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رئیس جمهور :
دولت اگر کاری جز برجام نکرده بود
برای دستاورد سه ساله اش کافی بود

محمد غرضی :
دوستان روحانی به او وفادار نماندند  ؛ 

آیت ا... مصباح از اطرافیانش مایوس شده

معاون توسعه روستایی  رئیس جمهور :
روستاهای مرزنشین استان

وام بدون کارمزد دریافت می کنند

 قالیباف هدف است نه احمدی نژاد / واکنش وزیر دادگستری به نامه مطهری / جنتی دنیایی ندارد که خرابش کنند / نقش بزرگان اصالحات  پدریست نه دخالت / آفتی که به جان احمدی نژاد افتاد / وعده های  حسن روحانی عملی نشده است /  صفحه 8
 صفحه  7 صفحه 8 صفحه 8

شوراهای شهر
در شوک اعتراض 
به حقوق میلیونی 
 استاندار در طبس نسبت به حقوق دریافتی برخی از 

اعضای شوراهای  ... )  صفحه 4 (

 هشدار مدیرکل دامپزشکی استان:

سالمت مردم با دام 
قاچاق تهدید می شود

 مدیر کل دامپزشکی استان ، بیان کرد: ورود 
دام های قاچاق از آن سوی مرزها  خطر و تهدیدی 
جدی برای سالمت دام ها و انسان ... )  صفحه 7 (

حج و زیارت ، دستگاه برتر 
جشنواره شهید رجایی شد
  صفحه 7 

افتتاح سیمان باقران
شاید وقتی دیگر

تعلل در پرداخت تسهیالت به اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی

صفحه 7

دولت   گفت:  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
است  شدن  خشک  آستانه  در  که  چاه هایی 
زیرزمینی  سفره های  و  صاحبان  ضرر  به  و 
است را از کشاورزان خریداری کند و مجوز 
کشاورز  به  مکانی  در  را  بهره برداری  و  حفر 
پایدار دارد. به گزارش تسنیم،  بدهد که آب 
شهر  جمعه  امام  با  دیدار  در  عبادی  آیت اهلل 

ساله   38 عمر  طول  در  کرد:  اظهار  ارسک 
ایران  از  بسیاری  های  آب  اسالمی  انقالب 
از  نتوانسته ایم  متأسفانه  و  است  شده  خارج 
آب های موجود کشور نگهداری کنیم. وی 
تصریح کرد: دولت مجوز چاه آب در مرز را به 
کسانی بدهد که می خواهند کشاورزی انجام 
تا به این وسیله آب کشورمان بیهوده  دهند 

بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  نرود.  خارج  به 
اینکه اگر از ابتدا مجوزها در کنار مرزها داده  
می شد امروزه شاهد خشک شدن قنات ها و 
متأسفانه  گفت:  نبودیم  زیرزمینی  سفره های 
را  روان آبها  و  مرزی  آبهای  نمی توانیم  هنوز 
اینکه  بیان  با  عبادی  آیت اهلل  کنیم.  کنترل 
دولت باید فکری به حال ...  )  ادامه در صفحه 7 (

نماینده ولی فقیه در استان : دولت  چاه های آب را از کشاورزان خریداری کند
بانکداری اسالمی هدف 
راهبردی بانک مهر اقتصاد 
مشکالت دهان صفحه 2

 پسته استان را بست 
صفحه 3

جشنواره فروش رادیاتور  پانلی

تاش ، لورچ ، سانیکا
12 سال ضمانت بی قید و شرط  دارای سریال تولید 

و عالمت استاندارد

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

سومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان زنده یاد 

کربالیی حاج شیرعلی مومن زاده گل 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به یاد خوبی ها
 و مهربانی هایش گرامی می داریم. نامش همیشه جاودان

همسر و فرزندان

به مناسبت سومین  روز درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه حاجیه مریم قجری
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/6/9 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 

در محل مجتمع فرهنگی،  مذهبی ابن حسام)واقع در خیابان طالقانی
  طالقانی 13 (  برگزار می گردد،  تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های : آزادمهر، پرخوئی و سایر بستگان

خانواده های محترم توتونی و دباغی
با نهایت تاسف درگذشت خادم با اخالص حضرت ابوالفضل العباس )ع( 

مرحوم محمد علی توتونی
 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض می نماییم. ضمناً به اطالع همشهریان 
محترم می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن شادروان امروز سه شنبه 95/6/9 
 از ساعت 4 الی 5 عصر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی - صندوق بیمه 
با ابوالفضل)ع(- داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(
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 2صفحه در شرح

قابل توجه هم استانی های گرامی
 برنامه کلینیک انکولوژی مرکز جامع درمان بیماری های خاص بدین شرح اعالم می شود:

بعدازظهر 4 الی 6صبح 10 الی 12ایام هفته
دکتر ایزدپناهیدکتر ایزدپناهیشنبه

دکتر ایزدپناهیدکتر ایزدپناهی یکشنبه
دکتر سبزاریدکتر ایزدپناهیدوشنبه

دکتر سبزاریدکتر سبزاریسه شنبه
دکتر سبزاریدکتر سبزاریچهارشنبه

همچنین یکشنبه ها صبح )دکتر سبزاری( و سه شنبه ها صبح )دکتر ایزدپناهی( 
کلینیک انکولوژی در محل کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا )علیه السالم(

 از ساعت 10 الی 12 فعال می باشد.
آدرس: خیابان شهید بهشتی، مرکز جامع درمان بیماریهای خاص   تلفن: 05632213591

جناب آقای محمد فرهادی 
مدیرکل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری 

خراسان جنوبی

 جناب آقای سید مهدی موسوی
 مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری 

خراسان جنوبی

 جناب آقای حمید رضا اطمینانی   
   مشاور محترم استاندار و مسئول پیگیری بودجه و شورای برنامه ریزی استان 

خراسان جنوبی

    سرکار خانم نفیسه نخعی  
سرپرست محترم دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما بزرگواران را صمیمانه تبریک عرض نموده و دستیابی به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری 
 اسالمی و توسعه اقتصادی استان را در سایه همت ، تالش و تجارب ارزشمند شما فرهیختگان از درگاه ایزد منان خواهانیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،تفکیک و خرد کردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

جناب آقای حاج ابوالفضل  نوفرستی
مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی

با افتحار، انتخاب جناب عالی را به عنوان 
مدیر برتر سازمان حج و زیارت کشور در جشنواره شهید رجائی

 تبریک عرض نموده، از ایزد منان توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی خراسان جنوبی
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کاهش تورم تولیدکننده به 3.3 درصد
تورم تولیدکننده در مرداد ماه با 0.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 3.3 درصد و تورم نقطه به نقطه 
آن با 0.1 درصد کاهش 2.6 درصد محاسبه شده است. شاخص بهای تولیدکننده در این ماه به عدد 
221.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته است.

یادداشت  

کار  به  آغاز  در نشست  اقتصاد  مهر  بانک  عامل  مدیر   
توسعه  و  استقرار  اسالمی،  بانکداری  هفته  ویژه  ستاد 
بیان  بانک  این  راهبردی  هدف  را  اسالمی  بانکداری 
کرد.سید ضیاء ایمانی ، در این نشست، استقرار و توسعه 
بانکداری اسالمی را هدف راهبردی این بانک دانست 
نظام  به  خدمت  هدف  با  اقتصاد  مهر  بانک  گفت:  و 
مقدس جمهوری اسالمی و ارائه خدمات و تسهیالت به 
تمامی آحاد جامعه در چارچوب قوانین بانکداری بدون 
ربا در عرصه پولی و مالی کشور مشغول فعالیت است.

وی گفت: این بانک در طول بیش از دو دهه فعالیت، 
سرلوحه  را  ربا  بدون  بانکداری  عملیات  قانون  اجرای 
بزرگی  های  موفقیت  به  و  داده  قرار  خود  های  برنامه 
یاری خداوند متعال  به  امر مهم رسیده که  این  نیز در 
را که  اسالمی  بانکداری  پیاده سازی  تا  است  در صدد 
در مرحله متعالی تر قرار دارد اجرایی کند.ایمانی خاطر 
نشان کرد: در بانکداری اسالمی بانک ها وکیل سپرده 
از مهم  لذا یکی  گذاران و تسهیالت گیرندگان هستند 
ترین وظایف آن ها جذب و به کار گیری سپرده ها در 
فعالیت ها اقتصادی مشروع و پرداخت وام و تسهیالت 
به  ربا  بدون  بانکداری  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در 

متقاضیان می باشد.
اقتصاد در حوزه  بانک مهر  اقدامات  به  با اشاره  ایمانی 
اجرای بانکداری بدون ربا، افزود: این بانک با استفاده 

از رهنمودهای مراجع عظام، علما، صاحبنظران و اساتید 
پیاده  موانع  شناسی  آسیب  با  توانسته  دانشگاه  و  حوزه 
و  عملی  الگوی  و  مدل  ربا،  بدون  بانکداری  سازی 
الزامات استقرار بانکداری اسالمی  را طراحی کند و بر 
اساس آن اقدامات راهبردی وسیعی را طی سال های 
اخیر عملیاتی نمایدکه از جمله آن تدوین سند راهبردی 
کمیسیون  و  فقهی  کمیته  ایجاد  اسالمی،  بانکداری 
اداره  تشکیل  و  اسالمی  بانکداری  سازی  پیاده  عالی 

بانکداری اسالمی در بانک مهر اقتصاد می باشد.
های  نوآوری  و  ها  خالقیت  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
اسالمی،  بانکداری  سازی  پیاده  مدل  اساس  بر  بانک 
راه اندازی طرح ستاد ویژه هفته بانکداری اسالمی طی 
سال های اخیر می باشد که همانند هفته بسیج ، هفته 
طرح  اهداف  با  متناسب  هفته  ایام  کل  مقدس،  دفاع 
اقدامات  هفته  روزهای  از  هریک  برای  و  نام گذاری 
بدون  بانکی  عملیات  قانون  استقرار  جهت  در  بسیاری 

ربا، پیش بینی و عملیاتی می شود.
به  اسالمی  بانکداری  هفته  ایام  داد:  ادامه  ایمانی 
با  اقتصاد  مهر  بانک  توسط  جمعه  تا  شنبه  از  ترتیب 
بسیجی-مشتری  فرهنگ  اسالمی،  بانکداری  عناوین 
شفافیت  امانتداری،  اسالمی،  بانکداری  مداری، 
بانکداری  شرعی-  نظارت  اسالمی،  بانکداری  مالی، 
صنایع  و  تولید  از  حمایت  مقاومتی،  اقتصاد  اسالمی، 

بانکداری  عمل،  و  اقدام  اسالمی-  بانکداری  کوچک، 
اسالمی، ترویج فقه جعفری و آموزش عقود اسالمی، 
جمعه  نماز  و  بسیجی  روحیه  اسالمی،  بانکداری 

نامگذاری شده است.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: ایجاد ساختار 
بانکداری اسالمی برای اولین بار در نظام بانکی کشور، 
استقرار کمیسیون عالی پیاده سازی بانکداری اسالمی، 
برگزاری  بانکداری اسالمی،  آموزش  تدوین سند جامع 
ولی  نمایندگان  با  کاربردی  و  تخصصی  های  همایش 
فقیه استان ها برای آسیب شناسی و اتخاذ راهکارهای 
سئواالت  به  پاسخگویی  مرکز  اندازی  راه  مناسب، 
شرعی کارکنان و مشتریان در حوزه بانکداری اسالمی، 
و  بانکی  قراردادهای  شرعی  مهندسی  کمیته  تشکیل 
دفتر  از  بانکی  قراردادهای  تمامی  شرعی  تاییدیه  اخذ 
تدوین و چاپ  فقیه،  نمایندگی ولی  تایید شرعی حوزه 
بررسی وضعیت سودآوری  بانکی،  اسالمی  کتاب عقود 
بانک و تعیین میزان سود تحقق یافته 14 سال گذشته 
به  قطعی  و  الحساب  علی  مابه التفاوت سود  پرداخت  و 
سپرده گذاران و برگزاری نمایشگاه الزامات پیاده سازی 
بانکداری اسالمی در مصالهای سراسر کشور از دیگر 

اقدامات بانک مهر اقتصاد در این حوزه بوده است.
ساز  بستر  را  اسالمی  بانکداری  سازی  پیاده  ایمانی 
اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز داشت: اقتصاد مقاومتي 

آمده  آن  کلي  هاي  سیاست  مقدمه  در  که  طور   همان 
اقتصاد  نظام  بخش  الهام  الگوي  از  برگرفته  نوعي  به 
در  ها  بانک  وظیفه  نخستین  اینرو  از  است  اسالمي 
اقتصاد مقاومتي،  کمک به تولید ملي می باشد. تحقق 
وی تصریح کرد: چنانچه بانک ها در اتخاذ رویکردها، 
با  همراستا  خود  های  استراتژی  و  ها  گیری  جهت 
به  کنند،  حرکت  مقاومتی  اقتصاد  کالن  های  سیاست 
درستی اهداف و محورهای آن محقق می شود، از اینرو 
تحقق  ساز  بستر  ها  بانک  که  است  چنین شرایطی  در 

اقتصاد مقاومتی خواهند بود.  

بانکداری اسالمی هدف راهبردی بانک مهر اقتصاد است

شرط توزیع کتب درسی در بین اتباع بیگانه
 

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: باید دانش  آموزان اتباع بیگانه 
تا  باشند  نام کرده  حتما در سامانه سناد ثبت 
گیرد. قرار  آنان  اختیار  در  درسی  کتاب های 

به گزارش مهر، لیدا نیک روش  افزود: دانش 
از  که  درسی  های  کتاب  هزینه  باید  آموزان 
کتابفروشی ها تهیه می کنند را طبق مبلغی که 
در پشت کتاب درج شده است، پرداخت کنند.وی افزود: کتابفروشی ها 
حق ندارند دانش آموزان را اجبار کنند تا نرم افزار یا نوشت افزاری جدا از 
کتاب های درسی خریداری کنند و با این دسته از کتابفروشی ها به شدت 
برخورد می شود. وی همچنین از ارائه 73 لوح فشرده به همراه کتاب 

درسی به صورت رایگان خبر داد.

1000هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور

وزیراقتصادی در خصوص میزان نقدینگی کشور گفت: در حال حاضر 
تومان  میلیارد  به حدود 1000 هزار  نقدینگی 
و  اسکناس  شامل  نقدینگی  این  که  رسیده 
مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام 
های  نرخ  به  اشاره  با  نیا  طیب  است.  بانکی 
باالی سود بانکی در سال های گذشته افزود: 
نرخ رشد باالی نقدینگی در سال های گذشته 
به دلیل نرخ سود باالست. وی گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه 
ماهه نخست امسال رشد تسهیالت اعطایی نظام بانکی را شاهد بوده 
ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای قدرت خرید تسهیالت 
نظام بانکی در کشور است. وی افزود:  باید تسهیالت نظام بانکی به 

سمت تولید هدایت شود.

پمپ بنزین سازی در ایران ممنوع شد 

سوخت،از  جایگاه  احداث  جدید  شرایط  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
ممنوعیت صدور مجوز ساخت انفرادی جایگاه 
جدید بنزین، گازوئیل و CNG خبر داد و گفت: 
مجوز جایگاه سازی صرفا برای شرکت های برند 
صادر می شود. محمدرضا مظلومی در گفتگو با 
مهر  با اعالم اینکه شرایط و تعریف برند در 
جایگاه های  از  برداری  بهره  و  ساخت  حوزه 
تعیین شده  بر اساس ضوابط  ابالغ شده است، تصریح کرد:  سوخت 
تاکنون صالحیت 3 شرکت سرمایه گذار به منظور اجرای طرح برندینگ 
جایگاه های سوخت تایید شده و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه 
در مجموع 10 شرکت برند برای مشارکت و سرمایه گذاری در این حوزه 

تعیین صالحیت شوند.

ادامه یادداشت از ستون مقابل ...

- جناب استاندار ! انتظار ما اینست که افشاگری 
کنید وبه مردم بگویید که فقط شهرداری فردوس 
، بالغ بر پنجاه میلیارد تومان از ادارات و نهادهای 
پرداخت  عدم  علت  به  و  است  طلبکار   ، دولتی 
این مطالبات از سوی دولت ، حقوق کارگران به 
انجام میشود  تاخیر  با  ، خدمات  افتد  تعویق می 
حداقل  به  ها  شهرداری  عمرانی  های  پروژه   ،

میرسد ،  و.......
، سیاسی  اعضای شوراها  ما   ، استاندار  - جناب 
نیستیم و سیاسی کاری را هم اصال  بر خود نمی 
پسندیم ، بلکه نیروهای خدماتی هستیم و خدمت 
به مردم را سرلوحه کارمان قرار داده ایم ، ولی  از 
برگزاری   ، تان  شما که در سفرهای شهرستانی 
جلسات با شوراها را در اولویت کاری خود قرار 
 ، است  ای  پسندیده  امر  بسیار هم  اید که  داده 
انتظار این سخنان و زیر سوال بردن خدمات و 
 زحمات شبانه روزی شورائیان  مظلوم و کم توقع ، 

را نداشتیم .

