سال  پايان  تا  زياد  احتمال   به 

مى توان همه اينها را انجام داد. 
«آيا  كه  سوال  اين  جواب  در  روحانى 
همچنين  و  تهران  در  آمريكا  سفارت 
سفارت ايران در واشنگتن افتتاح خواهد 
كليد  من  نظر  به  كرد:  اظهار  شد؟»، 

آمريكايى هاست.  خود  دست  كار  اين 
را  خودشان  سياست  آمريكايى ها  اگر 
نسبت به انقالب اسالمى و مردم ايران 
به  كه  ظلم هايى  بابت  كنند،  عوض 

و  كنند  عذرخواهى  كردند  ايران  مردم 
تصميم بگيرند كه به ملت ايران احترام 
شرايط  حتما  آنوقت  بگذارند،  واقعى 
ادامه  رئيس جمهور  شد.  خواهد  عوض 
داد: به هر حال ما يك تجربه 37 ساله 
داريم. آمريكا اشتباهات زيادى را نسبت 
دوره  در  و  اسالمى  انقالب  و  مردم  به 
كه  است  شده  مرتكب  تحميلى  جنگ 
است.  كرده  عصبانى  بسيار  را  ما  مردم 

روزى تصميم  اگر  آمريكايى ها  بنابراين 
بگيرند كه از مسير خودشان برگردند و 
رفتار عادالنه اى نسبت به مردم ايران 
مى تواند  شرايط  روز  آن  باشند،  داشته 

كامال تغيير كند. 
بعد  شما  كرد:  سوال  ايتاليايى  خبرنگار 
از توافق هسته اى كه امضا شد سال نو 
يهودى را به آنها تبريك گفتيد ولى ما 
توانيم  مى  تهران  خيابان هاى  در  هنوز 
بر  مرگ  و  آمريكا  بر  مرگ  شعارهاى 
چهره  كداميك  بشنويم.  را  اسرائيل 
گفته ايد  شما  آنچه  است.  ايران  واقعى 

يا آنچه در خيابان ها مى گويند؟.
رئيس جمهورى اظهار كرد: ما به همه 
اديان آسمانى از جمله دين يهود و دين 
گذاريم.  مى  احترام  كامال  مسيحيت 
ما  آسمانى  كتاب  در  دانيد  مى  شما 
يعنى  يهود  پيامبر  از  بارها  و  بارها 
شده  ياد  عظمت  با  موسى(ع)  حضرت 
همواره  ما  كشور  در  يهود  مردم  است. 
زندگى  هم  االن  اند  كرده  مى  زندگى 
ميان  در  كه  مى دانيد  شما  و  مى كنند 
اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
نماينده كليمى ها و يهوديان هم حضور 
دارد. ضمنا يهودى ها در مراسم دينى 

خودشان كامال آزاد هستند.

 بايد اصل برجام را پايان يافته تلقى كرد

قبال  كه  همانطور  گفت:  شيرازى  مكارم  ا...  آيت 
كرد،  تلقى  يافته  پايان  را  برجام  اصل  بايد  گفته ام 
مناقشه كردن و نفى برجام، با هيچ عقل و حكمتى 
خارجه  امور  وزير  به  خطاب  وى  نيست.  سازگار 
به  برجام  نبود،  شما  جديت  و  زحمات  اگر  گفت: 
فرجام نمى رسيد، زحمات شما در تاريخ ثبت خواهد 
شد، هر چند بعضى ها شايد حق شناس نباشند، ولى 

بدانيد شما كار غير ممكن را ممكن ساختيد.

برجام، بدون اجراى شروط رهبر انقالب 
اتوبان آسفالته براى نفوذ است    

زاكانى رئيس كميسيون ويژه بررسى برجام در مجلس 
با بيان مراحل تقابل آمريكا با انقالب اسالمى گفت: 
مجلس  انقالب،  رهبر  شروط  به  توجه  بدون  برجام 
مانند  امنيت ملى  و مالحظات ده گانه شوراى عالى 

اتوبان آسفالته براى نفوذ دشمن است.

