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فرمانده کل سپاه :
امروز کشورها درباره سوریه 

ناچار به مذاکره با ایران هستند

رئیس جمهور :
وزیر عوض کنیم می گویند چرا تغییر 

می دهید؛ از جناح بندی ها دست بردارند

آیت ا... مومن :
شورای نگهبان با کسی تعارف 

ندارد و محکم ایستاده است
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

سهم آیندگان از 
تصمیمات امروز ما
* سردبیر

توان شهر  ابعاد مختلف می  از  را  بیرجند  شهر 
اولین ها در کشور دانست از لوله کشی آب گرفته 
تا مدرسه شوکتیه اش که زیرساخت های به یادگار 
مانده از گذشتگان ماست. درختان کاج سربه فلک 
کشیده نیز ما را یاد همت گذشتگانی می اندازد که 
با دوراندیشی های خود یادگاران خوبی برای مردم 

این شهر گذاشته اند.
اما تا کنون با خود فکر کرده ایم سهم آیندگان 

از تصمیمات امروز ما چه خواهد بود؟
بس.  و  تلنگر  یک  و  نیست  گویی  زیاده  قصد 
چندین سال پیش وقتی خیابان صیاد شیرازی را 
به  خود  دل  در  ما  از  بسیاری  کردند  می  احداث 
فراخی این خیابان خندیدیم و از اسراف در منابع 
شهرداری گالیه می کردیم اما امروز وقتی در معابر 
تنگ و پر ترافیک شهر گیر کرده ایم از افکار بلند 

مدیران شهری وقت به نیکی یاد می کنیم.
توسعه  مفقوده  حلقه  همان  نگری  آینده  آری، 
به  کلی  به  روزها  این  که  است  بیرجند  شهری 
فراموشی سپرده شده است ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

غالمحسین کرباسچی :
اگر روحانی به اصولگرایان تمایل پیدا کرده، 

پس چرا با او مخالفت می کنند؟
 صفحه  8

/ صفحه 8 اند  را در آغوش گرفته  اسرائیل  و  به فلسطین پشت کرده  / عرب ها  / کلید دولت در قفل شکسته است  از ریاست  برای کناره گیری  / اصرار عارف  / کاندیدای مردم ساالری کنار روحانی  باز نیست  برای هر گزینه وزارتی  : آغوش مجلس  / وکیلی  نمایندگان مجلس  با  نوبخت  قهر  آقای 

عکس :  مجتبی گرگی

در گزارش شهرستانی آوا مطرح شد :

انتظار 12 ساله
 برای افتتاح بیمارستان 
شهرستان فردوس
صفحه ۳

حنجره خدایی مرد بیرجندی

  40 سال
 اذان گویی 
پشت بام منزل

چهکند  روستای  اهالی  از  شبان  ا...  رحمت 
شهرستان بیرجند 40 سال است که  در پشت بام 
خانه و مسجد محله خود اذان می گوید. وی هدف 

خود را  از انجام ... ) مشروح خبر در صفحه 4 ( 

300 میلیارد ، نیاز استان برای 
نگهداری از راه های مواصالتی

 صفحه 7 

شروع فاز جدید 
آسفالت در بیرجند
صفحه 7 

مربی تیم اعزامی استان : 

حق استان در مسابقات 
پاورلیفتینگ کشور ضایع شد
صفحه 6

عضو شورای شهر در انتقاد به عرض کم معابر مرکز استان عنوان کرد :

بیرجند ؛ ماکت یک شهر
صفحه 7

شروع به کار نمایشگاه 
دستاوردهای  صنعت 
هسته ای در بیرجند

تخصصی  نمایشگاه  ۳5مین  افتتاحیه  مراسم 
دستاوردهای صنعت هسته ای کشور صبح دیروز 
معاون  با حضور  بیرجند  دانشگاه  والیت  تاالر  در 
ابتدای  سازمان انرژی اتمی کشور برگزار شد. در 
امروز  بیرجند گفت:  جلسه خلیلی رییس دانشگاه 
توفیقی حاصل شد تا خدمت دیگری در میان کتاب 
خدمات دانشگاه بیرجند ثبت شود. وی ادامه داد: 
از 400 دانشجو دکتری در 45 کد رشته و  بیش 
۳000 دانشجو ارشد در 170 کد رشته و حدود ۳۳0 

عضو هیأت علمی ...  ) مشروح خبر در صفحه 4( 

خانواده محترم الهیاری     
مصیبت درگذشت پدربزرگوارتان

 راخدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، ازخداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.  

 خانواده خزاعی

فراخوان واگذاری مجتمع گلخانه ای شهرستان سربیشه
مدیریت شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی درنظر دارد 15هکتار ازمجتمع 

گلخانه ای شهرستان سربیشه را به متقاضیان واگذار نماید.
95/8/4به  تاریخ  تا  توانید  می  تقاضا  درخواست  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مدیریت این شرکت واقع در سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و یا با شماره 

تلفن32237132 تماس حاصل فرمائید.

شرکت شهرکهای کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسین کاووسی
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندم.

همکارانتان در دبیرخانه کشوری درس شیمی

به اطالع می رساند یک واحد تولیدی 
کادر  تکمیل  منظور  به  دارد  درنظر 
پرسنلی خود یک نفر با مدرک لیسانس 
نیرو  شیمی جذب  رشته  در  باالتر  و 
نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم 
شامل مشخصات فردی، روزمه تحصیلی 
و شغلی، آدرس و تلفن تماس خود را تا 

تاریخ 95/8/8 به نشانی اینترنتی
 Iranmodern.co@yahoo.com 

ارسال نمایند.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 قاری قرآن و ذاکر اهل بیت )ع(  جوان ناگام مرحوم مغفور

مرتضی مالکی فرد
مجلس ترحیمی روز یکشنبه مورخ 96/8/2 ساعت 15 الی 16 بعدازظهر 
مسجد محمد رسول ا... به آدرس غفاری 24 برگزار می گردد. حضور شما 
 سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز و تسلی بخش خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مالکی فرد - خواستار

ضمن تقدیروتشکر ازتمامی عزیزانی که درمراسم تشییع
 وتدفین وترحیم عزیزسفرکرده که موجب تسلی خاطرمان شدند

 به اطالع می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحومه منصوره گلکاری 
همسرمحمدعلی کیانفرد  )کبابی(

بازنشسته مرکزآموزش جهاد کشاورزی بیرجند
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه مورخ 95/8/2 از ساعت4 تا 5 
بعدازظهر درمحل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان است.                                                                    

خانواده های: کیانفرد -گلکاری  و سایربستگان

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 خردکردن 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

دریافت گواهینامه به مدیریت کیفیت ISO9001:2015 که نشان از لیاقت 
و شایستگی شمارا دارد، برای اولین بار در خراسان جنوبی که درجهت 
ارتقاء خدمات آزمایشگاهی برای بیماران می باشد را به جنابعالی تبریک 

عرض می نماییم.

ازطرف پرسنل آزمایشگاه پیشگام

جناب آقای دکتر مازیارغفوری

مسئول فنی آزمایشگاه پاتولوژی پیشگام

در درج اطالعیه بیمه البرز در چاپ 95/8/1صفحه اول کد پستی 

بدین شرح اصالح گردد:    15875/4489

 بانهایت تاسف وتأثر درگذشتشترمرغ  پرواری شما  را  خریداریم.     09158254034

 مرحوم عابدین خان الهیاری
 را به اطالع عموم همشهریان، دوستان و آشنایان می رساند. 

مراسم تشییع آن مرحوم  مورخ95/8/2ساعت13 در روستای گزیک برگزار می گردد.
تشریف فرمایی شما سروران عزیزموجب امتنان است.

خانواده الهیاری

الباقی 
هو

جناب آقای مهندس شهامت
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جنابعالی را که مبین درایت و مدیریت شایسته شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده

ضمن قدردانی از خدمات و همکاریهای ارزنده جناب آقای مهندس نصری 
در دوران تصدی مسئولیت، توفیق روز افزونتان را آرزو داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت حمل و نقل جاده ای کاال بانیان ترابر شرق

جناب آقای مهندس جواد مالکی فرد
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای 

بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

اول آبان ماه
               روز کارشناس 

                                      را گرامی می داریم
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی
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 ثبت  نام کاردانی به کارشناسی موسسات فنی و حرفه ای از امروز
ایسنا - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: عالقه مندان برای ثبت نام در برخی رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دوره کاردانی به کارشناسی، 
از دوم آبان تا دوم آذر می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. حسین توکلی اظهار کرد: اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تکمیل ظرفیت و پذیرش دانشجو در برخی رشته های تحصیلی 
دانشگاه فنی و حرفه ای، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال جاری از شنبه )اول آبان( بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

سرمقاله

سهم آیندگان از 
تصمیمات امروز ما
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول  ( آری، آینده نگری همان 

حلقه مفقوده توسعه شهری بیرجند است که این 
روزها به کلی به فراموشی سپرده شده است و این 
متاسفانه مشکل یک یا دو اداره نیست مشکل نگاه 
است که  برادر مسوولی  و  و شمای شهروند  من 
قرار است فقط جلوی پایمان را ببینیم. مشکل من 
و شمایی است که آینده شهرمان را به مشاورانی 
غیر بومی سپرده ایم که طرح هایی را برایمان می 

نویسند که برای خود نخواهند پسندید. 
امروز دیگر در مناطق تازه ساز و تازه واگذار شده 
شهر حتی امکان تردد دو خودرو در کنار هم از یک 
کوچه هم وجود ندارد و بسیاری از شهروندانمان برای 
 خرید زمین های چند صد میلیونی در خیابان های