سود تسهیالت مسکن اولی ها تک رقمی شد 

رئیس جمهور از اختصاص وام به مسکن اولی ها 
با نرخ سود تسهیالت تک رقمی خبر داد و گفت: 
دولت یازدهم به عنوان هدیه در هفته دولت به 
مسکن اولی ها وام مسکن در بافت های فرسوده 
با رقم سود تسهیالت 8 درصد و بافت های غیر 
 12 بازپرداخت  با  درصدی   9.5 نرخ  با  فرسوده 
برای  بزرگ  قدم  یک  این  که  داد  خواهد  ساله 
با  روحانی  است.  کشور  جوانان  شدن  دار  خانه 
اشاره به آمار رشد اقتصادی 4.4 دهم درصدی 
ان شاء  افزود:  ماهه نخست سال جاری،  در سه 
ا... در سال 95 شاهد رونق اقتصادی در کشور 
و  اقتصادی  ثبات  به  اشاره  با  وی  بود.  خواهیم 
کاال،  و  طال  ارز،  سهام،  بازار  آرامش  همچنین 
کاری صورت  هیچ  دولت  این  در  داد:اگر  ادامه 
بود.  کافی  بازار  آرامش  و  ثبات  جز  بود  نگرفته 
اقتصادی  بخش  در  کنونی  آرامش  قدردان  باید 
باشیم. در طول سه سال گذشته  و مالی کشور 
نرخ تورم ماه به ماه کاهش یافت و از تورم 45 
درصد به زیر 8 درصد در نقطه به نقطه رسیدیم 
که این امر عظیم و بزرگ در تاریخ کشور سابقه 

نداشته است.

کاش افشاگری می کردید !!!

*حسین اکبری
  سخنگوی شورای خراسان جنوبی

با توجه به نطق اخیر استاندار 
مبنی بر دریافتی های کالن 
از سوی اعضای شورای شهر 
الزم می دانم در این نوشتار 
 : شوم  یادآور  را  نکته  چند 
استاندار محترم ضمن سالم 
و تبریک هفته دولت ، امسال در هفته ای که به نام 
هفته دولت گذشت با حضور شما در راس مدیریت 
استان ، شاهد اتفاقات جالبی هستیم که برای ما 
به عنوان اعضای  شورای شهر ،  نه تنها جالب ، 
بلکه شگفت انگیز است و سخنان اخیرتان در طبس 
مبنی بر دریافت حقوق های کالن توسط شوراها و 
بحث تهدید تان به افشاگری ، ما را هم مشتاق کرد 

تا بدانیم در شوراها چه خبر است و چه می گذرد  .
هم  ما   ، محترم  استاندار  افشاگری  برای  لیکن   
و  افشاگری می کردید  .کاش  داریم  پیشنهاداتی  
میگفتید کدام عضو شورا حقوق میلیونی و باالتر 
اعضای  منظورتان  آیا  .؟؟؟  گیرد  می  شهردار  از 
شوراهای خراسان جنوبی است ، یا هنوز در فضای 

خراسان شمالی ، هستید ؟
- ای کاش افشاگری می کردید و می گفنید که اکثر 
اعضای شوراهای شهر در استان حداقل شش ماه 
است که هیچ گونه حق الزحمه ای دریافت ننموده 
اند و با این وجود ، با تمام توان در راستای خدمت 
رسانی به مردم که همانا ولی نعمتانشان هستند ، 
تالش میکنند . آیا  واقعا خودتان ، حاضرید شش ماه 
بدون دریافت هرگونه حق الزحمه ای کار کنید ؟ به 
ماموریت بروید و امورات شهرستان را پیگیری کنید؟  
صبح تا شب پاسخگو و در دسترس مردم باشید ؟ 
هزینه ماهیانه حداقل یکصد هزار تومانی تلفن همراه 
را که اکثر تماسهای تلفنی ، برای پیگیری کارهای 

شهرستان بوده را ، از جیب مبارک پرداخت کنید ؟
-  گفته بودید بعضی از اعضای شورا زد و بند می 
کنند و پشت پرده ها فراوان است و مبالغ زیادی 
گرفته اند ، کاش افشاگری می کردید و اصال مطالبه 
ما و مردم شریف استان از شما ، افشاگری است . ما 
مجدانه از شما میخواهیم که افشاگری کنید و لحظه 
ای هم درنگـ نکنید ، که در این مساله نه تنها  درنگ 

، جایز نیست ، بلکه یک گناه نابخشودنی است .
- آقای استاندار ، حداقل در هفته دولت ، انتظار این 
سخنان و زیر سوال بردن خدمات شورا، را از  زبان 
نماینده ارشد دولتی ، که یکی از افتخاراتش احیای 
اصل مغفول مانده قانون اساسی و تشکیل شوراها 

می باشد را نداشتیم .
...ادامه در ستون مقابل
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عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگاراست
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد،  غیره...... با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک  بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده  09153410668 - 09153410668

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی

تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داریم(

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثيه منزل با کاميون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثيه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثيه ، همراه 

با تضمين جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه * 9 شهریور 1395 * شماره 3591

از حرف های جسورانه آقای استاندار واقعا ممنونم 
. امیدوارم  ولی خواستم 2 نکته را یادآوری کنم 
و  بایستد  آخرش  تا  زند  می  حرفی  ایشون  اگر 
می  کالن  های  حقوق  اینقدر  شوراها  اگر  واقعا 
گیرند و اینقدر خدمات کم به مردم می دهند باید 
مثل  استاندار  آقای  اینکه  دوم  و  باشند  پاسخگو 
آقای احمدی نژاد » بگم بگم « تو خالی نگوید 
لطفا در اولین اقدام جهادی اسامی و حقوق ها را 

به مردم و سازمان های بازرسی اعالم نماید .
915 ... 213
در باب زمین های  واقع در پشت پارک پدران 
آسمانی بنده نیز از عدم تفاهم بین شهرداری و 
همشهری  آن  مثل  هم  من  دارم.  شکایت  بنیاد 
قول   بنابه  اگر  بگویم  باید  مزایدها  این  معترض 
آماده  پول  شهرداری  در  آقایان  بنیاد،  دوستان 
که جای  نیستند   جوابگو  و  اند  گرفته  را  سازی 
تعجب نیست. ولی اگر بنیاد پول آماده سازی را 
به شهرداری پرداخت نکرده شفاف اعالم کنند تا 
ما زمینها را از مبادی قانونی به آنها عودت دهیم.
939....110
آقای استاندار فکر کرده است در استان کاره ای 
هست که می خواهد به سرمایه گذاران تضمین 
بدهد . نه برادر اینجا خراسان جنوبیست . استاندار 
و همه کاره استان کارشناس منابع طبیعی و بانک 
و شهرداری هستند . اینجا هر کسی  برای خود 
حکومتی خودمختار دارد و چند کارشناس محدود 
بانک و اداره ... فضای سرمایه گذاری را به این 
حال انداخته اند . شما لطفا اگر می خواهید کاری 
کنید همین افراد تنگ نظر بدنه دولت را به جایی 
کار  حساب  تا  کنید  منتقل  دارند  را  لیاقتش  که 
دست بقیه بیاید و بعد بتوانید تضمین بدهید و از 

سرمایه گذار دعوت کنید. 
915 ... 990
یکبار هم که شده سری  برای    شهردار گرامی 
به انتهای خیابان اردیبهشت بزنید  چه زمانی قرار 
نیست  پاسخگو  کسی  چرا  شود  آسفالت  هست 
بیش  االن  اجرا می شود  تفصیلی کی  این طرح 
از یکسال هست که ما در آپارتمان های بسیجیان 
ساکنیم فقط سهم ما شده گرد وخاک مجبور شدیم 
تک تک مان به جای استفاده از هوای آزاد تراس 
های آپارتمان ها را با هزینه زیاد سرپوشیده کنیم 

به خاطر خدا رسیدگی کنید.
937....806
به عنوان یک کارگر صنعتی مطلب یادداشت آقای 
موسی قربانی را خواندم . همیشه ساده و روان و 
کارآمد حرف می زند . جا دارد هم از او هم از آقای 
فالحی که مشکالت صنعت را پیگیری کرده اند 
تشکر کنیم . باشد که بیکاری بخاطر تعطیل شدن 
کارخانه ها دیگر در استان به پایان برسد . انشاء ا...
935 ... 054

مسولیتی  بی  و  تفاوتی  بی  و  سکوت  سایه  در 
قرداد  از  سال  یک  استان  اجرایی   دستگاههای 
ظالمانه شرکت مخابرات با کارکنان 118گذشت 
کل,  بازرسی  مسوالن)استانداری,  شما  همه  و 
حراست استان,اداره کل کار ... (در قبال به تاراج 
رفتن حق وحقوق سی خانواده وبیکار کردن پنج 
نفرزن وبچه دار  که زندگیشان درآستانه فروپاشی 
قرار گرفته شریک ومسول ونزدخدا وامام شیعیان 

هم در دنیا هم درآخرت جوابگو خواهید بود.
915...027
با توجه به اینکه مدت زیادی از نصب پایه های 
چرا  گذرد  می  اسدی  راه  سه  در  راهنمایی  چراغ 
آن  نمودن  فعال  به  نسبت  رانندگی  و  راهنمایی 

اقدام نمی نماید تا تردد روان صورت پذیرد .
915...893
سالم آوا جان لطفا پیگیری کن ببین کسی هست 
نظارت کند به تماس های مزاحمت آمیز برخی 
ماشین  فروش  برای   . ها  تبلیغاتی  و  ها  رسانه 
بجای  ها  تماس  بیشتر   . آوا  در  دادم  اطالعیه  
برام  رو  آگهی  که  بود  دیگه  نشریات  از  خریدار 

بزنن . آخه شأن خودشون چطور اجازه می ده 
910 ... 039
بیرجند  معاون عمران شهرداری  از  ضمن تشکر 
به آسفالت  خیابان شکوفه   خواهشمندیم نسبت 
اقدام کنند یا حداقل شن ریزی کنند تا بر اثر تردد 
نشود.  خاک  و  گرد  زیر  اهالی  منازل  خودروها  
ضمنا این خیابان نیاز به یک سرعتگیر هم دارد. 
0915...154

پنج طرح پایلوت مشاوره ژنتیک در خراسان جنوبی اجرا شد
 

مهر- مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از اجرای پنج طرح پایلوت مشاوره های ژنتیک در سطح استان خبر داد.غالم عباس عزیزی با 
بیان اینکه دو هزار و 463 نفر از ابتدای دولت تدبیر و امید از مراکز سرپایی بهزیستی خدمت گرفته اند، اظهار کرد: 974 نفر از مراکز میان 

مدت و 617 نفر از مراکز سیار نیز خدمت گرفته اند.

مشکالت دهان پسته را بست 
آفت و بی آبی شرکای جدید پسته کاران خراسان جنوبی

پسته  تن  هزار   14 تولید  با  جنوبی  خراسان 
اما  دارد  پسته  تولید  در  را  کشور  ششم  رتبه 
تولید  دمایی  نوسانات  و  آفات  بی آبی،  امسال 
رو  روبه  جدی  کاهش  با  را  محصول  این 
تابستان،  ماه  آخرین  با  است.هم زمان  کرده 
شهریور،  خورشید  پرتوهای  تأللؤ  که  زمانی 
است،  انداخته  به شماره  را  تابستان  نفس های 
تغییر  می شود،  آغاز  محصول  برداشت  کار 
برداشت  زمان  از  نشان  گلی،  به  سبز  از  رنگ 
لبخند سبز خستگی یک  و جوانه های  دارد  را 
سال تالش و بی خوابی شبانه را از تن کشاورز 

بیرون می کند.
بی آبی  و  آفت  است که  اما حاال چند سالی 
باید  او  حاال  و  شده اند  کشاورز  جدید  شرکای 
ثمره یک عمر دسترنج خود را با آن ها تقسیم 
 9 حدود  امروز  مشترک  درد  حکایت،  کند.این 
هزار پسته کار خراسان جنوبی بوده که کار و 
تالش آن ها در شرایط سخت بی آبی و کویری 
بودن، این استان را در رتبه ششم تولید پسته 
کشور قرار داده  اما امسال بی آبی، بروز آفات و 
با  را  آن ها  ساله   80 صنعت  دمایی،  نوسانات 
رنج  و خستگی یک سال  مواجه کرده  چالش 

و زحمت را بر تن آن ها باقی گذاشته است.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  گفته  به  بنا 
امسال سبب  دمایی  نوسانات  خراسان جنوبی، 
کاهش 10 درصدی پسته در استان شده است، 
کشاورز  دخل وخرج  با  هم  میزان  همین  اما 
همخوانی ندارد، چراکه به گفته خودشان باید 
بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید کود، 
سم و حتی آب آن هم به صورت آزاد کنند و با 
ادامه این وضعیت ناچار خواهند بود چند سال 
دیگر عطایش را به لقایش ببخشند و تیشه به 

ریشه درختان چندین ساله خود بزنند.

دسترنج ۵۰ ساله در معرض نابودی

عباس کیانی زاده یکی از پسته کاران خراسان 
جنوبی است که حدود 50 سال از درختان پسته 
خود محافظت و مراقبت می کند و حاال آفات و 
کم آبی دسترنج 50 ساله او را در معرض نابودی 
دنبال  به  می گوید:  مهر  به  وی  داده اند،  قرار 
خشک سالی های چندین ساله آفات درختان زیاد 
با  باید  از درختان  مراقبت  و  پاشی  شده و سم 
هزینه باال انجام شود که دیگر صرفه اقتصادی 
در  اینکه  به  اشاره  با  وی  ندارد.  کشاورز  برای 
بطری سم خوب حدود  قیمت هر  حال حاضر 
200 هزار تومان است، بیان کرد: قیمت سموم 
برای  باشد  قیمتی  به هر  است و کشاورز  آزاد 
را خریداری  باید آن  از محصول خود  مراقبت 
کند از طرفی آفات کار را به جایی رسانده که 
نیستند.این  جوابگو  نیز  خوب  سم های  حتی 
پسته کار بشرویه ای همچنین به تأثیر گرمای 
زود رس و تغییرات دمایی بر محصول امسال 
اشاره کرد و گفت: گرمازدگی و آفتاب سوختگی 
نیز امسال خسارت زیادی به پسته کاران وارد 
بیمه بوده که  امید کشاورزان به  کرده و تمام 
به  چیزی  است  سال  دو  حدود  هنوز  هم  آن 

کشاورزان پرداخت نکرده است.

قطع امید کشاورزان از تنها حامی

کیانی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 
400 هکتار از اراضی کشاورزی ام تحت پوشش 
بیمه قرار دارد، بیان کرد: برای بیمه این اراضی 

بیمه  حق  تومان  میلیون   137 حدود  ساالنه 
پرداخت کرده ام اما از حدود دو سال قبل هنوز 

صندوق بیمه پرداختی نداشته است.
کارشناسان  برآورد  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
صندوق بیمه آفتاب سوختگی و گرمازدگی که 
حدود  هست  نیز  بیمه  صندوق  تعهدات  جزء 
450 میلیون خسارت به باغات پسته من وارد 
کرده است، عنوان داشت: تمام امید کشاورزان 
به بیمه بوده که حاال چند سالی است به دلیل 
کشاورزان  غرامت  دولت  سهم  پرداخت  عدم 
دیگر  یکی  کشاورز  نمی شود.این  پرداخت  نیز 

و  آب  کمبود  را  کاران  پسته  مشکالت  از 
به  می گوید:  و  می کند  عنوان  خشک سالی 
چاه های  ساله  چندین  خشک سالی های  دلیل 
و  شده اند  هوشمند  کنتور  دارای  کشاورزی 
است. یافته  کاهش  کشاورزان  آب  سهمیه 
شهرستان  امسال  اینکه  بیان  با  زاده  کیانی 
سطح  در  را  بارندگی  میزان  کمترین  بشرویه 
کشور داشته است، بیان داشت: در شرایطی که 
نزوالت آسمانی برای کشاورزان قطع شده باید 
مسئوالن مراعات بیشتری با کشاورزان داشته 
باشند وگرنه زحمات 50 ساله ما هدر می رود.

کاهش ۵۰ درصدی محصول

امسال  پسته  محصول  اینکه  بیان  با  وی 
با  داشت:  بیان  بود،  خواهد  نصف  حتم  به طور 
دیگر  سرسام آور  هزینه های  و  موجود  شرایط 
کاشت پسته توجیهی برای کشاورز ندارد و باید 

شغل 50 ساله را کنار بگذاریم.
رحمتی یکی دیگر از کشاورزان بیرجندی نیز 
مهم ترین مشکل پسته کاران را خشک سالی، 
خشک سالی  از  ناشی  آفات  بروز  و  بی آبی 

که  ابتدا  همان  در  امسال  می گوید:  و  می داند 
نهال پسته در حال جوانه زدن بود، آفت سبب 

شد که بیشتر محصول سیاه شود و بریزد.
وی با اشاره به اینکه در همان ابتدا با هزینه 
موضوع  و  کردیم  سم پاشی  را  درختان  باال 
موقتی رفع شد، عنوان داشت: بعد از مدتی که 
پسته ها در حال برداشتن بود باز دوباره افت به 
جان درختان افتاد و ناچار شدیم سم پاشی را 
از  دیگر  نیمی  هم  باز  اما  دهیم  انجام  دوباره 

محصول از بین رفت.