آيت ا... جوادى آملى: در مذاكرات 
هسته اى هيچ چيز از دست نداديم

آيت ا... جوادى آملى از مراجع عظام تقليد، گفت: به 
عقيده من اينكه برخى مى گويند ما در اين مذاكرات 
امتيازاتى را از دست داده ايم و در عوض امتيازاتى 
معتقدم  بلكه من  نيست!  واقع درست  در  گرفته ايم 
ما در اين مذاكرات هيچ چيز از دست نداديم. وى 
ادامه داد: بايد همواره با رعايت و حفظ ادب مسائل 
ديگر  با  برخورد  در  و  كنيم  فصل  و  حل  را  كشور 
دادن  دست  كنيم؛  رفتار  گونه  همين  هم  كشورها 
نشانه ادب است اما پس از دست دادن انگشتان خود 

را مى شماريم، اين نيز نشانه هوشيارى ماست.

موسوى الرى : شنيده هاى من مى گويد 
ناطق كانديداى مجلس نمى شود 

موسوى الرى ضمن رد كانديداتورى خود در انتخابات 
مجلس گفت: ناطق نورى جزو نيروهاى خوشنام در 
حوزه مسايل مختلف بوده و هست و مسئوليت مقننه 
را نيز قبال به عهده داشته است. اميدوارم زمام كار 
و  گرا  عقل  فرد  باشد چون  ناطق  اصولگراها دست 
منطقى است كه منافع ملى را مى شناسد و براى آن 
ارزش قايل است.اميدوارم ايشان در انتخابات مجلس 
حضور يابد اما شنيده هاى من غير از اين است و او با 
وجودى كه در صدد فعال كردن جريان اصولگراست 

اقدامى براى كانديداتورى مجلس نخواهند داشت.
  

 رفيق دوست : بجاى فحش، جواب بدهيد
وزير سپاه دوران دفاع مقدس گفت: دولت پايبند به 
شعار اعتدال نيست و عدم تحمل انتقادات، مصداق بارز 
عدم پايبندى دولت به اين وعده است. رفيق دوست  
ادامه داد: چرا دولت تا وقتى كسى انتقاد مى كند، فحش 
مى دهد؛ خب جواب بدهيد. اگر دولت معتدل است بايد 

در مقابل انتقاد پاسخگو باشد.

سفارت هاى ايران و آمريكا روزى بازگشايى مى شوند اما ...
 آمريكا اشتباهات زيادى را مرتكب شده است كه مردم ما را بسيار عصبانى كرده است

رئيس جمهور در مصاحبه با يك روزنامه ايتاليايى ؛

همكار گرامى جناب آقاى مهندس مرتضى يزدان شناس

رئيس محترم اتاق اصناف استان و عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند 

 با نهايت تاثر و تاسف درگذشت مادر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده ، از درگاه 
خداوند متعال مغفرت الهى براى آن مرحومه و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار استان خراسان جنوبى

اِذا ماَت العالِم ثَُلَم فى االسالم ثُلمه اليَُسدها شىء

خاندان جليل القدر آيات عظام عبادى 
استاد  گرامى حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد عليرضا عبادى 

حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج سيد محمد باقر عبادى

نماينده محترم و معزز مردم شريف شهرستان هاى بيرجند ، درميان و خوسف

 در مجلس شوراى اسالمى

با كمال تاسف و تالم رحلت فقيه صمدانى و عالم ربانى ، مبارز انقالبى و استاد اخالق 
يار ديرين واليت و رهبرى

حضرت آيت ا... حاج سيد احمد عبادى
 را تسليت عرض نموده و از پيشگاه خداوند متعال براى آن عالم وارسته علو درجات 
و براى خانواده هاى محترم عبادى و بستگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم.

جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار استان خراسان جنوبى