۶ یا ۸ متری از هم اکنون دغدغه دارند. 
سوال اینجاست که آیا این معابر برای سال های 
آتی ما مناسب خواهد بود؟ آیا طرح های شهری 
زندگی  استانداردهای  اساس  بر  ما  شهرسازی  و 
امروزی تهیه می شود؟ آیا طراحان این طرح ها 
بومی و آشنا با اقلیم و سبک زندگی مردمان کویر 
هستند؟ آیا نفس ها در این قفس های خیابان خفه 
آیندگانمان  برای تنفس  آیا  نخواهد شد؟ و اصال 

روزنه ای باز گذاشته ایم؟
بدون شک نیم قرن دیگر همین قضاوت امروز 
را در خصوص نسل ما و آنچه برایشان به جای 
گذاشتیم خواهند نمود. آیا آن روز درختان خشکیده 
نسلی  امانت  عنوان  به  است  قرار  شهرمان  کاج 
برای نسل دیگر تحویلشان شود؟ آیا کوچه های 
تنگ طرح های تفصیلی شهرمان قرار است نماد 
دوراندیشیمان باشد؟ آیا ترافیک جمع شده در پس 
بی تدبیری ها قرار است میراث نیکوی ما برای 
آنها باشد؟ به نظر می رسد تا دیر نشده بهتر است 
خود را در مقابل سوال های بی جواب نسل های 
بعدیمان ببینیم و برای پاسخ های منطقی، اقدامات 
مناسب انجام دهیم. باشد که شهر بیرجند همچنان 

شهر اولین ها و بهترین ها بماند.

روسیه آماده لغو ویزا برای
 شهروندان ایرانی می شود

ایسنا- رئیس آژانس دولتی توریسم روسیه اعالم 
صدور  لغو  مراحل  روی  بر  کار  روسیه  که  کرد 
ویزا برای ایران و هند را آغاز کرده است. طبق 
داده های آژانس دولتی توریسم روسیه، ایران در 
زمره 20 کشوری است که گردشگرانشان بیشتر 

از همه به روسیه سفر می کنند.

صندوق بین المللی پول نرخ تورم 
ایران را 7.4 درصد پیش بینی کرد

ایرنا- صندوق بین المللی پول )IMF( در تازه ترین 
خاورمیانه،  منطقه  اقتصادی  انداز  چشم  گزارش 
 ،)MENAP( شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
نرخ تورم ایران را برای سال های 201۶ و 2017 

به ترتیب 7.4 و 7.2 درصد پیش بینی کرد.

قیمت هرکیلو شکر، 2720 تومان

طرح  مجری  یزدانی،  علیرضا   - سیما  و  صدا 
کشاورزی:  جهاد  وزارت  نیشکر  و  قند  چغندر 
برای  را  شکر  کیلو  هر  قیمت  اقتصاد  شورای 

مصرف کننده، 2720 تومان تعیین کرد.

طرح بارورسازی ابرها منتظر تامین اعتبار

معاون وزیر نیرو با اشاره به آماده سازی مقدمات 
در  کرد:  اعالم  ابرها،  بارورسازی  طرح  اجرای 
می شود  پیش بینی  پروژه،  این  اجرای  صورت 
یابد.  افزایش  درصد  بارش های کشور 10   حجم 
فعلی  شرایط  در  اینکه  اعالم  با  میدانی  رحیم 
پروژه،  این  اجرای  پیش روی  چالش  مهم ترین 
بحث تامین منابع مالی و اعتباری است، تصریح 
کرد: اجرای طرح بارور کردن ابرها به حدود 10 

میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.

ابالغ افزایش قیمت۳ محصول
 ایران خودرو

محصوالت  آبان  فروش  بخشنامه  در   - فارس 
قیمت  خودروی   ۳ قیمت  افزایش  خودرو،  ایران 
برای   405 پژو  و  ایکس  ال  سمند   ،20۶ پژو 
برای  زمانی  همچنان  اما  شد  ابالغ  بار  سومین 

اجرای آن اعالم نشده است.

بانک ها  در  سرمایه گذاری  حجم  این که  وجود  با 
از  بیش  تا  و  داشته  قرار  صعودی  مسیر  در  همچنان 
آن  رشد  روند  اما  رفته،  پیش  تومان  تریلیون   1000

کند شده است.
بدهی های  و  دارایی ها  بررسی  ایسنا،  گزارش  به 
که  است  آن  از  حاکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
بخش  سپرده های  مجموع  امسال  مرداد  پایان  تا 
که  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   10۶7 به  غیردولتی 
سال  انتهای  به  نسبت  تومان  میلیارد  هزار   ۸0 حدود 

گذشته افزایش دارد. 
گرچه سپرده های روزشمار و مدت دار در آمار منتشره 
بانک مرکزی تفکیک نشده، اما به هر صورت این ارقام 
متعلق به حساب های سپرده ای است که در طول سالیان 
گذشته با سودهای متفاوت و در رقابت در بین بانک ها 

جذب شده است.
از زمانی که نرخ سود در شبکه بانکی بدون چارچوب 
و ضابطه خاصی و در رقابتی مخرب با بانک ها از مرز 
۳0 درصد می گذشت و یا هنگامی که با وجود تورم باال، 

نرخ سود در حد پایین تری بوده و این مردم بودند که 
جریمه این اختالف را پرداخت می کردند.

رشد  روند  که  دارد  حکایت  این  از  آمارها 
با افت  اکنون  بانکی  سرمایه گذاری مدت دار در شبکه 
با  مقایسه  در  امسال  اول  ماهه  پنج  در  و  مواجه شده 
به طوری  دارد  کاهش  قبل  سال های  مشابه  دوره های 
که از مرداد تا اسفند سال قبل حدود ۸.۳ درصد رشد 
داشته که این رقم کمترین حد افزایش نسبت به سه 

دوره گذشته است.

 سپرده گذاری در بانک ها از شتاب افتاد

مدیریت  قانون   117 ماده  مستثنیات  دامنه 
صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی شود 
لذا طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی 
و  کارگران  به  آن  تسری  و  دولت  کارکنان 

مشموالن قانون کار بالموضوع است.
به گزارش جام جم آنالین، مرکز پژوهش های 
نحوه  قانون  استفساریه  طرح  مورد  در  مجلس 
تسری  نحوه  و  دولت  کارکنان  عیدی  پرداخت 
کار  قانون  مشموالن  و  شاغل  کارگران  به  آن 

کارشناسی  اظهارنظر  اجرایی،  های  دستگاه  در 
را اعالم کرد. بر اساس آن، دولت موظف است 
دستگاه  در  شاغل  کار  قانون  تابع  کارکنان  به 
کار  های  کارگاه  کارگران  همانند  اجرایی  های 
معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی 
و پاداش پرداخت کند. در این طرح نمایندگان 
مجلس بیان داشته اند که به استناد قانون مدیریت 
خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل 
در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون و 

قانون نحوه پرداخت عیدی مستثنی هستند. این 
تصمیم از منظر مدیریت منابع انسانی، از پشتوانه 
علمی و منطقی الزم برخوردار نیست و می تواند 
زمینه ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه ای از 
سوی دستگاه های اجرایی گردد. بررسی های به 
عمل آمده نشان می دهد در صورتی که قانونگذار 
قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر 
حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون 
این  است،  اجرایی  های  دستگاه  در  شاغل  کار 

هدف را باید از طریق اصالح قانون تامین کند. 
قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش، قانونی است 
برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی با هدف 
رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از 
پرداخت های سلیقه ای. مستثنی کردن گروهی از 
کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول 
کشور  اداری  نظام  بر  زیانباری  آثار  قانون،  این 
خواهد داشت و زمینه نارضایتی را فراهم می کند؛ 

لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

 افزایش عیدی کارمندان منتفی است

 سقف قیمت بلیت هواپیما به بغداد و نجف تعیین شد

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین 
زائران  برای  بغداد  و  نجف  مقصد  به  هواپیما  بلیت های  نرخ  سقف 
اربعین حسینی، خبر داد. به گزارش جام جم 
آنالین، مرتضی دهقان افزود: این سازمان در 
راستای برنامه ریزی برای اعزام آن دسته از 
 زائرانی که قصد سفر به نجف و بغداد را دارند
هماهنگی های الزم را با شرکت های هواپیمایی 
و فرودگاه ها انجام داده است. وی افزود: انجمن شرکت های هواپیمایی 
 داخلی هماهنگی الزم را با شرکت های هواپیمایی به عمل آورده و
نرخ های پیشنهادی را ارائه داده اند، قیمت بلیت مسیر تهران به نجف 
و بغداد و بالعکس یک میلیون و 100 هزار تومان و از مشهد مقدس 

به نجف و بغداد یک میلیون و ۳50 هزار تومان تعیین شده است.

سایپا فعال افزایش قیمت ندارد

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اعالم نبود تصمیمی برای افزایش 
قیمت محصوالت، گفت: آزادسازی قیمت خودرو در سطح باالتری 
به گزارش  است.  پیگیری  در حال  در کشور 
مصوبه  خصوص  در  تقی زاده  رضا  تابناک، 
مجاز  سقف  تعیین  و  رقابت  شورای  جدید 
افزایش قیمت محصوالت گروه سایپا تا 1.۸1 
درصد اظهار داشت: مصوبه اخیر شورای رقابت 
درمورد قیمت گذاری محصوالت سایپا در واقع همان مصوبه 4 خرداد 
این شورا است و تغییری در این خصوص اتفاق نیفتاده است. وی ادامه 
داد: ما مصوبه قبلی شورای رقابت را برای یکسری محصوالت مانند 
سایپا 1۳1،  سایپا 1۳2، سایپا 111 و تیبا اعمال کردیم اما در مورد 

تیبا 2، تندر 90 و پارس تندر افزایش قیمتی را اعمال نکرده ایم.