وقتی دخل وخرج کشاورز باهم 
همخوانی ندارد

حدود  موجود  شرایط  با  اینکه  بیان  با  وی 
بین  از  آفات  اثر  بر  امسال  محصول  دوسوم 
رفته و مقداری هم که باقی مانده هم به دلیل 
کم مغزی دهان باز نکرده است، بیان داشت: 
است  شپشتک  آفت  امسال  آفت  مهم ترین 
گرفته  برگ ریزان  درختان  می شود  سبب  که 
بیرجندی  کار  پسته  بریزند.این  محصوالت  و 
بروز  دالیل  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با 
آفات کم آبی است، بیان کرد: امسال به دلیل 
کمبود بارندگی در زمستان تنها یک مرتبه به 
به  نیز  تابستان  داده ام و در  درختان پسته آب 
دلیل کمبود بارندگی ناچار هستم با تانکر برای 

درختان آب رسانی انجام دهم.
حدود  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  رحمتی 
آورده ام،  مزرعه آب  به سر  تانکر  با  بار  هشت 
افزود: هزینه آب رسانی حدود 950 هزار تومان 
که  است  حالی  در  این  و  برداشته  خرج  برایم 
دولت هیچ حمایتی در این زمینه از کشاورزان 
نمی کند.وی با بیان اینکه در سال های گذشته 

نظر گرفته  در  برای آب رسانی  یارانه ای  دولت 
برداشته شده  بود که آن هم چند سالی است 
سال های  در  این  بر  عالوه  کرد:  بیان  است، 
نظر  زیر  های  تعاونی  از  کشاورزان  گذشته 
که  می کرد  خریداری  را  سم  کشاورزی  جهاد 
آن هم در حال حاضر آزادشده و کشاورز باید 
تاکید  با  کند.رحمتی  پرداخت  را  زیادی  هزینه 
هزینه  همه  بخواهند  کشاورزان  اگر  اینکه  بر 
را خودشان پرداخت کنند، یک درصد هزینه ها 
برای  امسال  کرد:  بیان  نمی شود،  حاصل  هم 
و 500  میلیون  پسته خود حدود یک  درختان 

هزار تومان هزینه کرده ام درحالی که بیش تر 
محصول  تومان  هزار   700 و  میلیون  یک  از 
نیز  درختان  بیمه  مورد  در  داشت.وی  نخواهم 
اما  کردم  بیمه  را  درختان  سال  می گوید: یک 
بنابراین  بیمه بی آبی و آفات را قبول نمی کند 

امسال دیگر از بیمه هم ناامید شده ام.

کود مورد نیاز کشاورزان به موقع به 
دست آن ها نمی رسد

کاران  پسته  از  دیگر  یکی  یعقوبی  عباس 
کود  اینکه  از  انتقاد  با  استان  ساله   25
آن ها  دست  به  به موقع  کشاورزان  موردنیاز 
کود  هم  حاضر  حال  در  می گوید:  نمی رسد 
و هم سموم آزادشده و دیگر صرفه ای برای 

ندارد. کشاورزان 
آفات  بروز  از  به موقع  پاشی  با سم  که  وی 
مهم ترین  از  یکی  است،  کرده  جلوگیری 
راه های جلوگیری از بروز آفات را اطالع رسانی 
به کشاورزان می داند و می گوید: من همیشه 
موقع آبیاری از کود مناسب استفاده کرده ام و 
با مراقبت نگذاشته ام محصولم دچار آفت شود 

کشاورزان  به  به موقع  اطالعات  این  باید  اما 
دیگر هم منتقل شود.

وجود  این  با  داد:  ادامه  کار  پسته  این 
امسال آفتاب زدگی و گرمای زودرس مقداری 
کم  درختان  و  کرد  خسارت  دچار  را  محصول 
کشاورزی  جهاد  سازمان  هستند.رئیس  برگ 
خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: در حال حاضر 
برداشت  استان،  هشت هزار و 700 پسته کار 
زیر  هکتار سطح   723 و  هزار   16 از  را  پسته 

کاشت این محصول آغاز کرده اند.

کاهش ۱۰ درصدی تولید پسته 
در استان

سال  در  کرد:  بیان  مطلق  پور  ولی  هاشم 
از  پسته  تن   806 و  هزار   13 بر  بالغ  گذشته 
که  شد  برداشت  جنوبی  خراسان  باغ های 
گرمای  و  نوسانات حرارتی  به  توجه  با  امسال 
زیاد و تگرگ با 10 درصد کاهش تولید مواجه 
و  هزار   12 امسال   وی  گفته  بود.به  خواهیم 
520 تن پسته از باغ های استان برداشت شود.

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی، سفید، کله قوچی، اکبری، احمد آقایی 
جنوبی  خراسان  پسته  ارقام  از  را  بادامی  و 
برشمرد و افزود شهرستان بشرویه با 6 هزار و 
450 هکتار، بیش ترین سطح زیر کاشت پسته 

را در استان دارد.

آفت پسیل، مهم ترین 
عامل نابودی پسته

ولی پور مطلق با بیان اینکه کاشت محصول 
هزینه  کم  و  طلبی  آب  کم  دلیل  به  پسته 

دست یابی  روش های  مهم ترین  از  یکی  بودن 
کشاورزان خراسان جنوبی با جود خشک سالی ها 
اخیر به درآمد پایدار است، عنوان داشت: پسته 
ایران  بومی  و  استراتژیک  از محصوالت  یکی 
بوده و بر اساس پژوهش های انجام شده دارای 

قدمتی چهارهزارساله است.
اینکه آفت پسیل به عنوان  با اشاره به  وی 
به  پسته  نابودی  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
روی  بر  سفیدرنگ  شکری  دانه های  صورت 
بیان داشت: این  برگ درختان ظاهر می شود، 
آفت  تغذیه  اثر  در  شکری  حالت  و  سفیدی 
پوره های  زیرا  است  پسته  درختان  از  پسیل 
پسیل با فروبردن خرطوم خود در سطح برگ ها 
پروتئینی  مواد  و  کرده  تغذیه  گیاهی  شیره  از 
به  را  قندی  مواد  و  کرده  جذب  را  گیاه  شیره 

صورت شیره دفع می کنند.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی اضافه کرد: این مواد قندی در مجاورت 
هوا خشک شده و موجب ضعف عمومی درختان 
پسته و ریزش برگ ها، جوانه ها، دانه ای کوچک 
و افزایش درصد دهان بستگی پسته می شود و 
خشکی  و  درختان  پوکی  بر  عالوه  نهایت  در 
عدم  موجب  زارعی  سال  دو  مدت  به  آن ها 

باردهی درختان می شود.

روش های سنتی نامناسب 
کشاورزان برای مبارزه با آفات

وی با بیان اینکه پسیل در خردادماه موجب 
ریزش برگ ها، خوشه ها و جوانه های درختان 
افزایش  موجب  مردادماه  در  و  می شود  پسته 
می کند،   فراهم  را  پسته  بستگی  دهان  مقدار 
افزود: متأسفانه زمانی که درختان پسته دچار 
شیوه های  اساس  بر  کشاورزان  می شود  آفت 
سنتی سعی می کنند کودهای حیوانی و مرغی 
بیشتری به درختان پسته بدهند که زور زمین 
زیاد شود اما این شیوه نه تنها موجب افزایش 
پسیل  آفت  برابر  در  پسته  درختان  مقاومت 
را  پسیل  آفت  افزایش  زمینه  بلکه  نمی شود 

هم فراهم می کند.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی با بیان اینکه مهمترین  راهکارها برای 
مبارزه بیولوژیک با آفت پسیل پسته، خط تکثیر، 
پرورش و رهاسازی حشره مفید بال توری در 
انسکتاریوم است، عنوان داشت: در این روش 
تولید  آزمایشگاه  بالتوری سبز در  مبارزه، تخم 
مخصوص،   کارت های  روی  نصب  از  پس  و 
و  می شود  رهاسازی  درختان  تاج  روی 
تخم  از  خروج  از  پس  تخم ها  این  الروهای 
این  که  می کنند  تغذیه  پسته  پسیل  آفات  از 
سم پاشی  برای  جایگزینی  بهترین  روش  

شیمیایی علیه پسیل پسته است.
درختان  تقویت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
از  متعادل  استفاده  و  آن ها  صحیح  تغذیه  و 
روش های  مهم ترین  از  یکی  ازته  کودهای 
درختان  است.کاشت  پسیل  آفت  با  مقابله 
روش های  ترین  سودآور  از  یکی  پسته 
دست یابی کشاورزان خراسان جنوبی به درآمد 
و  است  مواجه  نابودی  با خطر  که  بوده  پایدار 
جلوگیری از این امر نیازمند اجرای روش های 
این روش ها به  باید  جدید کشاورزی بوده که 

کشاورزان آموزش داده شود.
 البته در این بین هنوز هم چشم امید همه 

کشاورزان استان به آسمان دوخته شده است.

محالتی -    بین توحید و مدرس   09153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 - رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
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اولین زن ریاضیدان ناسا 
به گزارش فارس، کاترین جانسون که از ریاضیدان های باهوش ناساست در سال  1918 متولد شد و کارش را در 
ناسا از سال 1953 شروع و تا پایان سال 1986 ادامه داد. کاترین جانسون سهم به سزایی در محاسبه پرواز آلن شیرد 
که در سال 1961 اتفاق افتاد، ایفا کرد.  ناسا از او به عنوان ریاضیدان تکرار نشدنی یاد می کند.

به راستی ما که هستیم؟

سارا رزقی - با کدامین قلم آغاز کنم تا ذره ای از  
محبت ما آدمیان را به رخ همگان بکشم؟!! 

ندای درونی قلبم پشت سر هم می گوید :اسمش 
آدم است اما تو باور نکن،گاهی کاری می کند که 

از پس هیچ گرگی بر نمی آید...
این  که  بریم  می  یاد  از  اوقات  گاهی  آدمیان  ما 
را  خاکی  کره  این  روی  حیات  حیوانات هم حق 
چقدر  دهیم  نشان  آنکه  برای  تنها  دارند.گاهی 
جسور و شجاع هستیم،جان آن ها را می گیریم.

از محیط طبیعی شان  را  به راحتی آن ها  گاهی 
گذاریم. هر  درون قفس می  و  آوریم  بیرون می 
دوی ما آفریده ی خداوند هستیم اما گاهی روزها، 
این ما هستیم که سهم طبیعی شان را از آن ها 
دریغ میکنیم و حق حیات از آن ها ساقط می شود.

آری میخواهم بگویم امروز 9 شهریور است.

 همان روزی که انسان های روی کره ی خاکی، 
انسانیت را فراموش کرده اند .می خواهم بدانم ما 
بدون انسانیت چه هستیم؟ امروز دهمین سالگرد 
زیباترین گربه ی خوش رنگ طبیعت، به نام یوز 
پلنگ آسیایی است. یادآور  روزی است که با کشتن 
دو توله از آن گربه ی زیبا، چرخه ی طبیعت را در 
معرض خطر قرار دادیم.آری اینجاست که باید به 

حق بگوییم انسان بی رحم ترین حیوان است.
هم  دست  در  دست  آدمیان  ما  دیگر  بار  بیایید 
شهریور   9 روز  تا  ببندیم  عهد  هم  با  و  بگذاریم 
یادآور عهدی باشد برای حفاظت از آخرین بازمانده 
های این گونه ارزشمند.یادآور این باشد که ایران 
تنها قاره ی کهن است که نسل یوز آسیایی در آن 
وجود دارد. باور دارم اگر روزی فرا برسد که همه 
ی شکارچیان تفنگ ها را غالف کنند، نقش زیبای 
ثبت خواهد شد  و آن روز همان روزی  طبیعت 

است که ما آدمیات به حق انسان خواهیم بود.
از همگان  روز  این  وگرامیداشت  پاسداشت  برای 
حق  و  باشیم  هم  آیندگان  فکر  به  که  خواستارم 
نگیریم.بیایید  ها  آن  از  را  زندگی کردن حیوانات 
بار دیگر ایرانی بودنمان را به همه ثابت کنیم چون 

سرنوشت این یوز ایرانی در دستان من و توست.

شاتل اپراتور برتر اینترنت براساس نظرسنجی
 از کاربران در استان خراسان جنوبی شد

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت )ADSL( برای اولین بار در کشور براساس نظرسنجی از 
کاربران خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فالح جوشقانی گفت: به منظور ارایه اطالعات درست به کاربران برای انتخاب آگاهانه اپراتور ارایه دهنده 
اینترنت پر سرعت ،سطح کیفی ارایه خدمات از سوی اپراتورها بر اساس نظرسنجی و مراجعه مستقیم به بیش از 3۰ هزار کاربر در 31 استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه 
رتبه بندی و اعالم نتایج در ایجاد فضای رقابتی، عادالنه و شفاف بین اپراتورها و ارتقاء سطح کیفی و کمی سرویس های ارائه شده در حوزه ICT سهم بسزایی دارد، افزود: فرآیند نظرسنجی و 

رتبه بندی اپراتورها به تفکیک استان و انتشار آن به صورت دوره ای، مستمر بوده و به زودی با ایجاد سامانه رضایت سنجی مشترکین، این فرآیند به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می شود.

ساخت پروژه مسجد جدید حضرت ولی عصر 
مشکالت  دلیل  به  روزها  این  بیرجند  )عج( 
نیمه  مسجد  این  و  است  شده  متوقف  مالی 
اسالم  بدو  از  مسجد  است.  شده  رها  کاره 
عرصه های  تمامی  برای  جایگاه  مهمترین 
مذهبی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
شکل گیری  در  مهمی  نقش  و  بوده  جهادی 

انقالب اسالمی ایران داشته است.
مسلمین  بین  وحدت  استمرار  یادآور  مسجد 
با  نوبت  سه  روز  در  یادآوری  این  که  است 
در  مسلمانان  حضور  و  اکبر«  ا...   « ندای 
می گیرد  انجام  نماز  اقامه  جهت  مسجد 
را  وحدت  این  حفظ  لزوم  آن ها  به  دائمًا  و 
جغرافیایی  منطقه  هر  در  و  می کند  گوشزد 
نقطه  آن  در  دارد،  فعال  که مسجد حضوری 
و  شده  آکنده  فضا  در  وحدت  نورانی  شعاع 
تنش  بدون  آرام  اجتماعی  می رود  انتظار 
در  مسجد  باشد.  مشاهده  قابل  اختالف  و 
به  را  بشری  جامعه  تنها  نه  زندگی  محیط 
نوع  بلکه  می خواند  فرا  همسویی  و  وحدت 
ساختار فضای روستایی و شهری را با حضور 
نقطه  همانند  که  می دهد  شکل  چنان  خود 
مسکونی،  مناطق  و  مکان ها  دیگر  ثقل، 
سمت  به  نیز  را  عبادی  و  فرهنگی  تجاری، 

می سازد. متمرکز  خویش 
راهی مسجد  و عشاء  نماز مغرب  اقامه  برای 
شوم،  می  بیرجند  عصر)عج(  ولی  حضرت 
مسجدی که فضای بیرونی آن بدون پوشش 
و سنگفرش و خاکی است. مصالح ساختمانی 
ریخته شده در اطراف مسجد موجب آلودگی 
نازیبایی محیط شده است و وضوخانه این  و 
دارای  و  ندارد  مناسبی  شرایط  هم  مسجد 
هم  مسجد  ورودی  راه  است.  خاکی  زمینی 

بدون پوشش مناسب و خاکی است.

نیاز ۴۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل   
مسجد حضرت ولی عصر)عج( بیرجند

اکبر کاهنی عضو هیئت امنای مسجد حضرت 
ولی عصر )عج( بیرجند در گفتگو با شبستان به 
مناسبت روز جهانی مسجد اظهار داشت: ساخت 
مسجد حضرت ولی عصر )عج( در سال 9۰ آغاز 
از این مسجد برای  شد و در سال 92 قسمتی 

برگزاری نماز و مراسمات به بهره برداری رسید.
 وی با بیان اینکه از نظر فیزیکی ساخت این 
مسجد 55 درصد پیشرفت داشته است، گفت: 

متر   16۰ و  هزار  یک  مسجد  زمین  متراژ 
به  نیاز  ساختمان مسجد  تکمیل  برای  و  است 
چرا  است  تومان  میلیون   4۰۰ حدود  اعتباری 
که در ساختمان جدید مسجد امکانات مختلفی 
و  خواهران  بسیج  پایگاه  کتابخانه،  همچون 

برادران ایجاد خواهد شد.
امنای مسجد حضرت ولی عصر   عضو هیئت 
)عج( بیرجند با اشاره به اینکه همه ی کمک های 
صورت گرفته به مسجد مردمی بوده است، گفت: 
نداشته  وجود  مسجد  این  به  دولتی  کمک های 
است و اداره اوقاف طی مراتب مختلف حدود 6 

میلیون تومان به این مسجد کمک کرده است.
 

توقف پروژه ساخت مسجد حضرت ولی 
عصر)عج( بیرجند به دلیل مشکالت مالی

به گفته وی تنها مشکل این مسجد کمبود منابع 
مالی است و نیاز شدید به مساعدت های مالی از 
سوی مسئولین برای تکمیل مسجد حضرت ولی 
عصر)عج( وجود دارد چرا که پروژه تکمیل مسجد 

به دلیل مشکل مالی متوقف شده است.

 کاهنی به چشم انداز هیئت امنای مسجد حضرت 
ولی عصر )عج( در 1۰ سال آینده اشاره کرد و 
اظهار داشت: هدف اعضای هیئت امنای مسجد 
این  در  مختلف  مناسبات  تمامی  که  است  این 
مسجد برگزار شود و همچنین ساختمان جدید 
مسجد تکمیل شود و با توجه به اینکه مجموعه ی 
نفیسی از کتاب های اهدایی توسط آستان قدس 
رضوی و مردمی را دارا هستیم برای راه اندازی 

کتابخانه این مسجد برنامه هایی وجود دارد.
 وی در ادامه بیان کرد: در راستای طراز اسالمی 
برگزاری  جمله  از  اقداماتی  مسجد  این  بودن 

در  جشن  برگزاری  محرم،  اول  دهه  در  مراسم 
طول  در  دادن  افطاری  بزرگ،  اعیاد  و  میالدها 
ماه مبارک رمضان، برگزاری دعای ندبه در هر 
برای  خطاطی  و  قرآن  کالس  برگزاری  جمعه، 
نوجوانان، تفسیر قرآن کریم در یک شب برنامه 

ریزی شده است. کاهنی به مسجد قدیم حضرت 
ولی عصر)عج( اشاره کرد و افزود: مسجد اکبریه 
یا مسجد قدیم حضرت ولی عصر )عج( قدمت آن 
به سالیان قبل بر می گردد و یکی از مشکالت 
مسجد اکبریه این است که هیئت امنا بر مسجد 
مسئولین  یک طرف  از  و  ندارند  کاملی  اشراف 
میراث فرهنگی می گویند که این مسجد به دلیل 
قدمت ساختمان آن باید در اختیار میراث فرهنگی 
باشد و از طرف دیگر زمین مسجد جز موقوفات 
بنیاد مسکن است. وی در ادامه اظهار کرد: اگر 
امنای  هیئت  آید  وجود  به  مسجد  در  مشکلی 
مسجد نمی توانند بدون نظر میراث فرهنگی اقدام 
به برطرف کردن مشکل نمایند و این مشکلی 
است که باید رفع شود. کاهنی با بیان اینکه هیچ 
کمکی به مسجد اکبریه صورت نگرفته است: این 
مسجد در چند سال گذشته دارای امکاناتی نظیر 
آب و برق و گاز شده است و هم اکنون در این 

مسجد نمازهای جماعت اقامه می شود.
هیات امنای مسجد اکبریه اجازه ترمیم 
و یا رفع مشکالت مسجد را بدون اجازه 

میراث ندارند

حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی در خصوص 
مسجد تاریخی اکبریه بیرجند اظهار داشت: این 
مسجد جز آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
ملی است.وی بیان کرد: به دلیل اینکه مسجد 
این  امنای  است هیئت  تاریخی  آثار  اکبریه جز 
انجام  فرهنگی حق  میراث  اجازه  بدون  مسجد 
هیچ گونه عملی برای ترمیم یا برطرف کردن 
مشکل از این مسجد را ندارند و حتما باید با اجازه 
برای برطرف کردن مشکالت  میراث فرهنگی 

احتمالی این مسجداقدام کنند. 
المسلمین احمد مالیی مدیر  حجت االسالم و 

امور مساجد خراسان جنوبی  به  مرکز رسیدگی 
هم به خبرنگار شبستان در بیرجند اظهار داشت: 
در حال حاضر 5 شهرستان به طور کامل مساجد 
آن ها ارزیابی شده است و بانک اطالعاتی در مورد 

دیگر مساجد دقیق نیست.
 وی با بیان اینکه حدود 2 هزار مسجد در استان 
وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و 

1۰۰ مسجد در خراسان جنوبی ارزیابی شده اند.
حجت االسالم مالیی با اشاره به اینکه حدود 
در  نماز  اقامه  زمینه  در  استان  در  7۰۰ مسجد 
از یکهزار  بیش  فعال هستند، گفت:  نوبت  سه 
مسجد در استان در زمینه برگزاری مناسبات و 

اعیاد فعالیت دارند.
 وی به مشکالت مساجد خراسان جنوبی اشاره 
کرد و افزود: مشکل اکثر مساجد روستایی نبود 
امام جماعت و روحانیت است و  مدیر مسجد، 
طبیعتا اگر امام جماعت نباشد مسجد غیر فعال 
امور مساجد  به  می شود. مدیر مرکز رسیدگی 
مشکالت  دیگر  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
کمبود  مشکالت  از  دیگر  یکی  گفت:  مساجد 
تراکم  شهر  نقاط  از  برخی  در  و  است  مسجد 
است  ضروری  و  الزم  که  دارد  وجود  مساجد 
ندارد.  دیگر مسجدی وجود  در یک بخش  اما 
ادامه داد: بحث ساخت  حجت االسالم مالیی 
و ساز مساجد نیز از دیگر مشکالت است و از 
خیرین درخواست می شود که بسیاری از مساجد 
نشده  تکمیل  هنوز  اما  در حال ساخت هستند 
اند و نیاز به اعتبارات دارند و برخی از مساجد 
نیز کوچک هستند و یا نیاز به مرمت دارند که 
اشاره  با  وی  هستند.  خیرین  مساعدت  نیازمند 
این  استان  در  مسجد   3۰۰ از  بیش  اینکه  به 
مشکالت را دارند،  خاطرنشان کرد: هر مسجد 
که ساخته شده است به کمک مردم و خیرین 

مسجدساز بوده است.

پروژه مسجد جدید حضرت ولی عصر) عج( متوقف شد

برزجی- استاندار خراسان جنوبی چند روز قبل 
در نشستی با مسئوالن نسبت به حقوق دریافتی 
برخی از اعضای شوراهای اسالمی معترض شد 
و گفت: برخی از اعضای شوراها از شهردار بیشتر 
حقوق می گیرند که این موضوع به جد پیگیری 
خواهد شد. سید علی اکبر پرویزی  با بیان اینکه 
شورا ماهیانه دو جلسه باید برگزار کنند، افزود: 
برای برگزاری این جلسات حقوق 3.5 میلیون 
تومانی شوراها که در برخی جاها گزارش شده 
قابل قبول نیست و با آنها برخورد خواهد شد. 
در پاسخ به این اعتراض استاندار، رئیس شورای 
اسالمی استان نیز طی واکنشی گفت:  اعضای 
شوراهای مختلف  از استاندار گالیه مند هستند 
و به همین منظور درخواست جلسه اضطراری از 

استاندار را داریم تا ما را توجیه کنند.
رضا قرائی در گفت و گو با روزنامه آوا با اشاره 
به سخنان اخیر استاندار درباره شوراها در طبس 
استاندار  نطق  این  از  شوراها  همه  اظهارکرد: 
شوراهای  تمام  به  لذا   شدند  شوکه  و  ناراحت 
شهرستان ها، شهرها و بخش ها نامه زده ایم تا 

مستندات خود را ارسال کنند.
کرد:  نشان  خاطر  استاندار  سخنان  رد  با  وی 
گفته  استاندار  که  مواردی  اینگونه  حال  به  تا 
 است؛ در هیچ نقطه ای از استان نداشته ایم .
وی افزود: بر اساس قانون، شوراها می تواند در 
هر ماه تا 5۰ ساعت جلسه داشته باشند و حقوق 

آنها یک شصتم حقوق شهردار است.

 قرائی با بیان اینکه  بر اساس بررسی ها تا به  
حال هیچ جا حقوق شوراها از یک میلیون تومان 
تا یک میلیون و 1۰۰ هزار تومان بیشتر نبوده 
گفت: این میزان هم با احتساب حضور اعضا در 
کمیسیون ها، جلسات و همه نشست هایی است 

که شرکت کرده اند. 
وی یاد آور شد: اعضای شورای بخش تاکنون 
ریالی دریافت نکرده اند و شورای شهرستان هم 

کسی ریالی نداشته که به آنها بدهد.
از  شوراها  اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  قرائی   
اینگونه حرف ها و برخوردها ؛ در حالی که هیچ 
حمایتی از آنها نشده است، ناراحت هستند افزود: 
در تعجبیم که هدف استاندار از اینکه می گوید 
شوراها صداقت و منطق داشته باشند چیست؟ 
مگر کجا صداقت و منطق وجود نداشته است؟ 
تاکید  جنوبی  خراسان  اسالمی  شورای  رئیس 
کرد: استاندار باید برای اینگونه برخوردها؛ جواب 
شوراهایی را که صادقانه و بدون چشم داشتی 
در خانه هایشان به روی مردم باز است را بدهد. 
جلسه  این  که  صورتی  در  اظهارکرد:  وی 
برگزار نشود، شورای استان مستند شش ماهه 
میز  روی  و  آماده  را  استان  مختلف  شوراهای 
شورا و در اختیار رسانه ها قرار می دهیم تا همه 

چیز مشخص و روشن شود.

 اظهارات استاندار نپخته است

یک عضو شورای شهر بیرجند نیز  گفت: اعضای 
شورا همان حق جلسه را دریافت می کنند و نه 
راننده و ماشینی در اختیار اعضا است و نه خط 
موبایلی. و همه هزینه هایی که اعضا می کنند 
از جیب خودشان است.مهدی عبدالرزاق نژاد؛ در 
گفتگو با یکی از رسانه ها ؛ در خصوص صحبت 
های استاندار در طبس درباره عملکرد و حقوق 

های شوراها اظهار کرد: از وقتی که آقای پرویزی 
پیگیر  است،  آمده  استان  به  استاندار  عنوان  به 
برگزاری جلسه ای با وی هستیم که هنوز موفق 
نشده ایم. اما استاندار قول داده تا فردا جلسه ای 
داشته باشیم. وی افزود: خوب بود که استاندار با 
اعضای شورای شهر ابتدا در جلسه ای یکدیگر را 

می شناختیم و از اطالعات مالی شورا با خبر می 
شد و سپس اظهارنظر می کرد؛ این موضوع برای 

ما جای گله دارد.
اینکه  به  اشاره  با  بیرجند    عضو شورای شهر 
اصال چرا این چنین هجمه ای به شوراها شده و 
این جای تعجب دارد که درباره شورایی که همه 
اعضای آن منتخب مردم هستند اینگونه قضاوت 

شده است. عبدالرزاق نژاد تصریح کرد: استاندار به 
حقوق شوراها اشاره کردند، در این خصوص باید 
گفت که شوراها حقوقشان همان حق جلسه ای 
است که دریافت می کنند و آن هم چندماهی 
نشده  پرداخت  و هنوز  است که روی هم شده 
است. وی ادامه داد: اعضای شورای شهر بیرجند 

هم همه حق جلسه ای هستند و این حق جلسه 
می  تومان  هزار  تا 6۰۰  حدود 5۰۰  ماه  در  ها 
شود و اینکه شوراها در ماه حدود 3 تا 4 میلیون 
تومان حقوق می گیرند دروغ است. عضو شورای 
شهر بیرجند با بیان اینکه اگر اعضا در جلسه ای 
شرکت کنند حق جلسه دریافت می کنند و اگر 
هم شرکت نکنند مبلغی برای آنها اختصاص نمی 

یابد گفت: معموال شورای شهر بیرجند هفته ای 
دو جلسه 3 تا 4 ساعته برگزار می کند که این 
با  نژاد  است.عبدالرزاق  سنگین  بسیار  جلسات 
بیان اینکه استاندار این موضوع را کمی نپخته 
اظهارکرده است، افزود: آنطور که بنده اطالع دارم 
این موضوع در سطح استان قابل قبول نیست 

استاندار شوراهای شهرهای  و شاید هم منظور 
دیگری است که قبال استاندار آنجا بوده است. 
وی بیان کرد: انتظار می رفت استاندار نسبت به 
شوراها که در واقع بخشی از مردم و منتخب آنها 
هستند با مالحظه برخورد می کرد تا شان آنها 
خدشه دار نشود.استاندار در جایگاه خود و شوراها 
هم در جایگاه خود هستند و باید روابط بر اساس 
احترام متقابل باشد تا باعث دلخوری نشود. عضو 
شورای شهر بیرجند در خصوص این اظهار نظرکه 
شوراها با وارد کردن نیروی انسانی به شهرداری، 
بار مالی برای شهرداری ایجاد کرده اند هم گفت: 
در استان ما هرگز اینگونه اتفاقی نیفتاده و در واقع 
شوراها با توجه به موقعیت شهرداری و همچنین 
صالح مردم برنامه ریزی می کنند. ممکن است 
نژاد  عبدالرزاق  نباشد.  اینگونه  شهرها  سایر  در 
اظهارکرد: سیاست شورای شهر این است که با 
رعایت انصاف برنامه ریزی کند و نه حقی از مردم 
ضایع شود و نه به شهرداری فشار بیاید تا بتواند 
به وظایف خود عمل کند. وی تاکید کرد: اعضای 
شورا همان حق جلسه را دریافت می کنند و نه 
راننده و ماشینی در اختیار اعضا است و نه خط 
موبایلی. و همه هزینه هایی که اعضا می کنند از 

جیب خودشان است. 
بنا بر اخبار رسیده امروز ) سه شنبه(  ساعت 1۰ 
صبح اعضای شوراهای اسالمی شهر و بخش در 
سالن عالمه فرزان بیرجند با پرویزی نماینده عالی 

دولت در استان دیدار می کنند.

 به دلیل مشکل مالی؛

اعضای شورای شهر در شوک اعتراض استاندار به حقوق های میلیونی 

سنگین ترین دوچرخه جهان ساخته شد

  سنگین ترین دوچرخه جهان در یکی از کشورهای 
اروپایی رونمایی شد.به گزارش مهر، »فرنک دوز« 
سازنده سنگین ترین دوچرخه جهان لقب گرفته و 
اهل کشور آلمان است.  این دوچرخه غول پیکر 

است  کامیون  مقیاس  در  هایی  الستیک  دارای 
ضمن اینکه به دو طرف چرخ عقب آن دو چرخ 
کمکی برای بر قراری تعادل به هنگام سوار شدن 
بر روی آن تعبیه شده است.به گفته سازنده این 
دوچرخه، هدف از ساخت آن ثبت رکورد سنگین 
»گینس«  کتاب  در  حرکت  قابل  دوچرخه  ترین 
است.در حال حاضر وزن این دوچرخه غول پیکر 
در  دارد  قصد  دوز«  »فرنک  اما  است  کیلو   94۰

آینده وزن آن را به 12۰۰ کیلو افزایش دهد.

راه اندازی اولین متروی
 بدون راننده در چین 

اولین خط مترو بدون راننده چین برای دسترسی 
به پکن افتتاح شد.به گزارش فارس، سال گذشته 
رسانه های چین خبر از به کارگیری متروهای تمام 

کشور  این  پایتخت  به  دسترسی  برای  اتوماتیک 
داده بودند. پس از یکسال از رسانه ای کردن این 
برای  راننده چین  اولین خط مترو بدون  تصمیم، 

دسترسی به پکن افتتاح شد. 
در  توقف  برای  و  است  اتوماتیک  تمام  مترو  این 
نیازی  مسافران  آمد  و  رفت  کنترل  یا  ایستگاه ها 

به راننده ندارد. 
خبرها حاکی از آنست که سرعت این مترو به 8۰ 

کیلومتر در ساعت می رسد. 
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آیه روز  

در حقيقت پيش از اين ]نيز[ در صدد فتنه جويى برآمدند و كارها را بر تو وارونه ساختند تا حق آمد و امر 
خدا آشكار شد در حالى كه آنان ناخشنود بودند. سوره التوبه، آيه 48

حدیث روز  

هميشه در خدمت مادر و پاي بند او باش، چون بهشت زير پاي مادران است و نتيجه آن نعمت هاي بهشتي 
خواهد بود. حضرت زهرا  )سالم ا... عليها(

از عقل دليل آيد و از عشق خليل
اين آب حيات دان و آن آب سبيل

در چرخ نيابى تو نشان عاشق
در چرخ در آئى به نشانهای رحيل

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند گام برای بهتر بخشیدن

بهترين راه برای بخشيدن  اين است كه انسان 
بگذرد.  ديگران  تقصيرات  از  وجودش  تمام  با 
بعضى از اين توصيه  ها در واقع مراحلى از روان 

درمانى هستند. 
گام اول : احساسات منفى را انكار نكنيد! ديده  ايد 
بعضى  ها مى گويند من از هيچ كس چيزی به دل 
نمى  گيرم“. راستش را بخواهيد، دست كم از نظر 

روان شناسى اين هيچ  چيز“ غيرممكن است. 
گام دوم : دو دو تا چهار تا كنيد! با خودتان فكر 
كنيد كه روی هم  رفته مضرات كينه داشتن يا تالفى 
كردن، بهتر است يا سودهايش. همين كه شما به 
اين نتيجه برسيد كه بخشيدن هم مى تواند در كنار 
از گزينه  هايتان  ابدی و تالفى كردن يكى  كينه 

باشد، از اين گام نتيجه گرفته  ايد.
گام سوم: حق قصاص و بخشش! مى گويند بخشش 
وقتى لذت  بخش  تر است كه آدم توانايى قصاص 
هم  را،  خودتان  شما  اينكه  باشد.  داشته  را  كردن 
بدانيد،  بخشيدن محق  در  و هم  انجام تالفى  در 
باعث مى شود كه راحت  تر و بدون اكراه ديگری را 
ببخشيد. شايد به همين خاطر است كه مراسم آشتى 
كنانى كه بدون ميل دو طرف قضيه انجام مى  شود، 

معموال نتيجه نمى دهد.
گام چهارم : به محدوديت های او فكر كنيد! حاال 
را  قضيه  هيجان  مقدار  كمى  كه  است  اين  وقت 
بياوريد پايين و اتفاقى را كه باعث رنجش شما شده 
است، منطقى  تر بررسى كنيد. برای خودتان پيش 
نفر را برنجانيد؟ منصف  ناخواسته يک  نيامده كه 

باشيد ديگر!