ویرایش فرم های سرشماری آغاز شد

از فراهم شدن امکان ویرایش اطالعات ثبت شده  آمار  رئیس مرکز 
خانوارها در سرشماری نفوس و مسکن خبرداد و گفت: از شنبه به 
مدت یک هفته، خانوارها می توانند تنها یک بار، 
اطالعات خود را ویرایش کنند. امیدعلی پارسا 
در گفتگو با مهر از آغاز ویرایش فرم های ثبت 
شده در سرشماری خبرداد و گفت: خانوارهایی 
که در روزهای گذشته برای ثبت اطالعات خود 
به صورت اینترنتی اقدام کرده اند، می توانند برای ویرایش اطالعات به 
پایگاه سرشماری مراجعه کرده و پس از ورود کد رهگیری، اطالعات 
خود را اصالح نمایند. رئیس مرکز ملی آمار با بیان اینکه به مدت یک 
هفته امکان ویرایش فرم ها مهیا خواهد بود، افزود: هر سرپرست خانوار 
تنها یک بار می تواند اطالعات خود را ویرایش کرده و به ثبت رساند.

 پاداش شرکت در سرشماری اینترنتی 

باشگاه خبرنگاران - محمود واعظی وزیر ارتباطات 
برای  رایگان  اینترنت  وضعیت  به  پاسخ  در 
در  گفت  اینترنتی  سرشماری  در  شرکت کنندگان 
ابتدا این حجم یک گیگ بود که به درخواست اداره 
آمار و وزارت ارتباطات به دو گیگ افزایش یافت.

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2014/95 اجرایی اموال شامل لپ تاپ، آنتی ویروس، اسپیکر لپ تاپ، نرم افزار حسابداری زمرد ساده، 

اسپیکر حرفه ای، دسته بازی معمولی، هدفن بی سیم، بلوتوث، بلندگوی 3 تیکه، نرم افزار حسابداری زمرد حرفه ای جمعاً به مبلغ 000/ 54/650 
ریال کارشناسی شده در قبال بدهی سید حسن سرفرازی به مبلغ 56/015/247 ریال در حق آقای حمیدرضا کاظمی و مبلغ 2/675/000 ریال 
حق االجرا در  حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/8/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ده درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 

آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

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
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 4۳ 42 ۳2  / 66 66 44 ۳2     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

0990۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 4 5  0 0  1 4   



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده 

  پیام شما

3
یکشنبه * 2 آبان 1395 * شماره 3632

از سرمقاله  لحظات فراموشی محرومیت واقعا لذت 
اما نکته قابل تقدیر این مطلب این بود که  بردم 
روزنامه آوا مثل همیشه اصل بی طرفی را رعایت 
را  مساله  دیگر  های  رسانه  از  خیلی  مثل  و  کرد 
سیاسی نکرد و چه خوب اشاره کرده بودید که این 
استاندار انسان ساده زیستی است و دارد و آن چه که 
هست میراث استانداران قبلی است من به شخصه 
منش استاندار جدید را بسیار قبول دارم و در ساده 
زیستی و پاکدستی در قبال بیت المال به او ایمان 
دارم ، خداوند ایشان و مسوولین خدمتگذار از این 

دست را برای جامعه نگه دارد - آمین
۹۱۵ ... ۷۰۸
با سالم و خسته نباشید، امروز برای انجام کار به 
بانک ...مرکزی رفتم که اصال رفتار درستی نداشتند، 
از بانک.... که یک بانک دولتیه واقعا بعیده،اونم در 

اولین روز هفته که باید با انرژی بیان سر کار.
۹3۷....۰4۱
سرمقاله تشریفات شنبه آقای هرم پور بسیار زیبا بود 
از ایشان و آوای عزیز ممنون و سپاس که حقایق 

را نگاشته و مردم را به ساده زیستی دعوت میکنن
۹۱۵...۸۹6

به کجا  الهیه غربی یک  پارک  شهرداری محترم 
رسید ؟کی میخواد درست بشه

۹۱۵...263
عکس صفحه اول فوق العاده بود واقعا جای سوال 
را مد  تشریفات  این  قبلی که  استاندار  آقای  دارد 
کرده اند چرا همیشه از بی بودجه ای می نالیدند 
واقعا درست نیست که در جامعه مانور تشریفات 
راه بیفتد . از استاندار محترم و انقالبی می خواهم 
نسبت به جمع آوری این مظاهر تجمل اقدام نمایند 
باشد که دعای خیر مردم محروم استان بدرقه راه 

ایشان در تمامی مراحل زندگیشان گردد
۹۱۰ ... ۰3۹

سالم و خسته نباشید خدمت مسوولین محترم یک 
لواش واقع در خیابان  نانوایی  نان   انتقاد داشتیم 
واقعی  وزن  با  نان   . هست  کیفیت  بی  بسیار   ...
پخت نمی شود . وضعیت بهداشت این نانوایی نیز 
افتضاح می باشد.نکنه به لحاظ اینکه محله پایین 
شهر می باشد دیگه نباید نظارتی باشد ؟ مسوولین 

محترم لطفا رسیدگی نمایند . 
۹33...۰23
از روزنامه آوا به خاطر توجه به ساده زیستی استاندار 
جدید و ذکر آن در کنار مقایسه تشریفات دو دفتر 
استاندار و نماینده رهبری متشکرم  الحق و والنصاف 
استاندار جدید انسان با خدا و مردم داری است و اگر  
غیر منصفانه بخواهیم دل افرادی چون ایشان را هم 
بشکنیم واقعا ضرر کرده ایم . به عنوان یک شهروند 
خراسان جنوبی از آقای پرویزی می خواهم تمامی 
نشانه هایی که با روحیات خودشان سازگار نیست 
را از در و دیوار استانداری برچینند تا خدای نکرده 
کسانی که از واقعیت آن بی خبرند از سر نداری آهی 

نکشند و دلی نشکند  . ممنون
 ۹3۰ ... ۵۱2
قابل توجه استاندار جدید خراسان جنوبی: پرواز جمعه 
صبح ایران ایر تهران-بیرجند حدود یک ماه است 
بطور غیررسمی لغو شده است. پرواز دوشنبه شب 
ماهان تهران-بیرجند از آبان ماه بطور رسمی لغو 
شده است. در ماه گذشته دو حادثه برای پروازهای 
فوکر شرکت ایران ایر در مسیر بیرجند اتفاق افتاده 

که خوشبختانه به خیر گذشته است.
۹3۸...3۷۰
با سالم. چرا ادامه خیابان سنبل و شکوفه سجاد شهر 
که به کمربندی متصل می شود آسفالت نمی شود.
۹۱۰....۱۰3

شهردار محترم منطقه یک لطفا جهت نظافت کوچه 
های تعاونی مسکن ارتش بلوار شهید ناصری حداقل 

هفته ای یکبار مساعدت فرمائید. 
۹۱۵...422
سالم  اینهمه سرعتگیر داخل شهر کم بود که راه 
نکشیدن  را هم خجالت  های فرعی  خارج شهر 
سرعتگیر گذاشتن ورودی واحدهای مسکن دانشگاه 
راکب  باعث شده یک  که همین  مزگ  به طرف 
موتور زمین بخورد و پایش بشکند لطف کنید یا 

جمعش کنید یا تا اسفهرود ادامه دهید  
۹33..۹63

خشکسالی موجب کاهش ۶۰ درصدی تولید پسته در بشرویه شد

مهر- مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: متاسفانه خشکسالی و کاهش شدید بارندگی در سال گذشته موجب کاهش 6۰ درصدی محصول پسته شهرستان 
بشرویه شد. حسین سرچاهی با بیان اینکه برداشت پسته از نیمه دوم شهریورماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد گفت: شهرستان بشرویه مقام اول تولید پسته را در 
سطح استان دارد.وی اظهار داشت: امسال حدود دو هزار و ۹۰۰ تن محصول پسته از سطح باغات شهرستان بشرویه به ارزش ریالی 6۰ میلیارد تومان برداشت خواهد شد.

انتظار 12 ساله برای افتتاح بیمارستان فردوس
در گزارشی شهرستانی آوا مطرح شد:

سال  در  فردوس  ور-شهرستان   پیشه    
در  شهرستان   این  گردید.  تأسیس   ۱323
ابتدا مشتمل بر بخش های مرکزی، طبس و 
بشرویه بود.در تیر سال ۱33۹، بخش طبس 
به صورت  و  فردوس جدا شده  از شهرستان 
شهرستان درآمد و همچنین بخش سرایان نیز 
از بخش مرکزی )بخش حومه در آن زمان( 
جدا شده و به یک بخش مستقل تبدیل شد. 
پس از تقسیم استان خراسان به سه استان در 
سال ۱3۸4، بخش سرایان به شهرستان تبدیل 

شد و به استان خراسان جنوبی ملحق گردید.
از  تا اسفند ۱3۸۵، شهرستان فردوس جزئی 
خراسان رضوی بود که در این زمان طی مصوبه 
دولت به استان خراسان جنوبی ملحق گردید.