دور  و  مى كند  را  خود  پرهای  دشت  در  طاووسى 
مى ريخت. دانشمندی از آنجا مى گذشت، از طاووس 
پرسيد : چرا پرهای زيبايت را مى كنى؟ چگونه دلت 
مى آيد كه اين لباس زيبا را بكنى و به ميان خاک 
و گل بيندازی؟ پرهای تو از بس زيباست مردم برای 
نشانى در ميان قرآن مى گذارند. يا با آن باد بزن درست 

مى كنند. چرا ناشكری مى كنى؟
طاووس مدتى گريه كرد و سپس به آن دانشمند گفت: 
تو فريب رنگ و بوی ظاهر را مى خوری. آيا نمى بينى 
كه به خاطر همين بال و پر زيبا، چه رنجى مى برم؟ 
هر روز صد بال و درد از هرطرف به من مى رسد. 
شكارچيان بى رحم برای من همه جا دام مى گذارند. 
تير  من  سوی  به  من  پر  و  بال  برای  اندازان  تير 
مى اندازند. من نمى توانم با آنها جنگ كنم پس بهتر 
است كه خود را زشت و بد شكل كنم تا دست از من 
بر دارند و در كوه و دشت آزاد باشم. اين زيبايى، وسيله 
غرور و تكبر است. خودپسندی و غرور بالهای بسيار 
مى آورد. پر زيبا دشمن من است. زيبايان نمى توانند 
خود را بپوشانند. زيبايى نور است و پنهان نمى ماند. من 
نمى توانم زيبايى خود را پنهان كنم، بهتر است آن را 

از خود دور كنم.

باعث  كه  دارد  وجود  نشانه  چند   معموال 
تغييرات  بايد  بگيرد  تصميم  كسى  شود  مى 
جدی در زندگى اش ايجاد نمايد. اما متاسفانه 
زندگى كردن با اين عالئم حتى برای مدت 
طوالنى راحت است و به سادگى ممكن است 
اين نشانه ها مورد بى توجهى قرار گيرند.كليد 
درک اين كه چه چيزی در زندگى مان در حال 
روی دادن است، تشخيص احساس مان است. 
اگر احساس اضطراب داشته باشيم، يا ناراضى 
و ناراحت باشيم، يعنى بدن مان سعى دارد به ما 

بگويد زمان تجربه ای جديد فرا رسيده است.
1. بیشتر روزها تمایلی برای رفتن

 به سرکارتان ندارید
بيشتر روزها و هفته های ما در محل كارمان 
ها  صبح  بيشتر  كه  اين  شود،  مى  سپری 
محل  به  رفتن  و  شدن  بيدار  برای  اشتياقى 
كارتان نداريد يا از پايان يافتن تعطيالت آخر 
هفته غمگين مى شويد، يعنى مشكلى وجود 
دارد. كمى وقت بگذاريد و ببينيد چه چيزی در 
روزها و كارتان وجود دارد كه شما را بى ميل 

كرده و برای تغيير اين وضعيت برنامه ای در 
نظر بگيريد.

2. در گذشته سیر می کنید یا رویای 
آینده را در سر دارید

گذشته  در  چه  خوش  اوقات  در  كردن  سير 
اين  دهنده  نشان  تواند  مى  آينده،  در  چه  و 
باشد كه سعى داريد از زمان حال فرار كنيد. 
روياپردازی برای زندگى بهتر در آينده و تخيل 
آن غيرعادی نيست و مى تواند خوب هم باشد 
از  فرار  و  حال  كردن  فراموش  برای  اگر  اما 

مشكالت كنونى باشد عالمت خوبى نيست.
3. دوروبری های تان مدام به شما 

می گویند که آرام باشید
شما  از  مرتبا  تان  آشنايان  و  دوستان   اگر 
مى خواهند كه آرام باشيد، عالمت اين است 
كه بايد بررسى كنيد پشت اين پيام چيست. 
»تو نياز به استراحت داری«، در دنيای امروز، 
عبارت عاميانه ای برای »ولش كن« و » اينقدر 
گاليه نكن« است. بنابراين وقتى مكررا اين را 
مى  شنويد، يعنى داريم به چيزی حساسيت 

را  خودمان  و  دهيم  مى  نشان  حد  از  بيش 
درگيرش كرده ايم كه بايد رهايش كنيم.

4. به موفقیت های دیگران 
حسادت می کنید

حسادت، عالمت نارضايتى از زندگى خودمان 
است و ربطى به اعمال و رفتار ديگران ندارد. 
وقتى احساس كنيد در زندگى تان پيشرفتى 
 نداريد و كاری نمى توانيد بكنيد، به سختى 
مى توانيد از موفقيت ديگران  احساس شادی 
كنيد. يعنى زمان آن است كه از خودتان بپرسيد 

اين حسادت چه مى خواهد به ما بگويد.
5. با احساس خستگی 
از خواب بیدار می شوید

بيدار شدن با احساس خستگى  نشان دهنده 
ناخشنودی است و لزوما به كار و حرفه مربوط 
بر  زندگى  به  كلى  طور  به  بلكه  شود   نمى 
و غمگين  و مضطرب  نگران  اگر  گردد.  مى 
باشيم به سختى مى توانيم به آرامش برسيم 

و استراحت كنيم. 
انرژی  بى  پيوسته احساس خستگى و  وقتى 

بودن داريم، مى تواند بيانگر جدال و كشمكش 
در زندگى باشد. همچنين يعنى خسته از جنگ 
به  بپذيريم.  را  و جداليم و حاضريم شكست 
توانيد  ببينيد چه كار مى  جای تسليم شدن، 
بكنيد تا به روال عادی زندگى تان برگرديد. 
هدف از زندگى شاد بودن  است و كسى كه 

شاد است خسته نيست.
6. دستپاچه و بی تحمل هستید

احساس اين كه حتما بايد كاری انجام بدهيد 
يا جايى برويد، عالمت روشنى از اين است كه 
چيزی  و  است،  نشده  سركوب  تان  خالقيت 
نبايد تغيير كند. عدم توانايى برای راضى بودن 
و ركود مى تواند نشان دهنده اين باشد كه شما 
بايد كار ديگری بكنيد و توانايى تان در چيزی 
ديگر است. اگر دستپاچه هستيد، بايد تشخيص 

دهيد كه بدن تان چه دارد به شما مى گويد.
7. شایعه پراکنی می کنید

كاری  از  انحراف  برای  راهى  سازی،  شايعه 
برای كس  مان  زندگى  در  بايد  ما  كه  است 
ديگری انجام دهيم. وقتى خودتان را در حال 

خبرچينى يا شايعه پراكنى ديديد، مهم است 
كه از خودتان بپرسيد از چه چيزی در زندگى 
اجتناب مى كنيد و سپس درک كنيد كه روبرو 
شدن با آن بهترين كاری است كه مى توانيد 

انجام دهيد.
8. انگار همه سعی دارند آزارتان دهند
زندگى كردن با اين شعار كه »خودت را برای 
چيزهای كوچک و بى اهميت ناراحت نكن«، 
مى تواند بيانگر غم و اندوه زياد و منفى گرايى 
باشد. ايراد گرفتن و بهانه جويى و مدام مشغول 
پيدا كردن عيب و ايرادها بودن در رفتارهای 
پنهانى  مشكل  كه  دهد  مى  نشان  ديگران 
وجود دارد. اين حالت يعنى در زندگى كنونى 

تان راضى و شاد نيستيد.
9. مدام نفوس بد می زنید

انتظار روی دادن حادثه بد را كشيدن در نهايت 
شد.  خواهد  بدی  چيز  دادن  روی  باعث  هم 
كنار  را  خرافات   و  برداريد  نگرانى  از  دست 
بگذاريد، شروع كنيد به تمركز روی كاری كه 

االن داريد انجامش مى دهيد.

عارفانه روز

خدا را گفتم  بيا جهان را قسمت كنيم : آسمان برای 
من ابرهايش برای تو دريا برای من موجهايش
 برای تو ماه برای من خورشيد برای تو خدا

 خنديد و گفت:تو انسان باش همه دنيا برای تو.

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد 
زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت 

كم و كوتاه است. )فرانكلين(

تمام افكار خود را روی كاری كه داريد انجام 
مى دهيد متمركز كنيد. پرتوهای خورشيد تا 

متمركز نشوند نمى سوزانند. )گراهام بل(

تصور مي كنم كه اگر هر كس تنها يک 
ربع ساعت به فكر زندگي خويش باشد 
و بيانديشد كه آن را اصالح كند، هر ماه
 زندگي او از ماه پيش بهتر خواهد شد.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- نجوم - بازيچه دخترانه 
خودروي   - خبره  و  آگاه   -2
مخفيانه  چاه 3-  چرخ   - سنگين 
- بانو -كنكاش 4- افترا - تهمتن 
زابلستان - عنوان 5- مادر عرب -  
سور ازدواج - سن نمايش 6- ضد 
آشتي - يار ديرين گل و پروانه! - 
پنجه ركاب - فلز سرچشمه 7- از 
قالب   - اسالم  شهيدان  نخستين 
 -8 مهماني   - رياضي  معادله 
گرفتاري - باعث و سبب - پيامدها 
يا  زيبا  بسيار  قوت اليموت -   -9
خوشايند كه ذهن را به خود مشغول 
كند - حرارت باالي هوا 10- محبت 
- رستني و نبات -  ابزار نجاري - 
نام روني گلزن  منچستر 11- قيصر 
-  ارزش اجتماعي - به طور مستمر 
يكي   - مردان  لقب  پياپي 12-  و 
از شيريني هاي سنتي شهر تبريز 
- حقه 13- از لوازم آرايش خانمها -  
خالص -  توده 14- معادل فارسي 
آيفون - سرها - مفتاح 15- طبق 
اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت 

نظامي... است - خانه 

عمودي: 1- قبيله صدر اسالم - 
بزرگترين پهنه آبي جهان 2- تيغ 

ماهي - شهري كاماًل توريستي در 
آذربايجان غربي - از نامهاي خداي 
تعالي 3- نان خرد كرده در آبگوشت 
- رهايي - اسباب خانه 4- مردود 
-  فرياد تحقيرآميز - نقش هنرپيشه 
-دندان گيالني - چغندر پخته 5- 
شهري در شمال كشورمان - جمع 
دين - رب النوع مصريان 6- تازه 
- بدل وضو - فرهنگ لغت فرانسه 
 - آشنايي   - آخر  الي  مخفف   -7
مقابل   -8 شكل  چتري  رستني 

پياده - پارچه مشبک - نام ريلكه 
شاعر آلماني قرن بيستم 9- سوره 
تودهني  مشت   - ابريشم   - دهم 
كوي   - پيشكار  گماشته،   -10
-  مانع آب 11- شمردن - ريش 
- مردن 12- منوال، راه - برج كج 
فرانسه - دويدن - خيس - مخفف 
كه او 13- آشوب - ابزار پاكيزگي 
در منزل - چند وكيل 14- دزد - 
پرده نازک چشم - كهنسال 15- از 

غذاهاي گوشتي - گوسفند قرباني
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بیتاکملیوناباب1

رورتنخانینامی2

یناناویاتهریت3

تاساسایربارا4

انرتافگنریبب5

نزکرمکوانانی6

یبننالانیبرع7

ارگانالیارار ف8

تالکهرادانهر9

درهناویهوایا10

رناتیتهمربمگ11

هدبسنهایقزار12

شاوگکسورتارجف13

هندروهدبامارت14

رگیدییاجیروداه15

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

به چند نفر کارشناس فروش و تبلیغات 
به صورت حضوری و یک نفر خانم 
کارشناس فروش تلفنی نیازمندیم.
32430537-09152651699

به یک نیروی جوان آقا برای کار در 
کافی شاپ )شیفت عصر( نیازمندیم.

09351614897

به یک شاگرد با تجربه برای کار در سالن 
زیبایی سی تل )شیفت عصر( نیازمندیم. 

آدرس: بین مدرس 11و 13
32230549

به یک خانم برای نگهداری کودک 
نیازمندیم. محدوده خیابان مدرس 5
32227457 - 09153635699

استخدام مهندس عمران
مهندس عمران با حداقل 5 سال 

سابقه کار در زمینه آب برای سرپرست 
کارگاهی پروژه آبرسانی روستاهای توابع 

سرایان دعوت به همکاری می شود. 
متقاضیان از ساعت 9 الی 12 به آدرس 
بیرجند- خیابان عدالت - عدالت 4 - 
پالک 48 واحد تجاری مراجعه نمایند 

و یا با شماره 09155615562 
تماس حاصل فرمایند.

شرکت ساختمانی طربال سازه سپهر

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

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

 صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آدرس :چهارراه اول توحید   
2212519  - 09151606528

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
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1 س
0
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ایر

مه 
و بی

ول
حص

ع  م
تنو

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

لوله بازکنی با فنر
لوله کشی ساختمان
09151633903

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، جنب پارک آزادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی
چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

مشاور امالک  فدک  خرید و فروش امالک 
شعبانیه - نرجس  - دهلکوه و مسکن مهر 

32316971 - 09151304064 خسروی

به یک نفر بازاریاب آقا 
نیازمندیم. 09151631539

فوری فوری: رستوران با موقعیت 
عالی و فروش باال با کلیه تجهیزات 
واگذار می گردد. 09031553297
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کاراته کاهای خراسان جنوبی در مقابل ملی پوشان 
خوش درخشیدند

در هشتمین المپیاد فرهنگیـ  ورزشی بسیج کشور، علیرضا شهریارپناه با 
گردن آویز نقره نایب قهرمان کاراته شد و محمدرضا عمیدیان در رده چهارم 
تیراندازی با تپانچه قرار گرفت. مسئول تربیت بدنی سپاه انصارالرضا)ع( 
استان در تشریح این خبر گفت: کاراته کاهای خراسان جنوبی در هشتمین 
المپیاد فرهنگیـ  ورزشی بسیج کشور مقابل ملی پوشان خوش درخشیدند. 
غالمرضا دهنوی افزود: علیرضا شهریار پناه در وزن مثبت 70 کیلوگرم این 
ماراتن ملی با غلبه بر حریفان به فینال این رقابت ها راه یافت. وی ادامه 
داد: محمد مهدی شجاعی نیز در مسابقات کاراته بخش کاتا انفرادی برغم 
شایستگی های ستودنی از راه یابی به فینال رقابت ها باز ماند ولی با رأی 
کمیته فنی رقابت ها در لیست منتخبان دعوت شدگان تیم کاراته بسیج کشور 
قرار گرفت. دهنوی یادآور شد: محمد مهدی شجاعی، امیر رضا رجب زاده، سهیل 
جهانفر، امیر رضا وطن پرست، محمد رضا رجب زاده، امیر عباسی و علیرضا شهریار 
پناه کاراته کاهای خراسان جنوبی در این المپیاد فرهنگی ورزشی بودند که محمد 
علی بخشی مربیگری و هدایت تیم استان را بر عهده داشت. وی با اشاره به 
کسب مقام چهارمی محمدرضا عمیدیان در بخش تپانچه مسابقات تیراندازی این 
المپیاد خاطر نشان کرد: سید حسین هاشم آبادی، علی عبدالهی و محمد مهدی 
فالحی نسب اعضای تیم خراسان جنوبی در بخش تیراندازی با تفنگ بادی 
بودند و محمد رضا عمیدیان و حسن ایزدی مقدم در بخش تپانچه حضور داشتند.

قهرمانان مسابقات تیراندازی و طناب کشی 
گرامیداشت هفته دولت، معرفی شدند

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه، خبر از معرفی قهرمانان 
مسابقات تیراندازی و طناب کشی گرامیداشت هفته دولت داد. به گزارش 
فارس، هادی ذوقی افزود: مسابقه طناب کشی ویژه کارمندان مرد ادارات 
این شهرستان با شرکت 30 ورزشکار در سالن اندیشه مجموعه ورزشی 
جوانان  و  ورزش  اداره  شد. سرپرست  برگزار  سربیشه  تختی شهرستان 
سربیشه تصریح کرد:  تیم طناب کشی نیروی انتظامی بر سکوی قهرمانی 
این مسابقات ایستاد، کمیته امداد نایب قهرمان شد و اداره آب و فاضالب 
روستایی سربیشه مقام سوم را کسب کرد. ذوقی یادآور شد: مسابقات تیراندازی 
با اسلحه بادی کارمندان ادارات شهرستان سربیشه نیز با شرکت 50 تیرانداز در 
سالن اندیشه مجموعه ورزشی تختی برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: 
الیاس تقدیری از اداره آب و فاضالب روستایی قهرمان شد، ناصر یعقوبی 
رتبه دوم را کسب کرد و سلمان سمیعی در جایگاه سوم رقابت ها ایستاد.

تیم تقاب، قهرمان مسابقات جام ریاست جمهوری خوسف

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان خوسف، مسابقات والیبال 
بانوان جام ریاست جمهوری با قهرمانی تیم روستای تقاب پایان یافت. دراین 
مسابقات که با حضور چهار تیم از روستاهای تقاب و معصوم آباد در سالن 
ورزشی حکمت روستای تقاب و به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود 
تیم الف تقاب عنوان اولی و تیم الف معصوم آباد دومی را از آن خود کردند.

با نزدیک شدن به فصل مدرسه ها کم کم بازار خرید 
توجه  والدین  از  بسیاری  می شود.  داغ  پشتی  کوله 
چندانی نسبت به استاندارد بودن کوله پشتی که برای 
فرزندشان می خرند، ندارند و بیشتر ظاهر آن برایشان 
مهم است. اما از آنجایی که دانش آموزان در سن رشد 
قرار دارند، استفاده از کوله پشتی غیراستاندارد آسیب 

جدی به سالمت آنها وارد می کند. خمیدگی های ستون 
گردن،  و  شانه  کمر،  نواحی  در  درد  کمر،  مهره های 
احساس خستگی و کوفتگی، درد عضالنی و احساس 
خواب رفتگی و گز گز در دست ها از عالئمی است که به 
دنبال استفاده از کوله پشتی ها و کیف های غیر استاندارد 
برای دانش آموزان رخ می دهد. دقت کنید وزن کیف 

نباید بیشتر از 10 تا 20 درصد وزن کلی بدن شان باشد.  
بهتر است اندازه کوله پشتی از خط شانه ها باالتر نرود و 
حد تحتانی آن نیز کمتر از قوس کمر نباشد. باید توجه 
نباید  هم  پشتی ها  کوله  استانداردترین  حتی  داشت 
بیش از 30 دقیقه مورد استفاده قرار گیرند، چراکه بیش 
از این زمان باعث آسیب به کمر دانش آموز می شوند.

به این دالیل، صبح ها آب ولرم بنوشید

بیشتر ماهیچه ها، مغز و خون را آب تشکیل داده 
و ما باید به قدری آب بخوریم که این مثلث حیاتی 
متخصصین  نکند.   احساس  را  کمبودی  بدن 
از مصرف صبحانه  قبل  نوشیدن آب  معتقدند 
موجب شادابی پوست و از بین رفتن اشتهای 
کاذب می شود. پس توصیه می شود هنگام بیدار 
شدن از خواب سحرگاهی و با معده خالی 1 الی 2 

لیوان آب بنوشید. هم چنین به افرادی که دچار 
چاقی و اضافه وزن هستند نیز توصیه می شود 
برای کاهش اشتهای کاذب هنگام بیدار شدن 
از خواب 2 لیوان آب بنوشند. افراد باید توجه 
کنند که صبح ها آب ولرم بنوشند زیرا نوشیدن 
آب سرد موجب ناراحتی معده و آب بسیار گرم 
نیز موجب آسیب به دستگاه گوارش می شود.

درباره  B5  بیشتر بدانید

گروه  ویتامین  هشت  از  یکی   B5 ویتامین 
بدن  به   B ویتامین های  تمامی  است.   B
کربوهیدرات ها  پروتئین،  تا  می کنند  کمک 
دیگر  از  کند.  تبدیل  انرژی  به  را  چربی ها  و 
سالمت  حفظ  به  کمک  ویتامین  این  فواید 
جمله  از  ویتامین  این  است.  گوارش  دستگاه 
ویتامین هایی است که می توان آن را از طریق 

 B5 رژیم های غذایی در بدن جذب کرد. ویتامین
در بسیاری از سبزیجات به خصوص بروکلی و 
خانواده کلم ها پیدا می شود. سایر منابع غنی از این 
ویتامین شامل قارچ، مغز خشکبار، لوبیا، نخود، 
عدس، گوشت،  لبنیات و تخم مرغ هستند. این 
ویتامین در درمان روماتیسم مفصلی و اختالل کم 
توجهی ناشی از بیش فعالی نیز بسیار مفید است.

۸ شیوه بد زیبایی که نباید انجام بدهید

را  داغ)پوست  بسیار  آب  با  گرفتن  دوش   -1
خشک و با تضعیف رگ های خونی باعث پاره 
شدن مویرگ ها می شود( 2- باال و پایین کردن 
ریمل در تیوب)هوا را به داخل برده و می تواند 
باعث افزایش باکتری ها و عفونت چشم شود( 
3- مرطوب نکردن بدن بطور کامل 4- اسپری 
کردن عطر روی گردن و بدن)اگر در معرض 

نور آفتاب قرار بگیرد، باعث تجمع رنگدانه ها در 
بافت پوست این محل می شود( 5- نزدن ضد 
آفتاب در زیر مرطوب کننده)تا مطمئن شوید که 
هیچ چیز مانع دفع اشعه های مضر توسط ضد 
آفتاب نمی شود( 6- استفاده بیش از حد از برنزه  
کننده ی تیره 7- زدن شامپوی خشک روی 
پوست سر 8- نشستن قلم موهای آرایشی.

10 قانون ضد آلرژی

1- استفاده از رژیم غذایی محتوی ویتامینهای 
از غذاهایی که  اجتناب   -2 K و  C، B گروه
دارای رایحه های طبیعی هستند مانند عسل 
بدون  دارو  از  استفاده  عدم   -3 گلها  گرده  و 
مشورت با پزشک 4- عدم استعمال دخانیات و 
دوری جستن از محیطهای ویژه افراد سیگاری 
5- خوابیدن حداقل 8 ساعت در شب 6- تغذیه 

مناسب 7- استراحت و دور شدن از کار حداقل به 
مدت یک ربع ساعت در زمانی که فرد احساس 
خستگی می کند 8- انجام فعالیتهای فیزیکی 
در  کارهای شخصی  به  رسیدگی  هفتگی 9- 
احساسات  با  مبارزه  عدم   -10 فراغت  اوقات 
شخصی. سرکوبی احساسات سیستم ایمنی را خلع 
سالح می کند و موجب نفوذ بیشتر آلرژی می شود.

گیاهان خانگی تصفیه کننده هوای منزل

برای تصفیه هوای خانه از برخی گیاهان طبیعی 
آپارتمانی کمک بگیرید. هوای خانه را تمیز میکند 
و تنفسی تمیزتر و بهتر را تجربه خواهید کرد. در 
بیشتر فضاهای خانگی ترکیب های ارگانیک فرار 
همچون استون و بنزن وجود دارد که از مبلمان، 
چاپگرها، مواد پاک کننده و نقاشی دیوارها ناشی 
می شود. این ترکیب ها می توانند مشکالت جدی 

را  و غیره   آلرژی  آسم،  برای سالمتی چون 
بوجود آورند. در مقابل، گیاهان می توانند مواد 
شیمیایی را از طریق فرآیند بیوفیلتراسیون از 
برخی  گفته متخصصان  به  و  کنند  پاک  هوا 
گندمی)گیاه  دراسنا،  جمله  از  گیاهان  انواع 
عنکبوتی(، کاکتوس درختی کارائیب، بروملیا و 
گیاه یشم در جذب این ترکیب ها بهتر عمل می کنند.

در خرید کوله پشتی دانش آموزتان بیشتر دقت کنید ...

واژگونی تریلی 
در بازارچه مرزی ماهیرود استان خراسان جنوبی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان 
جنوبی از واژگونی یک دستگاه تریلی در بازارچه مرزی ماهیرود 
خبر داد و در تشریح این خبر گفت: ساعت 10:35 دقیقه صبح 
روز یکشنبه، حادثه واژگونی تریلی در بازارچه مرزی ماهیرود به 
این  اعالم  با  اعالم شد.  اورژانس شهرستان سربیشه  پیام  مرکز 
و  اعزام  به محل حادثه  اورژانس 115  آمبوالنس  بالفاصله  خبر 
راننده تریلی پس از رهاسازی و انجام اقدامات پیش بیمارستانی به 
سمت بیمارستان اعزام شد. علی دلخروشان تصریح کرد: وضعیت 
این مصدوم 44 ساله که در بین مسیر تحویل بالگرد اورژانس و 
جهت ادامه درمان به شهرستان بیرجند اعزام شد، نیز مطلوب است.

از حادثه آفرینی راننده پراید تا وقوع زلزله در طبس

برخورد یک سواری پراید با یک تریلی در 10 کیلومتری طبس چهار نفر 
را مجروح و روانه بیمارستان کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: ساعت 17 و 55 دقیقه روز یکشنبه با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف جرحی در محور طبس به ده 
محمد،  بالفاصله نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتند. وی افزود: 
مأموران مشاهده کردند یک دستگاه سواری پراید با چهار سرنشین به علت 
عدم رعایت فاصله طولی و عرضی هنگام سبقت با یک تریلی کشنده 
برخورد کرده است که راننده و سه سرنشین خودرو مصدوم و به بیمارستان 
اعزام شده اند. به گزارش شبستان، زلزله ای به بزرگي 4.1 ریشتر در ساعت 
16 و 15 دقیقه و 58 ثانیه عصر روز گذشته در دیهوک  نیز رخ داده است 
که گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه تاکنون اعالم نشده است.

سواری پژو 405 با 15میلیون ریال خالفی در شهرستان بیرجند روانه پارکینگ شد

خودروی پژو 405 با 15 میلیون ریال خالفی در بیرجند توقیف شد. به گزارش پایگاه خربی پلیس، رسهنگ علیرضا رضایی 

رئیس پلیس راهنامیی و رانندگی استان گفت: مأموران راهور بیرجند در اجراي طرح برخورد با رانندگان متخلف، یک دستگاه 

پژو 405 را به دلیل انجام تخلف رانندگی متوقف کردند. وي افزود: سوابق راننده سواری مذکور پس از متوقف شدن در سامانه 

هوشمند پليس استعالم و مشخص شد این خودرو مبلغ 15 میلیون ریال خاليف دارد و در سیستم ثبت تخلفات پلیس راهور 

با دستور توقیف ثبت شده است. رییس پلیس راهنامیی و رانندگی استان نیز بیان کرد: بر اساس ماده 8 قانون رسيدگي به 

تخلفات رانندگي در صوريت كه مبلغ جرميه وسیله نقلیه ای به 10ميليون ريال برسد، پليس راهناميي و رانندگي مراتب را به 

مالك خودرو اعالم می کند و مالک خودرو چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به پرداخت جرميه اقدام نكند، 

وسیله نقلیه توقيف و از تردد آن جلوگريي می شود و در صورت مشاهده توقيف خواهند شد. رضایی در پایان گفت:  با توجه به 

اين كه برابر قانون، پليس از ادامه حركت خودروهاي باالي يك ميليون تومان خاليف جلوگريي خواهد كرد، توصيه مي شود 

رانندگان استعالم الزم را از طریق سامانه پیامکی 1201101202020 با ارسال VINپشت کارت خودرو انجام دهند و یا با مراجعه 

به سایت راهور 120مبلغ جرایم را دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا در هنگام تردد در معابر مشكيل نداشته باشند.

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050-32442331

خرید و  فروش  انواع قالب بتن-  داربست  
فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط 

برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ایستاده 
در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

یک دزدی عاشقانه

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.

تورهای ایرانگردی: شیراز 6/12 ، قشم با اتوبوس، سرعین، کیش هوایی و ...
تورهای خارجی: دبی، استانبول، آنتالیا - کوش آداسی، چین، هند، مالزی و...

شـرکت مینـاب سیـر شـرق
09155468005 - 09159618005- 32221719

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
وسیله   -09151642377  -32319263

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

 بیم
ت و

مان
 ض

ال
 س

10

ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران

 و چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، ظرفشویی،کولر، ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    



7
ثبت 9 اثر تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور

راستی- با ثبت 9 اثر تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور تعداد آثار ثبت شده استان به 796 اثر رسید.  شریعتی منش معاون میراث فرهنگی این 
اداره کل گفت: آثاری که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند، شامل بناها و بافت های  تاریخی، محوطه ها ، میراث طبیعی و میراث معنوی است. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این تعداد  شامل 719  بنا، بافت و محوطه تاریخی 30 اثر میراث معنوی و 47 اثر میراث طبیعی است.
سه شنبه * 9 شهریور 1395 * شماره 3591

7
پروژه آبرسانی روستای مهموئی
به بهره برداری رسید

 
آبرسانی  پروژه  شبستان- 
و تصفیه خانه  آب روستای 
مهموئی شهرستان بیرجند 
توسعه  معاون  حضور  با 
روستایی و مناطق محروم 
کشور، استاندار و جمعی از 

مردم و مسئوالن به بهره برداری رسید. مدیرعامل 
این  در  استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
روستای  به  آبرسانی  پروژه  کرد:  اظهار  مراسم 
تومان  میلیون   700 بر  بالغ  اعتباری  با  مهموئی 
به بهره برداری رسید که با افتتاح آن هفت هزار 
نفر از نعمت آب شیرین بهره مند می شوند. وی 
با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای افتتاح تصفیه 
خانه ۵00 میلیون تومان است، ادامه داد: با افتتاح 
این طرح 18 روستا از نعمت آب شیرین و تصفیه 
شده بهره مند خواهند شد. بسکابادی تصریح کرد: 
روستاهای منطقه گازار تا پیش از بهره برداری از 
این مجتمع از طریق چاه های علی آباد لوله به 
وسیله تانکر آبرسانی می شدند که با بهره برداری 
آبرسانی  تانکر  با  که  روستاهایی  مجتمع،  این  از 
شدند.  برخوردار  شیرین  آب  نعمت  از  شوند  می 
علی ناصری فرماندار بیرجند هم در این مراسم با 
بیان اینکه در حال حاضر 97 روستا در شهرستان 
امید  افزود:  شوند،  می  آبرسانی  تانکر  با  بیرجند 
است بتوانیم مشکل آبرسانی به روستاهایی که با 

تانکر آبرسانی می شوند را برطرف کنیم.

بهره برداری از سه پروژه
راه و شهر سازی در شهرستان خوسف

شهرسازی  و  راه  اداره  راهداری  مدیر  ایرنا- 
با  دولت  هفته  از  روز  آخرین  در  گفت:  خوسف 
صرف 3۵ میلیارد ریال هزینه سه پروژه راهسازی 
کریم  رسید.  برداری  بهره  به  شهرستان  این  در 
شامل  را  شده  برداری  بهره  های  پروژه  پور، 
احداث و آسفالت راه آبگرم لوت، روکش آسفالت 
راه  آسفالت  و  احداث  و  اسالری«   « حفاظتی 

حسن آباد- میناخون ذکر کرد.

سند توسعه مناطق عشایری سرایان
تا دو هفته آینده تدوین شود

ضرورت  بر  تأکید  با  سرایان  فرماندار  تسنیم- 
این  عشایری  مناطق  توسعه  سند  تدوین 
با  امر  متولی  های  دستگاه  گفت:  شهرستان 
مشخص  ضمن  کارشناسان  نظرات  از  استفاده 
کردن وظایف دستگاههای مختلف، این سند را 

ظرف دو هفته آینده تدوین کنند.

برگزاری اولین دوره تخصصی
پرورش استعدادهای قرآنی در استان

الکریم تبلیغات اسالمی  مهر- مسئول دارالقرآن 
ویژه  تخصصی  دوره  اولین  برگزاری  از  استان 
شهریورماه  در  قرآنی  استعدادهای  پرورش 
کرد:  اظهار  اشرفی  داد.  خبر  استان  در  جاری 
در  و  بوده  برادران  ویژه  تخصصی  دوره  این 
می شود. وی  برگزار  تا 1۵ سال   10 گروه سنی 
 10 تاریخ  از  می توانند  عالقه مندان  کرد:  عنوان 
اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  جاری  شهریورماه 
نشانی  به  جنوبی  خراسان  قرآنی  امور  اداره 
www.ghuran.com ثبت نام و یا با شماره 

3۲441093-0۵6 تماس بگیرند.

19 نفر از تولیدکنندگان برتر بخش 
کشاورزی بشرویه تجلیل شدند

محصوالت  برتر  تولیدکنندگان  از  نفر   19 ایرنا- 
با  و  مراسمی  در  بشرویه  شهرستان  کشاورزی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مدیریت  حضور 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  شدند.  تجلیل 
کنندگان محصوالت  تولید  گفت:  مراسم  این  در 
کشاورزی سخت کوش ترین افراد در حوزه فرآیند 

تولید محصوالت مختلف هستند.

هزینه کرد بیش از یک میلیارد تومانی
در اجرای پروژه های ورزشی سربیشه

ایسنا- سرپرست اداره ورزش و جوانان سربیشه 
میلیون   37 و  میلیارد  یک  کرد  هزینه  گفت: 
کمک  و  ورزشی  پروژه های  زمینه  در  تومانی 
از  محور  روستا  همگانی  ورزش های  توسعه  به 
در شهرستان  امید  و  تدبیر  دولت  اقدامات  جمله 
»ذوقی« عنوان کرد: تجهیز 10  سربیشه است. 
خانه ورزش روستایی، میزبانی 4 دوره مسابقات 
استانی و برگزاری 17 کالس اوقات فراغت نیز 
از دیگر اقدامات حوزه ورزش اداره سربیشه است.