همچنین در آبان سال ۱3۸۷، بخش بشرویه به 
شهرستان ارتقا یافت و از این شهرستان جدا 
شد. در زمان حاضر این شهرستان، شامل یک 
بخش)مرکزی( و 3 دهستان بوده و متعلق به 

استان خراسان جنوبی می باشد.
سراغ  به  هفته  این  شهرستانی  گزارش  در 
مشکالتشان  از  و  رفته  فردوسی  شهروندان 

پرسیدیم که در ادامه می خوانیم:

12 سال انتظار برای ساخت 
بیمارستان دوم فردوس 

خانم شبنم زاده  با اشاره به  مشکل بیمارستان  
این شهر در گفتگو با آوا می گوید: بیمارستان 

پزشک زنان و زایمان خوب ندارد .
آقای معنوی شهروند فردوسی هم با اشاره به 
اینکه یک  پزشک ارتوپدی بیشتر نداریم که 
آن هم یک روز هست و 4 روز نیست خاطر 
طرحی  متخصص  پزشکان  کند:  می  نشان 
هستند و بعد از اتمام طرح از فردوس می روند 
و  فردوس شور  آشامیدنی  آب  داد:  ادامه  وی 
چرب است و  قابل استفاده نیست که باید از 
دستگاه تصفیه استفاده کنند . خانم محبی  خانه 
دار ساکن فردوس درباره نبود مکان تفریحی 
در شهر فردوس نیز  عنوان می کند : فضای 
سبز کم داریم و پارک مناسبی برای تفریح بچه 
ها و خانواده ها نیست و همچنین پارک بانوان 
نداریم . آقای مرادی شهروند دیگریست که با 
بیان اینکه به فضاسازی شهر هیچ توجهی نمی 
شود عنوان می کند: خیابان ها و بلوار ها گل 
کاری نشده اند و فضای شهر بسیارافسرده و 
غم انگیز است . مرادی به وضع آسفالت شهر 
ایرادی دارد و می گوید: آسفالت خیابان  هم 
ابوعلی سینا خراب شده است و پیاده رو های 
آن خاکی است . آقای کاظمی با اشاره به اینکه، 
در منطقه جواداالئمه رودخانه ای وجود دارد که 
محافظ ندارد بیان می کند : خطر سقوط بچه 
ها هنگام بازی یا افتادن ماشین و موتور در این 
رودخانه زیاد است که مسئوالن پیگیری نمی 
کنند . وی اضافه می کند: کوچه ها و خیابان 
های جواداالئمه آسفالت ندارد و شیرهای آب 
با  خیابان  این  همچنین  و  است  قطع  پارک 

مشکل آب آشامیدنی مواجه است.
آقای خوشی هم  از مشکل شهرک بهداری 
شهر خبر می دهد و می افزاید: در این شهرک 
مسجد وجود ندارد هیچ پایگاهی هم نیست . 
وی نبود فضای سبزی برای بازی بچه ها  و 

سوپر مارکت را از دیگر مشکالت این شهرک 
دیگری  شهروند  .ابراهیمی   کند  می  بیان 
است که می گوید: برای  بیماران آسمی در   
بیمارستان فردوس بخشی تعریف نشده و  دکتر 

متخصص وجود ندارد.
متخصص  پزشک  همچنین  افزاید:  می  وی 

چشم و کلیه نداریم .
 ابراهیمی اظهار می کند : نوبت دهی کلینیک 
خیلی مشکل است و فقط ۱ روز در هفته است 
روزهای ۵ شنبه که آن هم ساعت ۱2 تا ۱4 
بعدظهر است که خیلی مشکل می شود نوبت 
گرفت .آقای عباسی هم می گوید: کوچه ها و 
خیابان امام خمینی ، مطهری و حافظ دارای 

آسفالت نامناسبی است .

افتتاح بیمارستان فردوس
 در دهه فجر

و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  مسئول 
درمان شهرستان فردوس در پاسخ به انتقادات 
مردم عنوان کرد:ا ینکه فرموده اند بیمارستان 

دکترهای خوب و مجرب ندارد تشخیص این 
موضوع بر عهده متخصصان و اساتید باالتر از 
پزشکان می باشد که تدابیر الزم بعد از تایید 
و پیگیری رئیس دانشگاه انجام شده و اقدام 
می گردد.واحدیان درباره پزشکان طرحی خاطر 
پزشکان  ایران  از  نقطه  هر  در  کرد:   نشان 
طرحی از طریق دانشگاه های علوم پزشکی 
این دوره خدمت که موقعیت  برای گذراندن 
هست باید تقسیم و پایان کار خود را اعالم 
نیستند که قصد  بومی  کنند. که طبیعتا هم 
ماندن داشته باشند هر چند تمام تالش دانشگاه 
و شبکه بر این است که به هر نحوی رضایت 

پزشکان را  در این شهر تامین کند .
گفت:  نیز  ارتوپد  پزشک  کمبود  درباره  وی 
به محض عزیمت متخصص  ارتوپد  پزشک 
ارتوپدی قبلی با تالش و هماهنگی مسئوالن 
هم  که  جدیدی  ارتوپدی  متخصص  دلسوز 
بومی، هم خوش اخالق و هم توانمند است 

تا  کرد:  تاکید  دارد.وی  حضور  شهرستان  در 
جایی که اطالع داریم برای بیماران آسمی به 
متخصصین داخلی نیاز است که خوشبختانه در 
روابط  دارد.  متخصص حضور  شهرستان سه 
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  عمومی 
 ۱2 که  بیمارستان  ساخت  درباره  فردوس  
گوید:   می  نیز  است  انجامیده  طول  به  سال 
است  شهرسازی  و  راه  اداره  با  آن  مسئولیت 
وزرات  طریق  از  زیادی  های  پیگیری  ولی 
امام جمعه  نماینده شورا،   ، دانشگاه  بهداشت 
، فرمانداری، شبکه بهداشت شهرستان انجام 
شده به یاری خدا فعال در حال تکمیل و تجهیز 
می باشد که دهه فجر امسال شاهد افتتاح آن 
خواهیم بود.واحدیان اظهار کرد: سیستم جدید 
نوبت دهی در کلینک تخصصی نصب شده و 
روزانه با همان ظرفیت تعیین شده کار نوبت 
دهی انجام می شود )مشکل مطرح شده خیلی 
وقت پیش حل شده است ( شاید برای پزشک 
خاصی آن هم بدلیل محدویت پذیرش هنوز 
نوبت گرفتن مشکل باشد که تالش مسئوالن 
کلینیک بر این است که بیماران را راهنمایی 

نمایند یا الاقل با رایزنی نوبت حضوری برایش 
تهیه نمایید .

کیفیت آب شرب فردوس در حد 
استاندارد است

مدیر امور آب و فاضالب فردوس درباره کیفیت 
آب فردوس عنوان کرد: تامین آب شرب در 
شهرستان فردوس از سفره های آب زیرزمینی 
می باشد که تداوم خشکسالی ها ۱۷ ساله باعث 
افت سفره های آب زیرزمینی در چند ساله اخیر 
تمام  با  کرد:  اظهار  جوان  ندائی  است.  شده 
شرایط و با تالش همکاران در مجموعه  امور 
آب و فاضالب و به استناد آزمایشات شیمیایی 
که بر روی آب شرب شهر فردوس انجام می 
شود این آب از آب های باکیفیت استان است و 
مرکز بهداشت نیز بر کیفیت آب شرب نظارت 
دارد. شهردار فردوس درباره کانال موجود در 

منطقه جواداالئمه )ع( نیز عنوان کرد: ضمن 
اینکه در سنوات گذشته بهسازی و کف سازی 
آن تکمیل گردیده است خوشبختانه در تمام 
مسیر کانال حصار کشی و ایمن سازی گردیده 
است و تاکنون هیچ گونه سقوط افراد یا وسائل 
نقلیه در محل مشاهده یا گزارش نشده است. 

“حالج مقدم “درباره معابر اصلی و فرعی این 
منطقه گفت: معابر این قسمت، آسفالت و از این 
بابت هیچ گونه مشکلی جهت ساکنان منطقه 
نمی باشد چنانچه مورد خاصی باشد متقاضیان 

به شهرداری مراجعه تا پیگیری و اقدام گردد.

بزرگترین پارک بانوان استان
 در شهر فردوس

 
وی اظهار کرد: شهر فردوس دارای بزرگترین 
پارک بانوان استان و دومین پارک بانوان کشور 
از نظر وسعت می باشد پارک بانوان فردوس 
از سال ۹3 به بهره برداری رسیده است و با 
وسایل  دارای  مربعی  متر   ۸۵۰۰۰۰ مساحت 
ورزشی و بدنسازی و مجموعه ورزشی کودکان 

مستقل  های  الین  سواری،  دوچرخه  پیست 
پیاده روی و الین اسکیت  می باشد. 

پارک  اینکه   به  اشاره  با  فردوس  شهردار 
نشاط  بوستان  عنوان  با  جواداالئمه  منطقه 
سبز  فضای  آبیاری  مستقل  شیرهای  دارای 
بوده خاطر نشان کرد: در هیچ کجای شهر 
از این شیرها برای برداشت آب شرب استفاده 
نمی شود و با توجه به این که این بوستان 
شبکه  آب  هنوز  که  است  مواردی  معدود  از 
حداکثر  ضرورت  نرسیده  آن  به  جداسازی 
صرفه جویی در مصرف آب بیش تر از سایر 

مناطق در آن احساس می شود . 
ابوعلی  بنام  خیابانی  فردوس  در  افزود:  وی 
هست  موردی  چنانچه  ولی   نداریم  سینا 
گردد.  پیگیری  تا  مراجعه  منطقه  ساکنان 
ضمنا پیاده روسازی معابر قانونا با مالکین می 
باشد و شهرداری در برای تامین مصالح مورد 

نیازهمکاری می نماید.