ثبت نام از متقاضیان کارت اعتباری
توسعه کشاورزی در بشرویه آغاز شد

توسعه  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل  بشرویه- 
ثبت نام  آغاز  از  بشرویه  کشاورزی  بخش 
کشاورزی  توسعه  اعتباری  کارت  متقاضیان 
کرد:  عنوان  اسماعیلی  داد.  خبر  شهرستان  این 
بهره برداران بخش کشاورزی برای دریافت کارت 
اعتباری توسعه کشاورزی به صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تأمین اعتبار این کارت ها از محل 
اعتبارات داخلی بانک ها و صندوق توسعه ملی و 
تأمین  استان  سازمان جهاد کشاورزی  معرفی  با 
نهاده های  مدت دار  خرید  انجام  و  شد  خواهد 
مزایای  از جمله  پایین  کارمزد  با  باغی  و  زراعی 

استفاده از این طرح است.

حج و زیارت
دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

کاری- مدیر حج و زیارت استان به عنوان مدیر 
شهید  جشنواره  در  زیارت  و  حج  سازمان  نمونه 

رجایی انتخاب و مورد تقدیر معاون وزیر و رئیس 
افزایش  گرفت.  قرار  زیارت کشور  و  سازمان حج 
30 درصدی زائران عتبات نسبت به سال گذشته و 
اضافه شدن یک پرواز جدید، افزایش 3 برابری دفاتر 
 کارگزاری حج و زیارت و تأسیس نمایندگی در کلیه 
شهرستان ها و اکثر بخش ها، انجام برنامه های 
فرهنگی و آموزشی متنوع برای زائران و همکاران، 
از  زیارت  و  اندازی مرکز علمی کاربردی حج  راه 

امتیازات حج و زیارت استان اعالم شده است.

روستاهای مرزنشین
وام بدون کارمزد دریافت می کنند

تسنیم- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
در  اشتغال  برای  دولت  گفت:  جمهور  رئیس 
اگر در روستاهای  و  دارد  برنامه  روستاهای مرزی 
ایجاد  پایدار  اقتصادی  های  فعالیت  کشور  مرزی 
شود به این روستاهای مرزنشین وام بدون کارمزد 
اعطا می شود. رضوی در حاشیه افتتاح گازکشی شهر 
قهستان در جمع مردم عنوان کرد: طبق تفاهم نامه 
اگر  طرح  این  راستای  در  شده  منعقد  سپاه  با  که 
۲00 خانوار در مناطق مرزی روستایی شغل پایدار 
ایجاد کنند سپاه مبلغی به عنوان آورده در شرکت 
تسهیالت  برابر   7 تا  هم  دولت  و  می دهد  قرار 
قرض الحسنه بدون کارمزد پرداخت می کند. معاون 
جمهور  رئیس  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 
گفت: این تسهیالت به مدت ۲ تا ۵ سال اقساط 
دهی است و برای روستاهای غیرمرزی با کارمزد 

3 درصد و روستاهای مرزی، بدون کارمزد است.

انتقاد از عدم تخصیص اعتبار
به شرکت های تعاونی  روستایی فردوس

مراسم  و  پروژه  یک  از  برداری  بهره  سربازی- 
های  برنامه  باهنر،  و  رجایی  شهیدان  بزرگداشت 
آخرین روز هفته دولت در فردوس بود. در مراسمی 
با حضور سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئوالن 
شهرستان انبار ذخیره چند منظوره تعاون روستایی 
سرند افتتاح شد. رئیس اداره تعاون روستایی فردوس 
سرند  روستای  نسیم  تعاونی  شرکت  کرد:  عنوان 
زمین این انبار را به متراژ ۲88 متر مربع واگذار و 
برای احداث آن یک میلیارد و ۵00 میلیون ریال 
هزینه شده است. محمود نادمی احداث سردخانه و 
نگهداری محصوالت کشاورزی  برای  را  باسکول 
در این روستا ضروری برشمرد و از اینکه اعتباری 
اختصاص  روستایی  های  تعاونی  های   به شرکت 
نمی یابد انتقاد کرد. وی اضافه کرد: انبار ۲ هزار تنی 
تعاونی روستایی در فردوس در حال احداث است 

که به دلیل کمبود اعتبار و نصب نشدن سقف آن 
در حال تخریب است. سرپرست فرمانداری فردوس 
نیز عنوان کرد: امسال 800 میلیون ریال برای ادامه 
طرح امامزاده سرند در نظر گرفته شده که امیدواریم 
و  مسافر  جذب  زمینه  تا  کنیم  جذب  آنرا  بتوانیم 
گردشگر به روستا بیشتر فراهم شود. اسماعیلی گاز 
رسانی به این روستا را از اولویت ها برشمرد و قول 
مساعد داد تا ادامه طرح هادی و احداث سردخانه 
محصوالت کشاورزی نیز پیگیری شود. گفتنی است 
مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر با حضور 
مردم و کارمندان اداره ها در محل مسجد میرزای 
امورخیریه  و  اوقاف  اداره  رئیس  و  برگزار  فردوس 

شهرستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

کارمندان نمونه بشرویه معرفی شدند

ایرنا- همزمان با ششمین روز از هفته دولت طی 
 14۵ و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  یادواره  مراسم 
شهید شهرستان بشرویه، با حضور مدیر کل بنیاد 
نمونه  کارمندان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 
با  و  شدند  معرفی  بشرویه  اجرایی  های  دستگاه 

اهدای لوح از آنان قدردانی شد.

بازگشایی 32 کیلومتر ازباند دوم 
بزرگراه های استان در هفته دولت

پیشه ور- مدیرکل راه و شهرسازی در شهرستان 
قاین گفت: ۲8 کیلومتر از باندهای دوم شهرستان 
افتتاح  و  باز گشایی می شود  آینده  روز  طی چند 
رسمی این پروژه  طی ماه آینده با حضور وزیر راه 
خواهد بود. جعفری همچنین از افتتاح پروژه روکش 
آسفالت محور قاین-زیرکوه-سه راهی خواف بطول 
16 کیلومتر و بهره برداری از پروژه روشنایی ورودی 

شهر قاین بطول 4 کیلومتر خبر داد.

دولت   گفت:  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
است  شدن  خشک  آستانه  در  که  چاه هایی 
زیرزمینی  سفره های  و  صاحبان  ضرر  به  و 
است را از کشاورزان خریداری کند و مجوز 
حفر و بهره برداری را در مکانی به کشاورز 

بدهد که آب پایدار دارد.
دیدار  در  عبادی  آیت اهلل  تسنیم،  گزارش  به 
در  کرد:  اظهار  ارسک  شهر  جمعه  امام  با 
آب  اسالمی  انقالب  ساله   38 عمر  طول 
و  است  شده  خارج  ایران  از  بسیاری  های 
موجود  های  آب  از  نتوانسته ایم  متأسفانه 

کشور نگهداری کنیم.
وی تصریح کرد: دولت مجوز چاه آب در مرز 
را به کسانی بدهد که می خواهند کشاورزی 
کشورمان  آب  وسیله  این  به  تا  دهند  انجام 
بیهوده به خارج نرود. نماینده ولی فقیه با بیان 
اینکه اگر از ابتدا مجوزها در کنار مرزها داده  
می شد امروزه شاهد خشک شدن قنات ها و 
متأسفانه  گفت:  نبودیم  زیرزمینی  سفره های 
را  روان آبها  و  مرزی  آبهای  نمی توانیم  هنوز 
اینکه  بیان  با  عبادی  آیت اهلل  کنیم.  کنترل 

دولت باید فکری به حال خشکسالی و بی آبی 
کند عنوان کرد: اگر خشکسالی مهار نشود با 
اجباری روستائیان و  پدیده مهاجرت و کوچ 
موضوع  این  که  می شویم  روبه رو  مرزنشان 

عوارض ناگواری را به دنبال دارد.
و  علم  همواره  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
تخصص باید همراه با تزکیه و تعهد باشد و 
اگر علم و تخصص از تزکیه و تعهد جدا شود 

دچار مشکل می شویم.

اتاق های فکر برای مقابله با
تبلیغات دشمنان راه اندازی شود

صبح  ولی فقیه  نماینده  مهر،  گزارش  به 
دوشنبه با امام جمعه بیرجند نیز دیدار کرد. 
آیت اهلل عبادی بر لزوم راه اندازی اتاق های 
تاکید  دشمنان  تبلیغات  با  مقابله  برای  فکر 
کرد و با اشاره به جان فشانی های شهدای 
شهدای  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل 
به  که  شهیدی  هزار   17 و  تحمیلی  جنگ 
دست منافقین ترور شدند، گفت: افراد زیادی 
در سطح جهان به عنوان هسته های مقاومت 

حق و دین و دفاع از حرم به شهادت رسیدند.

در تریبون ها
با تبلیغات دشمن مقابله شود

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه دشمن صدها 
انجام  برای  دقیقی  برنامه ریزی  و  فکر  اتاق 

نیاز  که  چه  آن  افزود:  دارد،  هایش  برنامه 

هسته مقاومت در سطح جهان و کشور در 
فکر  اتاق های  تشکیل  است،  تهاجم  مقابل 
اینکه  به  اشاره  با  عبادی  آیت اهلل  است. 
انجام  به کاری که  از مردم نسبت  بسیاری 
می دهند آگاهی و توجه ندارند، افزود: دشمن 
بر اساس یک طرح واهی ما را در تبلیغات به 

کار می گیرد تا ایران را به آنچه خود استکبار 

آن را انجام داده است، متهم کند.

اتاق فکرتخصصی  ضرورت تشکیل 
بررسی مسائل جامعه

امام جمعه بیرجند در این دیدار با بیان اینکه 
متأسفانه فرمایشات رهبری را می شنویم اما 
این  کرد:  اظهار  نمی کنیم،  عمل  آن  به 
اتاق های فکر  مهم به دلیل نبود سیستم و 

مناسب در جامعه است.
حجت االسالم  رضایی با تاکید بر اینکه باید 
اتاق فکر تخصصی برای بررسی مسائل در 
شعار  تنها  ما  گفت:  شود،  تشکیل  استان 
که  صورتی  در  می دهیم  آمریکا  بر  مرگ 
و  لباس  غذا،  تبلیغات  از  استفاده  با  آمریکا 

کاالهای خود عماًل ما را نابود می کند.
وی با بیان اینکه هجوم دشمن کارشناسی 
شده و عمیق است، بیان کرد: تشکیل اتاق 
کاری  حداقل  هوشمند،  نیروهای  از  فکری 
است که می توان در فضای استان انجام داد 
و نیروهای انقالبی و دلسوز باید فرماندهی 

آن را به عهده گیرند.

دولت  چاه های در آستانه خشک شدن را از کشاورزان خریداری کند

نماینده ولی فقیه در استان:

مشکالت  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
کارخانه قند قهستان پیگیری می شود و حل 

آن در دستور کار قرار دارد.
درمیان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
مردم  جمع  در  دیروز  پرویزی  سیدعلی اکبر 
از  به مردم  اینکه خدمت  بیام  با  اسدیه  شهر 
مهمترین وظایف هر دولتی است، اظهار داشت: 
طرح گازرسانی که در دورترین نقطه مرزی و 
در همسایگی کشور افغانستان به بهره برداری 
مناطق  به  دولت  ویژه  نگاه  از  نشان  رسید، 
کمتر توسعه یافته و محروم دارد. وی افزود: با 
بهره برداری از پروژه بزرگ گازرسانی به اسدیه، 
طبیعی  گاز  نعمت  از  خانوار   ۲8۵ و  هزار   ۲
به مشکالت  اشاره  با  بهره مند می شوند. وی 
پیگیری های  گفت:  قهستان  قند  کارخانه 
الزم در دستور کار قرار دارد و با نشست های 

و تجارت  وزیر صنعت معدن  با  متعددی که 

و مدیران عامل بانک ها انجام شد تصمیمات 
باقران  خوبی برای راه اندازی کارخانه سیمان 

گرفته شد و تا پایان سال اجرایی می شود.
مناسب  تسهیالت  ارائه  آمادگی  از  پرویزی 

مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  متقاضیان  به 

روستایی و مرزی خبر داد افزود: مدیران استانی 
باید با سفر به شهرهاو روستاهای دورافتاده و 
محروم مشکالت آنان را از نزدیک شناسایی 

و برای رفع آنها اقدامات الزم را اجرایی کنند.

شهر قهستان  نیز
به شبکه گاز سراسری پیوست

مراسم  در  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شهرهای  به  گازرسانی  پروژه  از  بهره برداری 
با  پروژه  این  کرد:  اظهار  قهستان  و  اسدیه 
بیش از 63۵ میلیاردریال اعتبار اجرا شده است. 
دشتی افزود: در پروژه گازرسانی به اسدیه، 44 
کیلومتر تغذیه و توزیع، یک دستگاه تقلیل فشار 
برون شهری، یک ایستگاه تقلیل درون شهری 
و یک هزار و ۲10 انشعاب نصب شده که با 
از  و330خانوار  هزار  یک  آن  از  بهره برداری 

مزایای طرح بهره مند می شوند.

۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون
برای گاز رسانی به شهرستان درمیان

فرماندار درمیان نیز رد این مراسم گفت: 6۲ 

پروژه  برای  تومان  میلیون   800 و  میلیارد 
است.   شده  هزینه  شهرستان  این  گازرسانی 
بشیری زاده به افزایش ۲0 درصدی اعتبارات 
مبلغ  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این 
تمام  نیمه  پروژه های  به  تومان  میلیون   800

شهرستان تخصیص داده شده است.

پیگیری مشکل بیمه
قالی بافان شهرستان قهستان 

امام جمعه شهر قهستان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه یکی از درخواستهای مردم منطقه 
ارتقاء درمانگاه به بیمارستان است، اظهارکرد: 
خواستار  منطقه  در  بیشتر  اشتغالزایی  برای 
پیگیری و حل مشکل بیمه قالی بافان هستیم، 
همچنین اعطای آسفالت و قیر رایگان از دیگر 

خواسته های مردم این شهرستان است.

تصمیمات مهمی برای حل مشکالت کارخانه قند قهستان با حضور وزیر صنعت گرفته شد

استاندار خراسان جنوبی در جمع مردم اسدیه:

بیان  استان،  مالئی - مدیر کل دامپزشکی 
کرد: ورود دام های قاچاق از آن سوی مرزها 
خطر و تهدیدی جدی برای سالمت دام ها 

بیماری های  از  برخی  که  است  استان   و 
خطرناک و کشنده مشترک بین انسان و دام 
از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را 

به جمعیت انسانی منتقل کند.
در  دامپزشکی  مدیرکل  رفیعی پور  علیرضا 
گفت و گو با آوا، عنوان کرد: ورود دام های 
قاچاق از آن سوی مرزها خطر و تهدیدی 
است.  استان  دام های  برای سالمت  جدی 
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از 
استان  در  غیرمجاز  دام  1۲1راس  و  هزار 
بخش  کرد:  تصریح  است،  شده  توقیف 
بومی  دام های  تعداد،  این  از  عمده ای 
رعایت  دلیل  به  که  بوده  کشور  و  استان 
قرنطینه ای  بهداشتی  ضوابط  نشدن 

توقیف  دامپزشکی  بهداشتی(  حمل  )مجوز 
و صاحبان آن ها به مراجع قضایی معرفی 
به  اشاره  با  دامپزشکی  کل  مدیر  شده اند. 
8 پرونده حمل غیر مجاز تشکیل و  اینکه 
ادامه  است،  شده  ارجاع  قضایی  مراجع  به 
بز  و  گوسفند  شامل  توقیفی  دام های  داد: 
بوده که در سال گذشته طی مدت مشابه 
غیر  صورت  به  که  دام  راس   991 تعداد 
رفیعی پور  است.  شده  می  حمل  مجاز 
بومی  دام  راس   933 کرد:  خاطرنشان 
احکام  از صدور  استان  پس  استان و سایر 
و حبس های  نقدی  جریمه  های  و  قضایی 
تعلیقی برای مالکان به مبداء بازگشت داده 
دقیق  نظارت های  با  کرد:  بیان  وی  شدند. 

بین  قرنطینه  پست های  در  دامپزشکی 
شهری و با همکاری نیروی انتظامی استان 
از ورود دام های غیربومی)قاچاق( جلوگیری 
می شود. مدیر کل دامپزشکی عنوان کرد: 
دامی،  بیماری های  شیوع  خطر  بر  عالوه 
ممکن است برخی از بیماری های خطرناک 
به  دام  و  انسان  بین  مشترک  کشنده  و 

جمعیت انسانی منتقل شود.