عمر آسفالت بعضی از معابر شهر از 
قدمت باالیی برخوردار می باشد

در  سبز  فضای  نبود  درباره  مقدم  حالج 
و  بلوارها  کرد:   تاکید  بهداری  شهرک 
بوده  تکمیل  این شهرک  حاشیه های سبز 
و دسترسی مناسب از این شهرک به پارک 
گردشگری تون و پارک ملت فراهم بوده ، 
ضمنا این شهرک جزو محدوده های جدید 
آن  برای  تفصیلی  طرح  در  و  بوده  شهری 
پارکی 3 هکتاری طراحی  انصار  و شهرک 
شده است که با اجرای خیابان کشی های 
شد.  خواهد  اجرا  طرح  پیشرفت  و  الزم 
همچنین در نزدیکی این شهرک  بهداری 
هیات  یک  و  امیرالمومنین  مسجد  نام  به 
بنام رزمندگان در حال حال حاضر خدمات 
رسانی می کنند . وی درباره آسفالت معابر 
هم عنوان کرد: عمر آسفالت بعضی از معابر 
سطح شهر از قدمت زیادی دارد که قسمتی 
را  خمینی  امام  و  مطهری  خیابان  معابر  از 
گذشته  سنوات  در  که  شود  می  شامل  نیز 
نسبت به بهسازی معابر اصلی اقدام و اگر 
نیز  معابر  سایر  بهسازی  شود  اعتبار  تامین 

انجام خواهد شد .
از  بعضی  شهدا  خیابان  در  داد:  ادامه  وی 
که  مستقر هستند  مزاحم  و  آالینده  صنوف 
این  شد  مقرر   شده  انجام  ریزی  برنامه  در 
صنوف جابجا گردند .انشاا... پس از این مهم 
مقتضی  اقدام  نیز  مسیر  بهسازی  درجهت 

معمول خواهد شد .
به گفته وی  اکثر رفیوژهای خیابانی فردوس 
درختکاری بوده و با توجه  به مسئله کمبود 
شدید آب در منطقه اکنون مدار آبیاری در اکثر 
مناطق باالی ۱۵ روز است. وی عنوان کرد: 
حل این مساله مشارکت مردم در مواردی که 
گلکاری های خاصی مد نظر شهروندان است 
را می طلبد چرا که در فاصل مدارهای آبیاری 
شهرداری، بایستی شهروندان محترم آبیاریهای 
تکمیلی را انجام دهند در غیر این حالت کاشت 
گل فقط هزینه بربوده و پس از چند روز خشک 
خواهد شد .در این راستا شهرداری در تمامی 
اند  نموده  مشارکت  اعالم  مردم  که  مناطقی 
برای  به بستری سازی و کاشت گل به صورت 
مشارکت  با  ها  آبیاری  و  کرده  اقدام  رایگان 

شهروندان انجام می شود.

فضای سبز در فردوس
سه برابر سرانه کشوری

شهردار فردوس با اشاره  بند ۱4۰ اظهار کرد: 
شهرداری فردوس دارای سرانه فضای سبز 36 
متر مربع بوده که سه برابر سرانه کشوری و 
فضای  استاندارد  سرانه  برابر  به ۵/۱  نزدیک 
الملی می باشد این در حالی است  سبز بین 
محدودیتهای  شدیدترین  دارای  فردوس  که 
کمی و کیفی آب بوده و در حال حاضر بدترین 
کیفیت آب استان را در حوزه فضای سبز خود 
دارد و همچنین شهرداری  فردوس تنها شهر 
استان بوده که در حوزه معرفی بهترین عملکرد 
حوزه  در  پروژه  دارای  کشور  های  شهرداری 
فضای سبز از استان خراسان جنوبی می باشد.

شنیده بودیم وزیر کشور گفته اند مسوولین بومی 
برای استان انتخاب شود اما امروز مدیرکل حمل 
و نقل هم غیر بومی منصوب شد . کسی هست 

نسبت به این ابهامات پاسخگو باشد 
۹۱۵ ... 246

آواجان همش به خراسان شمالی گیر نده که چقدر 
بودجه گرفته نماینده مجلس این استان دایم در 
مجلس و تهران دنبال بودجه است و از حق مردم 
دفاع می کند مثل نماینده های  ما نیست که نمی 

فهمیم کی تهران هست کی بیرجند!
یک شهروند 
در نمایشگاه توانمندی های استان غرفه سیمان 
باقران فقط داغ دل سهامداران را تازه کرده است. 
یک شهروند 
این مطلب رو چاپ کن چون درد  لطفا  آوا جان 
خیلی از این مردم زجر کشیده است که با مراجعه 
که  شوند  می  مواجه  مصیبتی  بیمارستان...با  به 
دردی است مضاعف بر بیماری شان.دیروز فرزندم 
را که در تب می سوخت برای درمان به کلینیک.. 
بردم و خوشحال از اینکه دارای دفترچه درمانی از 
بیمه ای هستم که ادعایش گوش همه را کر کرده 
است . ساعت مراجعه ۷ شب ، قانون پذیرش ۹ 
و  بیاوری  اینکه شانس  از  البته پس  بعد  به  شب 
نفر چهلم دفترچه های چل شده روی هم نباشی 
که در آن صورت ساعت ۱۰ که هیچ ساعت ۱2 
هم نوبت به شما نمی رسد. مراجعه به اورژانس بی 
فایده و تنها راه پذیرش یا مردن است یا سوختن و 
یا شکستن تا شاید بخت و اقبالت گل کند و تو را 

باز هم در صفی از ساعت ۷ به بعد بپذیرند 
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

مسئوالن برای راه آهن به دنبال 
راه کوتاه تری باشند 

متصل کردن شهرستان بیرجند از طریق طبس به 
راه آهن سراسری با حداقل هزینه امکان پذیر است 
. به این دلیل که هم مسیر نزدیک است و هموار لذا 
به احداث تونل اصال نیاز نیست و برای احداث پل 
نیز به حداقل آن نیاز می باشد و با توجه به نزدیکی 
طبس به بیرجند با حداقل زمان و هزینه مرکز استان 
به شبکه ریلی کشور خواهد پیوست. بعد مسافت 
و هزینه ریالی و زمان مصرفی با احداث راه آهن 
بیرجند از طریق بند چابهار اصال قابل مقایسه نمی 
باشد . عمر ما نیز آنقدر دوام نخواهد داشت که از 
این طریق یک روز شاهد حضور قطار در ایستگاه 
بیرجند باشیم مگر از همان مسیر طبس به بیرجند. 
سوالی که برای ما بیرجندی های ساکت وجود دارد 
این است که چرا تاکنون ما از نعمت این وسیله کم 
خطر مسافرتی برخوردار نبوده ایم. مسوولین دولتی 
و نمایندگان ما در مجلس شورای اسالمی در این 
مدت نزدیک به 4۰ سال چه کار می کردند که ما 
از این نعمت محروم ماندیم. از طرف شمال استان 
راه آهن تا تربت حیدریه آمده و از طرف غرب استان 
تا طبس یعنی حدود 3۰۰ کیلومتر فاصله تا مرکز 
استان! ولی با بی تفاوتی مسئولین مربوطه سر مردم 
بیرجند که مرکز استان را هم یدک می کشد بی 
کاله مانده است.  اکنون هم از مسیر سهل و آسان 
3۰۰ کیلومتری طبس با حداقل هزینه اقدام نمی 
کنند. به فکر احداث راه آهن بیرجند از طریق پر 
چابهار  بندر  کیلومتری  سر ۱۵۰۰  در  پر  و  هزینه 
نوه های ما هم نخواهد خورد و  بدرد  هستند که 
فرزندان ما و حتی خود ما با قطار و فرهنگ سوار 
شدن و یا حتی دیدن قطار، بیگانه خواهیم ماند که با 
تمدن بشری امروزی هیچ مطابقتی ندارد. آیا سوار بر 
قطار برای فرزندان ما یک آرزوی دست نیافتنی در 
این منطقه از کشور باید باشد شما را به خدا فکری 

اساسی و عملی در این باره انجام دهید. 

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر 
جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند

آدرس: مهرشهر- بین ولیعصر11و13جنب هیئت
چهارراه جوادیه- مشاورامالکی اسکندری

 تلفن تماس:09150913815- 32316731

)ویژه آقایان(

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید-32442331- 09155622050
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چرا لوگوی اغلب شبکه های اجتماعی آبی است؟

جام جم آنالین - آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا اغلب شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، تلگرام و... لوگوی خود را به رنگ آبی طراحی کرده اند؟ علت این انتخاب 
آن است که رنگ آبی رنگ آرامش است و گاهی اوقات به آن رنگ “نیروانا” اطالق می شود که نماد آرامش و آسمان و آب و خواب و تعقل و اعتماد و امنیت است؛ و مهمتر 
از آن نشان دهنده ارتباطات و تعامل است و در اصل پایگاه های الکترونیکی با هدف برقراری ارتباط طراحی شده اند. همچنین رنگ آبی میزان تعامل را افزایش می دهد.

چمن های کاشته شده روی فرش ایرانی

برترین ها - هنرمند اتریشی مستقر در نیویورک 
»مارتین راث« در الیاف فرش ایرانی چمن پرورش 
آبیاری می کند  را  آن  مداوم  به طور  و  می دهد 

تا مطمئن شود چمن های سرسبز از درون الیاف 
متراکم رشد می کنند. این عمل برای هنرمند هم 
شاعرانه و هم سیاسی است، از آن جهت که درمورد 

تبادل ارزش های کشورها صحبت می کند.

“امید به زندگی” ایرانی ها افزایش یافت

دوره  این  فعالیت  آخرین سال  در  آمارها  ایسنا - 
برخی  بهبود  دهنده  نشان  بهداشت  وزارت  از 
به  امید  “سن  نظیر  سالمتی  مهم  شاخص های 
زندگی” و “مرگ و میر مادران و نوزادان” است. 
بنا بر گزارش های سازمان بهداشت جهانی، سن 

امید به زندگی در کشور به 74 سال رسیده است.

شیر سیاه ؛ کمیاب ترین درنده دنیا 

جام جم آنالین - رنگ بدن شیرها از سبز مالیم 
تا متمایل به زرد، قرمز، یا قهوه ای تیره متغیر است. 
اما اینبار چیزی که همه را متعجب کرده رنگ سیاه 

یک شیر نر است. شیر سیاه بر خالف شیر سفید 
حاصل یک تغییر ژنتیکی نیست. با وجود اینکه به 
ندرت شیری با رنگ سیاه متولد می شود اما وجود 

داشتن آنها از شیرهای سفید طبیعی تر است.

سعودی ها  روزانه چقدر کار می کنند؟

جام جم آنالین - وزیر خدمات اجتماعی عربستان 
کشور،  این  در  دولت  کارمندان  می گوید  سعودی 
کمتر از یک ساعت در روز کار مفید انجام می دهند.

بیش از دو سوم شاغالن در عربستان سعودی، در 
استخدام دولت هستند و ریاض در سال 2015 حدود 
45 درصد از بودجۀ خود، 128 میلیارد دالر، را صرف 

پرداخت حقوق این افراد کرده است.

در آینده با این وسیله به محل کار می روید! 

جام جم آنالین - یک تیم از دانشگاه واشینگتن 
خودروی  یک  ساخت  و  طراحی  حال  در  بوتل 
امید  فولسوم  گروه  هستند.  خودران  کوچک 
دارد که خروجی این معادله در نهایت خودروی 

محیط  دوستدار  و  تر  سبک  که  باشد  خودرانی 
اندازه  به  دالر،   10000 قیمت  با  باشد.  زیست 
خودروی  جایگزین  که  هست  ارزان  کافی 
خانوادگی یا گزینه های حمل و نقل موجود شود. 

شیوه جدید جریمه کردن
 رانندگان متخلف در استرالیا 

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس شهر کویینزلند 
استرالیا اعالم کرده است که از این پس رانندگان 
متخلف برگه های جریمه تخلف رانندگی خود را از 
طریق پیام کوتاه، ام ام اس و یا ایمیل دریافت خواهند 
کرد. این تکنولوژی جدید قرار است به پلیس  کمک 
کند تا در خدمات رسانی خود و جلوگیری از تخلفات 
بیش از حد رانندگان سرعت ببخشد و کار با کاغذ و 

خرج های اضافی دولت را کمتر می کند.

عماد طالب زاده هم بازیگر شد

بازیگر  ها  خواننده  است،  شده  عادی  دیگر 
فوتبالیست   ، خواننده  ها  بازیگر  شوند،  می 
اما  فوتبالیست!  ها  هنرپیشه  کارگردان،  ها 
جدیدترینشان »عماد طالب زاده« است که پس 

از اینکه توانست مجوز بگیرد و حتی تیتراژ سریال 
این  آورده است.  بازیگری روی  به  بخواند، حاال 
خواننده و آهنگساز در فیلم سینمایی »سّکه« به 

کارگردانی »حسن حج گذار« بازی کرده است.

یادگیری زبان های 
خارجی خاص!
* رضا کریمی

)بخش نخست( زبان انگلیسی به عنوان زبان 
خوبی  به  ملل  سازمان  و  جهانی  جامعه  نخست 
جای خود را در سراسر دنیا باز کرده است. اما اگر 
کسی به شما بگوید چرا زبانی به غیر از انگلیسی 
شاید  گویید؟  می  چه  جواب  در  گیرد،  نمی  یاد 
زبان  انگلیسی  است،  تر  مهم  انگلیسی  بگویید 
است  تر  کالس  با  انگلیسی  است،  دنیا  نخست 
درباره  ما  از  بسیاری  پنهان  قصد  متاسفانه  )که 
 ... و  انگلیسی همین دلیل است(  زبان  یادگیری 
در این یادداشت می خواهیم برای شما خواننده 
نازنین چند دلیل کوتاه و البته مهم برای یادگیری 
یک زبان خاص بیان کنیم. زبانی که بسیاری از 
خودمان  و  باشیم  متنفر  آن  از  شاید  ایرانیان  ما 
هم دلیل تنفرمان را ندانیم!! بله زبان عربی. البته 
زبان  به  ایرانیان  اقبال  عدم  علت  درباره  بحث 

عربی از حوصله این گفتار خارج است.
در این یادداشت چند دلیل برای یادگیری زبان 
عربی، زبانی که چه بخواهیم و چه نه بخشی از 

فرهنگ ما شده است، را بیان می کنیم:
یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد: 
عربی یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل متحد 
و  روسی  چینی،  فرانسوی،  انگلیسی،  کنار  در   (

اسپانیایی ( است.
دومین زبان در آسیا و چهارمین زبان در جهان: 
از جهت تعداد گویشور با حدود بالغ بر چهارصد و 
اندی میلیون نفر در جهان به عنوان دومین زبان 
در قاره آسیا پس از زبان چینی و در جهان در رتبه 

چهارم پس از انگلیسی قراردارد.
توزیع  از جهت  جغرافیایی:  توزیع  نخست  رتبه 
جغرافیایی زبان اول است زیرا در 23 کشور زبان 
رسمی و در بیش از بیست کشور دیگر به عنوان 
زبان رایج در مناطقی از آنها محسوب می شود و 
این دامنه جغرافیایی از خلیج یمن در آسیا تا انتهای 

مغرب عربی قاره آفریقا گسترده شده است.
زبان نخست مسلمانان جهان: زبان عربی، زبان 
در  میلیارد مسلمان  نیم  و  از یک  بیش  فرهنگی 
بر  افزون  شود.  می  محسوب  جهان  سرتاسر 
وحدت  عوامل  از  یکی  و  قرآن  زبان  عربی،  این 
مسلمانان جهان به شمار می رود. به همین دلیل 
است که بسیاری از مردمان مسلمان همسایه ما 
زبان عربی را پیش از انگلیسی یاد می گیرند. به 
که  کنم  می  اشاره  ترکیه  کشور  به  مثال  عنوان 
مبلغان  از  بسیاری  است.  خودمان  همسایگی  در 
مذهبی که قصد سفر به کشور های عربی را دارند 
باید بتوانند به زبان مردم عرب زبان سخن بگویند. 
نفوذ گسترده این زبان در اروپا و قاره آمریکا: با 
توجه به مهاجرت فراوان عرب زبانان به کشورهای 
برای  تالش  و  استرالیا  و  کانادا  آمریکا،  اروپایی، 
از ضریب  این کشورها  در  فرهنگی  حفظ هویت 
نفوذ اجتماعی رو به گسترش برخوردار شده است. 
در  فارس  خلیج  زبان  عرب  داران  سرمایه  نفوذ 
باشگاه های ورزشی اروپایی و شرکت های معتبر 

تجاری را نیز می توان به این سیاهه افزود.
زبان کتاب های دنیای اسالم در گذشته های 
از قرن دوم  ایرانیان  زبان علمی  دور:  نه چندان 
علوم  و  علوم محض  زمینه  در  دوازدهم  قرن  تا 
این  از  گرانبهایی  میراث  که  است  بوده  اسالمی 
رهگذر فراهم آمده است. جالب است بدانید هنوز 
برگردانده  فارسی  به  ها  کتاب  این  از  بسیاری 
نشده است، شاید نبود مترجمان خبره علت این 

مساله بوده باشد. 
موقعیت ایران در همسایگی با کشور های عربی: 
موقعیت جغرافیای سیاسی و فرهنگی کشور ایران 
در همسایگی کشورهای عربی اشتراکات متعددی 
است.  آورده  پدید  زبانان  عرب  و  ایرانیان  برای 
ایران  میان  بازرگاني  و  تجاري  تبادالت  افزایش 
سوریه  عراق،  ویژه  به  زبان  عرب  کشورهاي  و 
زبان  این  یادگیری  و...  عربي  متحده  امارات  و 
است.  کرده  ضرورت  به  تبدیل  ایرانیان  برای  را 
توسط  پزشکي  و  سیاحتي  گردشگري  افزایش 
شهروندان کشورهاي عربي به ایران بستر مناسبی 
برای یادگیری این زبان و استفاده های تجاری و 

درآمدزایی از آن را به وجود آورده است.
عرب  نویسندگان  نظری  و  علمی  ادبی،  میراث 
زبان: یادگیری این زبان یگانه راه آشنایي  روزافزون 
ادبیات، شعر و شاعران قدیم و معاصر  با  ایرانیان 
عرب می باشد. دنیای عرب سرشار از نویسندگان، 
اندیشمندان و نظریه پردازان خبره است، که متاسفانه 
به دلیل ترجمه نشدن آثار این اندیشمندان از وجود 
آنان کامال بی اطالع هستیم. برای نمونه می توان 
به اندیشمندان و ادبایی مانند: حامد ابوزید، محمد 
آراگون، محمود درویش، ادوارد سعید، طه حسین، 

آنتوان سعاده، غاده السمان و ... اشاره کرد. 
سدی به نام کنکور: بسیاری از دانش آموزانی که 
در کنکور رتبه های باالیی را به دست آورده اند بر 
 روی زبان عربی سرمایه گذاری مناسبی داشته اند.
الزم به ذکر است که کسانی که مکالمه عربی را 
اما  است  آسان  برایشان  نیز  آن  قواعد  دانند،  می 
لزوما قرار نیست هرکسی که قواعد زبان عربی را 

می داند بتواند به عربی صحبت کند.
اینها دالیلی بود که به ذهن نگارنده به عنوان 
مدرس مکالمه زبان عربی رسید، اما مساله ای که 
بیش از هر چیز دیگر ذهن بنده را به خود مشغول 
طیف  ویژه  به  ایرانیان  رغبتی  بی  مساله  کرده، 
دانش آموزان و دانشجویان به عربی است که در 
بخش دوم از این نوشته به بیان آنها و البته ارائه 

راهکارهایی برای برطرف شدن آنها می پردازیم.