سه پست قرنطینه ای فعال در استان
اینکه سه پست قرنطینه  بیان  با  رفیعی پور 
در  اظهارکرد:  دارند،  فعالیت  استان  در 
دام  محموله های  نهبندان،  قرنطینه  پست 
غیر  و  خوراکی  دامی  خام  فرآورده های  و 

خوراکی که از استان های کرمان، سیستان 
و بلوچستان و خراسان رضوی تردد کرده 
و وارد استان شده را کنترل می کنند. وی 
دومین  که  دیهوک  قرنطینه  پست  افزود: 
و  دام  مرتبط  محموله های  است  مرکز 
خوراکی،  دامی  خام  فرآورده های  طیور، 
محموله های  همچنین  و  غیرخوراکی 
اصفهان،  استان های  از  که  را  ترانزیتی 
وارد  رضوی  خراسان  سمنان،  یزد، 
کل  مدیر  می کنند.  کنترل  را  شود  می 
پست  کرد:  نشان  خاطر  استان  دامپزشکی 
محموله های  ماهیرود  مرزی  قرنطینه 
کشور  استان های  سایر  و  استان  صادراتی 

کنترل می نماید. را  افغانستان  به 

سالمت مردم با دام قاچاق تهدید می شود

افتتاح سیمان باقران   شاید وقتی دیگر

هشدار مدیرکل دامپزشکی استان:

شهرستان  باقران  سیمان  کارخانه  برزجی- 
درمیان به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای 
ترین  نزدیک  از  یکی  و  استان   صنعتی 
کارخانه های در دست احداث سیمان کشور به 
افغانستان است. ساخت این کارخانه از سال 84 
شروع شد و اکنون این واحد صنعتی با حدود 
30 هزار نفر سهام دار، برای راه اندازی کامل 

به 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در گفتگویی با اشاره 
به پیشرفت 80 درصدی پروژه سیمان باقران، 
کشور  ملی  بانک  مدیرعامل  مساعد  ازقول 
استمهال  و  جدید  تسهیالت  اعطای  برای 
بزرگ  طرح  این  قبلی  تسهیالت  پرداخت 

اقتصادی استان خبر داد.

اخیری  جلسات  در  نیز  استاندار  پرویزی 
بر  مدام  داشته  مسئوالن  با  دولت  هفته   که 
راه اندازی این پروژه تاکید نمود و وعده داد 
که پروژه سیمان باقران و کک طبس تا 4 ماه 

آینده به بهره برداری می رسد. 

بانک وثیقه ای
خارج از طرح درخواست کرده است
در  نیز  باقران  سیمان  کارخانه  مدیرعامل 
آوا  خبرنگار  به  پروژه  وضع  آخرین  تشریح 
تأخیر  عامل  مهم ترین  اعتبار  کمبود  گفت: 
پروژه کارخانه سیمان باقران است. موسوی 
با اشاره به برگزاری جلسه ای که  یک سال 
کشاورزی  بانک  حضور  با  گذشته  نیم  و 
میلیارد   ۲0 تصویب  گفت:  بود  شده  برگزار 

تومان تسهیالت نتیجه این نشست بود که 
هنوز محقق نشده است. 

حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  موسوی 
برای  باقران  سیمان  شرکت  دارایی  تمام 
بانک   و  بوده   بانک  گرو  در  تسهیالت  اخذ 

وثیقه ای خارج از طرح را درخواست می کند.
جدیدی  اموال  پروژه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
برای وثیقه ندارد گفت: طبق جلساتی که با 
حضور استاندار و وزیر برگزار شده مقرر گردید 
وثایق قبلی ارزیابی مجدد شده و تسهیالت 

پرداخت شود که هنوز خبری نشده است. 
بیان  با  باقران  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
ستاد  یک  اولویت  طرح  پروژه  این  اینکه 
تاخیر  کرد:  اظهار  است  مقاومتی  اقتصاد 
پرداخت  در  تاخیر  نتیجه  اندازی  راه  در 

تسهیالت است. موسوی یاد آور شد: انتظار 
پروژه  تسهیالت  پرداخت  از  پس  رود  می 

ظرف دو ماه به پایان برسد. 
معوقات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نیز  شود  می  پرداخت  زمانی  چه  کارگران 
گرو  در  نیز  نیروها  معوقات  پرداخت  گفت: 
تامین اعتباری است که از سوی بانک قرار 
چند  اینکه  رغم  علی  و  گیرد  انجام  است 
ماهی از این معوقات پرداخت شده اما هنوز 
هم در پرداخت حقوق ها تاخیر وجود دارد. 

وجود  از  باقران  سیمان  شرکت  مدیرعامل 
30 هزار سهامدار در این کارخانه خبر داد و 
گفت: این افراد تا کنون بیش از 60 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری کرده اند.
هزینه  اعتبارات  میزان  به  اشاره  با  موسوی 

اظهار  کارخانه،  راه اندازی  راستای  در  شده 
 ۵00 و  میلیارد   103 میزان  تاکنون  کرد: 
میلیون تومان تسهیالت ریالی و ۲4 میلیون 
یورو نیز تسهیالت ارزی برای راه اندازی این 

کارخانه هزینه شده است. 

تعلل در پرداخت تسهیالت به اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی
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واکنش وزیر دادگستری به نامه مطهری

پور محمدی با اشاره به نامه اخیر علی مطهری 
ما  به  بزرگوار  امام  داشت:  اظهار  وی  به  خطاب 
یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم و صحنه 
کنیم  می  ترسیم  و  تعیین  ما  را  بازی  و  مبارزه 
دادگستری  وزیر  را خودمان می کشیم.  نقشه  و 

گفت: ما نیز همین راه را ادامه می دهیم.

 فایده احمدی نژاد را اصالح طلبان بردند

این سوال  به  پاسخ  در  اصولگرا  تحلیلگر  ایمانی، 
ناچاری  روی  از  است  ممکن  اصولگرایان  آیا  که 
نژاد متوسل شوند، گفت: خیر،  به گزینه احمدی 
آقای  دولت  مجموعه  از  اصولگرایان  که  آسیبی 
تنها  نه  طلبان  اصالح  خوردند،  نژاد  احمدی 
نخوردند بلکه فوایدش را بردند. اصولگرایان کامال 
آیند.  نمی  ایشان  و سمت  آموختند  را  درس  این 
اصولگرایان  بعد  دور  یا  آینده  برای سال  بنابراین 
قطعا از ایشان حمایت نمی کنند، مگر اینکه تاریخ 
آقای  از  آسیبی  چه  که  باشند  کرده  فراموش  را 

احمدی نژاد و تیم اطراف ایشان خوردند.

نقش بزرگان اصالحات  پدریست نه دخالت

منتجب نیا از ساز و کار شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به شدت انتقاد کرد. وی با بیان اینکه 
انتخاباتی  سیاست گذاری  عالی  شورای  تمدید  با 
اصالح طلبان موافق نیست، گفت: به جای اینکه 
این شورا تمدید شود باید ظرفیت احزاب را افزایش 
داد و باال برد. بزرگان اصالح طلب باید پدری کنند 

و دخالت را به احزاب واگذار کنند.

جنتی دنیایی ندارد که خرابش کنند

قول  نقل  تکذیب  با  نگهبان  شورای  عضو 
عدم  احراز  سیاسی بودن  درباره  او  به  منتسب 
شورای  گفت:  خمینی  سیدحسن  صالحیت 
ا...  آیت  کرد.  عمل  ضوابط  براساس  نگهبان 
مومن در خصوص تخریب دبیر شورا نیز گفت : 
آیت ا... جنتی همان منزلی را که در قم داشتند، 
دارند؛ در تهران هم همان 2 اتاق کار را دارند؛  
کنند،  خراب  را  جنتی  آیت ا...  دنیای  می خواهند 

در حالی که ایشان دنیایی ندارد.

اشرفی اصفهانی: از بقایی عذر می خواهم

نهاد  اداری  تخلفات  نظر  تجدید  هیئت  عضو 
مورد  در  که  »مطالبی  گفت:  جمهوری  ریاست 
سابق  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  بقایی  آقای 
گفته ام، صحت ندارد و از بابت این سخن مطرح 
اصفهانی  اشرفی  می خواهم.«  عذر  وی  از  شده 
اظهار داشت: »آنچه اینجانب در سال 94 در مورد 
منتشر  قانون  روزنامه  در  و  ام  گفته  بقایی  آقای 

بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرهای قهستان و اسدیه  عکس روز شده بود، خالف واقع بوده است.«

منتقدان از نامه آرامش بخش بانک ها 
سوء استفاده کردند؛ خدا هدایت شان کند

 
محمد جواد ظریف گفت: »متاسفانه برخی دوستان 
در کشور از این اصطالح آگاهانه سوءاستفاده کردند 
در حالی که معنا و کارکرد آن را می دانستند.« وی 
توضیح داد: نامه آرامش بخش اصطالحی در روابط 
داری  خزانه  وزارت  آن،  براساس  که  است  بانکی 
نگران  که  دهد  می  ها  بانک  به  ای  نامه  آمریکا 
مراوده با کشورها نباشند. ظریف افزود: بانک ها و 
بخش های اقتصادی از صدور این نامه استقبال می 
کنند چون کار خوبی است اما برخی دوستان که می 
خواهند از هر دستاوردی برای اهداف سیاسی سوء 
استفاده کنند، حرف هایی بی مورد و بی معنی زدند 

که امیدوارم به تدریج هدایت شوند. 

آفتی که به جان احمدی نژاد افتاد 

صفار هرندی با اشاره به جریان تنفیذ حکم شهید 
رجایی که در آن ایشان دست امام را بوسیدند، گفت: 
در دوره اول احمدی نژاد ایشان گفتند که می خواهند 
برخی  گفت  حتی  و  دهند  انجام  را  اقدامی  چنین 
می گویند این اقدام »ریا« است اما ما تأکید کردیم 
بدون توجه به این حرف ها چنین عملی را انجام 
دهند. وی ادامه داد: اما نمی دانم چه آفتی به جان 
احمدی نژاد چنین  دوم  دور  در  افتاد که  تفکر  این 
عملی را تکرار نکرد و این آفتی است که گریبان 

سیاست  ورزی را گرفته است.

لس آنجلس تایمز: وعده های
 حسن روحانی عملی نشده است

لس آنجلس تایمز تاکید کرد: وعده های روحانی که 
پیش از توافق هسته ای می داد، هنوز محقق نشده 
و ایرانیان منتظر دیدن اثرات برجام در زندگی خود 
هستند. در این یادداشت با اشاره به گذشت هشت 
ماه از برداشته شدن تحریم های بین المللی از ایران، 
منتظر  هنوز  ایران  دیده  رنج  »مردم  است:  آمده 
خارجی  سرمایه گذاری  هستند.  )اقتصادی(  تغییر 
به  پایه  قیمت کاالهای  بوده است،  آهسته  بسیار 
گران شدن ادامه داده که خود نشانه قابل اتکایی 
در مشکل داشتن اقتصادی است که قصد دارد به 

دنیای بیرون وصل شود.«

اخطار قرارگاه پدافند هوایی ارتش 
به یک پهپاد رادارگریز آمریکایی  

قرارگاه پدافند هوایی ارتش پس از شناسایی یک 
از  قبل  آمریکایی  سرنشین  بی  هواپیمای  فروند 
ورود به آسمان ایران، به آن اخطار داد و هواپیما 
بی  هواپیمای  این  شد.  منطقه  ترک  به  مجبور 
بوده  جاسوسی  پهپاد  یک  آمریکایی  سرنشین 
پرواز  به  افغانستان  قندهار  در  پایگاهی  از  که 
درآمده بود. این پهپاد تا 20 مایلی مرز ایران، به 
اخطار  با  بود که  نزدیک شده  آسمان کشورمان 
به موقع و قاطع قرارگاه پدافند هوایی مواجه شد 

و موقعیت را سریعا ترک نمود.

روحانی به جای حل مشکالت به فکر انتخابات است
 

دولت،  اقتصادی  تیم  اینکه  بیان  با  اصفهان  نماینده 
نتوانست شعارهای روحانی را محقق کند، گفت: در حال 
حاضر وضعیت اقتصادی شرایط خوبی ندارد و دولت باید 
با  می رسد  به نظر  متأسفانه  افزود:  فوالدگر  کند.  فکری 
نزدیک  شدن به انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی 
به خاطر انتخابات حالت محافظه کارانه را در پیش گرفته و به جای حل مشکالت 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در فکر انتخابات است.

دوستان روحانی به او وفادار نماندند  ؛  آیت ا... مصباح از اطرافیانش مایوس شده است
 

محمد غرضی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از نزدیکان رئیس جمهور به دلیل آنچه عدم وفادادری آنان به روحانی 
راست  و  تندروهای چپ  به  وجه  هیچ  به  مردم  افتاده،  اخیر  سال  چند  این  در  که  اتفاقاتي  به  توجه  با  افزود:  وي  کرد.  انتقاد  خواند، 
رای نمی دهند. مردم دیدند و مي دانند که درگیر شدن هزینه خیلي باالیي دارد و در حال حاضر جامعه دیگر قادر به پرداخت هزینه 
اطرافیانش  از  یزدي  مصباح  ا...  آیت  گفت:  نژاد  احمدی  و  جلیلی  کاندیداتوری  احتمال  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  غرضی  نیست. 

آنها مایوس شد. از  افراد داشتند  به عملکردي که  با توجه  و  آقایان گذاشت  این  از  را در گرو دفاع  ایشان مدت مدیدی حیثیت خودشان  مایوس شده است. 

اصالح طلبان: قالیباف هدف است نه احمدی نژاد

اعالم  اصالح طلبان  جلسات  از  یکی  در  نوشت:  تسنیم 
 96 انتخابات  به صحنه  قالیباف  که  صورتی  در  کردند 
وارد شود، خطر اصلی خواهد بود و احمدی نژاد ظرفیت 
قالیباف  اینکه  بیان  با  این جلسه  این خطر را ندارد. در 
آن  از  سابقه اش  با  احمدی  نژاد  اما  دارد،  ویژگی هایی 
برخوردار نیست، تأکید کردند باید تمرکز را برای تخریب به سوی قالیباف برد و 

پروژه های تخریب و حذف را علیه وی اجرا کرد.

دولت  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
برای  بود،  نکرده  برجام  جز  کاری  اگر 
گفت:  بود،  کافی  ساله اش  سه  دستاورد 
شدند  موفق  ما  دیپلمات های  اینکه 
کنند،  لغو  را  ملل  سازمان  قطعنامه های 
برای تاریخ کشور ما بس است. روحانی 
تاریخ  طی  هسته ای  مذاکرات  در  گفت: 
سخن  نحوه  از  که  نداشته  سابقه  ایران 
کلمه  تا  زدن  لبخند  زدن،  قدم  گفتن، 
کلمه تصمیم گیری ها، متون و پیوست ها 
در مجامع عمومی، خطبه ها، دانشگاه ها، 
تریبون ها و رسانه ها، به این میزان مورد 

دقت واقع شده باشد.
وی تصریح کرد: اینکه تصمیمات دولت 
رسانه  و  عمومی  بحث  مورد  حد  این  تا 
باید  که  است  ای  حسنه  سنت  هاست، 
اما  یابد.  تعمیم  نهادها  و  قوا  سایر  به 
تأکید  رهبری  معظم  مقام  که  همانگونه 

با  توأم  و  منصفانه  باید  نقد  فرمودند، 
را  فساد  با  مبارزه  وی  باشد.  راه حل 
وظیفه بزرگ دولت دانست و تاکید کرد: 

ها  ریشه  به  فساد  با  برخورد  در   دولت 
حقوق های  بحث  در  و  پردازد  می 
پرداخت  ریشه ها  به  دولت  نیز  نامتعارف 

ذینفع  مقام   شفاف،  قانونی  ضمن  تا 
دستگاه های  و  باشد  تصمیم گیر  نتواند 
نظارتی نیز نظارت الزم را به عمل آورند. 

با بگیر و بند فساد حل نمی شود، باید با 
ریشه های فساد برخورد کنیم. اگر کسی 
جایی حقوق غیرعادالنه گرفته است، فکر 

درست  قضائیه صف  قوه  در  باید  نکنیم 
از  اول  بیاوریم!  شالق  و  چوب  و  کنیم 
می  پایین  بعد  می کنیم  شروع  دار  چوبه  
درست  را  قانون  باید  که  حالی  در  آییم 
مشکل  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  کنیم. 
حقوق هایی که مطرح شده، مشکل یک 
قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری است 
و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، 
پرداخت ها و درآمدها شفاف نیست فساد 
و مشکل نیز وجود خواهد داشت و حل 
نمی شود. ضروری است که سیستم را از 
بنیان اصالح کنیم. وی با بیان اینکه چرا 
عده ای به امید مردم لطمه می زنند، گفت: 
عده ای با پول بیت المال و از روزنامه و 
خبرگزاری  که با پول بیت المال است به 
امید ملت لطمه می زنند، این به نفع چه 
دشمن  ما  مگر  است؟  دشمن  جز  کسی 

مردم و مملکت هستیم؟

رئیس جمهور: برای مبارزه با فساد نباید چوب و شالق بیاوریم
دولت اگر کاری جز برجام نکرده بود، برای دستاورد سه ساله اش کافی بود

کباب گوسفندی
  رستوران برادران خزیمه 

) شمال شهر(
32311717 - 09153621477

عرضه کننده انواع سوسیس، کالباس تهران 
و مواد اولیه پیتزا و ساندویچ- تامین کننده 

تمام مواد مصرفی فست فودها
ضمناً کلیه مواد به صورت تازه و هفتگی 

 و حمل اجناس توسط ماشین های
 یخچال دار انجام می شود.

آدرس: بیست متری سوم غربی 
نرسیده به فلکه توحید - نبش 
سید جمال الدین اسدآبادی 2

  09151612185 - 32438558
مباشری

فروشگاه پروتئینی ماسیس

کلی - جزئی

گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس-  سربیشه-  نهبندان- سرایان- 
فردوس- درمیان - خوسف -  قاین و بیرجند برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- 

لمینیت پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی )صبوحی( 

تماس حاصل فرمایید 
شماره های تماس: 32230487-32239026-09155621788    فکس: 32231410

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 