قوسی- مراسم افتتاحیه 35مین نمایشگاه 
ای  هسته  صنعت  دستاوردهای  تخصصی 
دانشگاه  والیت  تاالر  در  دیروز  صبح  کشور 
بیرجند با حضور معاون سازمان انرژی اتمی 
خلیلی  جلسه  ابتدای  در  شد.  برگزار  کشور 
توفیقی  امروز  گفت:  بیرجند  دانشگاه  رییس 
حاصل شد تا خدمت دیگری در میان کتاب 
خدمات دانشگاه بیرجند ثبت شود. وی ادامه 
داد: بیش از 400 دانشجو دکتری در 45 کد 
کد   170 در  ارشد  دانشجو   3000 و  رشته 
رشته و حدود 330 عضو هیات علمی تمام 
وقت در دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس 
هستند. به واسطه اقلیم بیرجند، ورودی های 
کنکور دانشگاه بیرجند چهارک آخر از لحاظ 
دانشگاه  های  خروجی  ولی  هستند  رتبه 
می  تحصیل  مشغول  باالتر  مدارج  در  که 
نشان  که  هستند  اول  چهارک  جزو   شوند، 

بهره وری آموزشی باالی دانشگاه است.

بیرجند دانشگاه 
در سطح دو دانشگاه های کشور

جزو  پژوهشی  بعد  در  داد:  ادامه  خلیلی 
برتر کشور هستیم. وی اضافه  20 دانشگاه 
مسائل  بر  عالوه  بیرجند  دانشگاه  کرد: 
آموزشی و پژوهشی در قسمت فرهنگ هم 
آن  حاصل  که  است  داشته  خوبی  عملکرد 
در  مشارکت  نرخ  شود.  می  دیده  استان  در 

علی  آمیز  مسالمت  زندگی  عمومی،  مسائل 
رغم وجود اقوام مختلف از این کارکردهای 
دانشگاه  همچنین  است.  بوده  فرهنگی 
بیرجند قطب نگه داشت جمعیت بوده است 
باید هزینه های  بود،  اینچنین نمی  اگر  که 
زیادی صرف اینکار می شد. وی با اشاره به 
اینکه در میان جامعه باید خودباوری و غرور 
افتخارات  داریم  وظیفه  گفت:  کنیم  ایجاد 
نمایشگاه  و  کنیم  معرفی  را  شده  آفریده 

دستاوردهای هسته ای یکی از همین موارد 
مورد  نمایشگاه  این  که  امیدواریم  است. 
بازدید آحاد جامعه قرار بگیرد و این فرصت 
پیش آمده را در آشنایی عینی با این صنعت 

قدر بدانیم.
داد:  توضیح  بیرجند  دانشگاه  رییس 
آذر  در  ای  هسته  صنعت  نمایشگاه  اولین 
سال 1387 در دانشگاه تهران برگزار شده 
است. 35 مین دوره نمایشگاه در 3 بخِش 
چرخه سوخت، نیروگاه و کاربردهای جانبی 
صنعت هسته ای در  23 غرفه و با نمایش 

حدود 500 قلم در بخش های مختلف و 6 
سانتریفیوژ  ماشین  نمایش  و  بزرگ  ماکت 
کار،  درحال  سانتریفیوژ  و  خورده  برش 

برگزار شده است.

صنعت هسته ای پاسوز
بیگانه های  بدعهدی 

سازمان  رییس  معاون  زارعان  ادامه  در 

ایران صنعت هسته ای  اتمی گفت:  انرژی 
را به صورت بومی و با توجه به بحث تولید 
داد:  ادامه  وی  است.  کرده  انتخاب  انرژی 
خود  مگاواتی   1000 نیروگاه  اولین  ایران 
تاسیس  با مشارکت روس ها  بوشهر  را در 
کرد و بعد از بدعهدی های انجام شده و با 
توجه به بی اعتمادی به بیگانه برای اینکه 
بتواند خودش سوخت را تولید کند مبادرت 
به ایجاد چرخه سوخت در مراحل اکتشاف 
و استخراج و تبدیل آن کرد. زارعان اضافه 
کرد: از آغاز دولت تدبیر و امید پرونده هسته 
ای کشور به وزارت خارجه انتقال پیدا کرد 
که در سه بعد فنی، حقوقی و سیاسی دنبال 
اتمی، حوزه فنی کار  انرژی  شد و سازمان 
این  مان  ذهن  گوشه  در  شد.  دار  عهده  را 
کنیم  اعتماد  مقابل  طرف  به  نباید  که  بود 
به  بتوانیم  شد  دیده  بدعهدی  روزی  اگر  و 
شرایط قبل برگردیم. به همین دلیل تدابیر 
این  نگرانی در  اندیشیده شده و هیچ  الزم 
با توجه  بیان کرد:  عرصه وجود ندارد. وی 
 30 ساالنه  هوایی،  ژئوفیزیک  اقدمات  به 
تن U3o8 را از دل زمین بیرون می آوریم 
که در این زمینه کارخانه ای در اردکان یزد 
در سال گذشته راه اندازی شد و امیدواریم 
که ظرفیت آن را به 50 تن افزایش بدهیم.

تولید سالیانه 20 تن آب سنگین
 

امروز  که  مطلب  این  بیان  با  زارعان   
با  اراک  در  سنگین  آب  کارخانه  تولید 
فعالیت  مشغول  سال  در  تن   20 ظرفیت 
است، ادامه داد: عالوه بر حفظ رآکتور آب 
قرار  آن،  فیزیکی  ساختار  و  اراک  سنگین 
انجام  کردنش  مدرنیزه  در  تغییراتی  شد 
شود. به دلیل اینکه تمام تجهیزاِت رآکتور 
صورت  هم  تغییری  اگر  است  بوده  بومی 

می  قبل  وضع  به  بازگشت  قابل  بگیرد 
جمهور  رییس  معاون  ویژه  دستیار  باشد. 
آب  بودند  مدعی  که  افرادی  کرد:  بیان 
اولین  ندارد  را  ایران خلوص الزم  سنگین 
برجام  از  بعد  بودند.  آب  همین  خریداران 
درمورد خلوص آب سنگین اقداماتی انجام 
خلوص  درصد   95 باالی  امروز  که  شده 
دارد. همچنین بعد از اینکه امریکا 32 تن 
هم  ها  روس  کرد،  خریداری  سنگین  اب 
تحویل شان  که  کردند  درخواست  تن   38
و  رومانی  به  اخیرا  آمریکا  افزود:  شد. وی 

هند فشار وارد کرده که تولید آب سنگین 
نگه  ظرفیت  ایران  کنند.  متوقف  را  خود 
را  آن  مازاد  و  داراست  را  تن   130 داری 
این  برجام  از  بعد  و  کرده  سازی  تجاری 

را شکسته است. انحصار 

محدودیت های بعد از برجام

برجام  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  زارعان 

قبول  جاها  بعضی  در  را  هایی  محدودیت 
کرده ایم.

شرکتهای  و  اتمی  انرژی  سازمان  در 
ماشین   9100 حدود  آن  به  وابسته 
این  برجام  از  بعد  بود که  فعال  سانتریفیوژ 

تعداد به 6104 ماشین کاهش پیدا کرد. 
وی افزود: با توجه به اینکه نزدیک 8.5 
اورانیوم غنی شده بیشتر نداشتیم، اگر  تن 
کنیم  تامین  درسال  تن   27 خواستیم  می 

p1 جوابگو نمی بود. ماشین 
شد  مطرح   ir8 ماشین   92 سال  در  لذا 
 که سوی آن 24 برابر ماشین p1 می باشد.

سر  پشت  باید  که  سالی   -7  8 از  بعد 
را  مکانیکی  های  تست  تمام  بگذرانیم 
روی ماشین ir8 انجام خواهیم داد ولی در 
دوره برجام فقط باید با ir1  کار کنیم ولی 
پیشرفته  های  نسل  روی  توسعه  و  تحقیق 

انجام خواهد گرفت. 

سامانه پرتودهی در استان
برای محصوالت بومی

این کنار  در  داشت:  بیان   وی 
اجرایی  کار  دانشگاه   5-4 با  ها  نمایشگاه 
را شروع کرده و با توجه به مشخص بودن 
برایشان پروژه  ظرفیت دانشگاه و سازمان 
دالیلی  از  یکی  این  و  ایم  کرده  تعریف 
دانشگاه  در  را  ها  نمایشگاه  که  است 

به  توجه  با  همچنین  کنیم.  می  برگزار 
استان  که  خوبی  کشاورزی  محصوالت 
و  زعفران  جمله  از  دارد  جنوبی  خراسان 
بگیرد  پرتودهی شکل  اگر سامانه  زرشک؛ 

گام مهمی در توسعه استان خواهد بود.
و  طراحی  برای  اتمی  انرژی  سازمان 
کند  می  آمادگی  اعالم  مجوزها  دادن 
کار این  خصوصی  بخش  کمک  با   که 

بگیرد. انجام 

نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای در دانشگاه بیرجند شروع به کار کرد

قاب عکس کاشت کاکتوس روی داشبورد خودرو !!!بدون شرح...! - شهرام رضاییکاریکاتور

یادداشت

اهالی  از  شبان  ا...  رحمت  برزجی- 
روستای چهکند شهرستان بیرجند 40 سال 

است که  در پشت بام خانه و مسجد محله 
خود اذان می گوید.

وی هدف خود را  از انجام این کار رضای 
برای  فقط  من  گوید:  می  و  داند  می  خدا 
رضای خدا اذان می گویم و هدف دیگری 
ندارم. وی که اذان گویی پشت بام را از قبل 
انقالب آغاز کرده تصمیم دارد تا زمانی که 

توان دارد این کار را ادامه دهد. 
آقای شبان که 72 سال سن دارد و به شغل 
فرزند   10 صاحب  است  مشغول  کشاورزی 

خدا  اقدام  این  برای  خود  انگیزه ی  و  است 
به تشویق و ترغیب یک  را مربوط  پسندانه 

روحانی مبلغ و یک دوست جانباز می داند. 
وی در خصوص آثار و برکات که در این 
کار دیده گفت: من خیلی از این اقدام خدا 
برکت  مهمترین  و  دارم  رضایت  پسندانه 
بنده  دیدن  هنگام  که همگان  است  همین 
تشکر می کنند و پدر و مادرم را یاد کرده 
را  مادرت  و  پدر  خدا  گویند  می  من  به  و 
بیامرزد. این از همه چیز برای من مهمتر و 

با ارزش تر است.
ما  خبرنگار  به  خاطره  یک  ذکر  در  وی 
گفت: چند سال پیش بر اثر بیماری قلبی در 
مشهد بستری شدم و ابتدا گفتند که بایستی 
اذان  بیمارستان  در  عمل شوی همان شب 
گفتم و از امام رضا خواستم که به من عنایت 

کند و شفایم را از خدا طلب کند.
 خودم را داشتم برای اتاق عمل آماده می کردم
شدن خراب  علت  به  آوردند  خبر   که 
دستگاه های بیمارستان عمل نخواهی شد و 

برای معاینه گفت تو  آمد  بعد که دکتر  روز 
به عمل نیازی نداری و مرا مرخص کرد که 
برای من خیلی جالب بود و از بیمارستان که 
مرخص شدم مستقیم برای تشکر از موالیم 

امام رضا علیه السالم راهی حرم شدم.
قابل ذکر است رحمت ا... شبان از نعمت 
با  ولی  است  محروم  نوشتن  و  خواندن 
تالش و کوشش فراوانی که داشتند نسبت 
به خواندن ادعیه و اذکار نماز بسیار توانمند 

شده است.

  40 سال اذان گویی پشت بام منزل 
حنجره خدایی این مرد بیرجندی عکس: علی اکبری



5

چگونه جایی در قلب دیگران داشته باشیم؟

آیه روز  

از رحمت خدا مایوس نشوید،که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مایوس مى  شوند. 
سوره یوسف، آیه 87

حدیث روز  

گریه از ترس خدا، سبب نجات از آتش جهّنم است. امام حسین )ع(

روزی هزار مرتبه بازنده مى شوم
از بازی ظریف تو شرمنده مى شوم
 اینبار فرق مى کند اما به شوق برد

آماده جدال درآینده مى شوم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند نکته درباره آرامش

1- لبخند همه عضالت صورت را آرام مى کند 
کنار  را  عصبى  های  واکنش  از  ای  زنجیره   و 
 مى زند و موجب مى شود که احساس لذت بخشى 

پیدا کنید
بخش  آرامش  ها  ماهى  به  کردن  نگاه  چرا   -2
است؟ برای آن که ماهى ها، آرام حرکت مى کنند 

و مهم تر از آن، آرام تنفس مى کنند
3- برای آرامش بدوید! دویدن و پیاده روی، هر دو 
از پادزهرهای واقعى مقابله با فشارهای عصبى اند. 
وقتى  کنید  توجه  خود  تنفس  صدای  به   -4
عصبانى هستید، چند لحظه به صدای دم و بازدم 
خود خوب و دقیق گوش فرا دهید و بدانید وقتى 
واقعا صدای تنفس خود را مى شنوید، آرامش از 

شما چندان دور نیست.
5- اگر تمرین دست یابى به آرامش را در یک 
یک  یا  پارک  یک  نیمکت  مثل  خاصى  جای 
صندلى راحتى انجام مى دهید، خیلى زود ضمیر 
ناخودآگاه شما عادت مى کند و احساساتى آرام 

بخش، شما را با آن جای خاص مرتبط کند. 
6- نگرانى های خود را بنویسید جای شگفتى است 
که چطور بسیاری از نگرانى های شما رفع مى شود. 
وقتى آن ها را روی قطعه ای کاغذ مى نویسید. آن 

گاه امکان وقوع آن ها را بررسى کنید
های  مکان  دارید  اعتقادی  چه  نیست  مهم   -7
مذهبى مانند معابد و مساجد، جاهایى فوق العاده 

آرامش بخش هستند.
8- اگر مى خواهید احساس آرامش داشته باشید، 
میوه و سبزیجات تازه بیشتر مصرف کنید و رژیم 

غذایى خود را تعدیل نمایید.    

دست  به  آب  از  پر  لیوانى  درکالس،  استادی 
شاگردان  از  بعد  داشت  نگاه  باال  را  آن  گرفت. 
لیوان چقدراست؟  این  وزن  نظر شما  به  پرسید: 
گرم،150  گرم،100  دادند50  جواب  شاگردان 
کردن،  وزن  بدون  هم  من  استادگفت:   گرم. 
نمى دانم دقیقاً وزنش چقدراست. اماسوال من این 
است: اگرمن این لیوان آب راچند دقیقه همین طور 
نگه دارم، چه اتفاقى خواهد افتاد. شاگردان گفتند: 
هیچ اتفاقى نمى افتد. استاد پرسید: اگر یک ساعت 
همین طور نگه دارم، چى؟ یکىازشاگردان گفت: 
دست تان درد مى گیرد.حق باتوست. حاال اگر یک 
روز تمام آن را نگه دارم چه؟ شاگردی گفت: دستتان 
بى حس مى شود. عضالت به شدت تحت فشار قرار 
مى گیرند و فلج مى شوند. و کارتان به بیمارستان 
خواهد کشیدو همه شاگردان خندیدند. استاد گفت: 
خیلى خوب است. ولىدر این مدت وزن لیوان تغییر 
کرده است؟ شاگردان جواب دادند: نه پس چه چیز 
باعث دردو فشارروی عضالت مى شود؟ من چه باید 
بکنم؟ شاگردان گیج شدند، یکى از آنها گفت: لیوان 
را زمین بگذارید. استاد گفت: دقیقاً مشکالت زندگى 
هم مثل این است. فکر کردن به مشکالت زندگى 

مهم است.اما برای چند دقیقه فقط ... .

دلهاي  در  یادمان  عالقه مندیم  ما  همه 
سالح  با  تنها  این  و  باشد  باقي  اطرافیان 
که  هنگامي  مي شود  حاصل  خوش  ُخلق 
مراجعه  آشنایان  با  پررنگمان  خاطرات  به 
اخالق  خوش  و  مهربان  افراد  مي کنیم 
و  ذهن  در  شخصیت ها  ماندگارترین  از 
در  ماندگاري  چنین  مي باشند.  رحمان 
مهم  این  و  ماست  همه  آرزوي  قلب ها 
رموز آن  از  نمي آید مگر آن که   به دست 

آگاه باشیم .
به آن  رازهاي رسیدن  از مهمترین   یکي 
جذابیت است و قبل از هر چیز باید بدانیم 
است .  زیبایي  از  غیر  چیزي  جذابیت  که 
نداشته  زیبایي  صورت  مي تواند  شخص 
چنین  هم  و  باشد  جذاب  بسیار  اما  باشد 
مي تواند بسیار زیبا باشد اما اصاًل جذابیت 
یک  گیرایي  و  جذابیت  باشد.  نداشته 
راحتي  به  و  است  اکتسابي  کاماًل  ویژگي 

مي توانیم صاحب آن باشیم :؟
۱ - ظاهري آراسته داشته باشید.

تمیز و مرتب باشید، هماهنگي و پاکیزگي 
مي کند.  جذاب  را  شما  ناخودآگاه  شما، 
بعضي از افراد براساس تصوري اشتباه براي 
جذاب شدن به زحمت زیادي مي افتند و 
غریبي  و  عجیب  شکل هاي  به  را  خود 
این  مسئله  مهمترین  مي کنند.  درست 
است که مرتب و هماهنگ و در عین حال 
بودن حتي حرفهاي  نامرتب  باشید.  ساده 
ضایع  را  شما  تأثیرگذار  و  مثبت  قشنگ ، 
مادر  و  پدر  همیشه  که  فرزندي  مي کند. 
خود را آراسته و با ظاهري مرتب مي بیند، 
نمي فریبد.  را  او  ناآشنا  فرد  آراسته  ظاهر 
آراسته  ظاهر  جذب  است  ممکن  چون 
اثرات  از  او  منفي  تأثیر  که  شوند  کسي 

مثبتش به مراتب بیشتر باشد.

۲ - بیشتر سکوت كنید:
غالباً افراد به اشتباه براي این که جذاب تر 
خطا  به  و  مي کنند  شلوغ  بیشتر  شوند، 
مي روند. سکوت ، یک تأثیر ذهني و رواني 

فرد  سکوت ،  در  مي گذارد.  قوي  بسیار 
هر  و  مي کند  ایجاد  خالء  خود  پیرامون 
که  آنها  مي شود.  سبب  را  جذب  خالیي ، 
بیشتر صحبت مي کنند و کمتر مي شنوند 
که  آن  حال  مي کاهند،  خود  جذابیت  از 
سکوت و گوش دادن بیشتر به واقع شما را 
عاقل تر و قابل اطمینان تر معرفي مي کند و 
این زمینه اي مساعد براي صمیمیت بیشتر 
نفس  به  اعتماد  از  سرشار  سکوتي  است . 

سرچشمه صمیمیت است .

۳ - نرم و مالیم سخن بگویید:
هنگامي که نرم و مالیم صحبت مي کنید 
راحتي  به  و  مي کنید  را جذب خود  افراد 
بگذارید.  تأثیر  آنها  روي  بر  مي توانید 
افراد  بیدادي  و  داد  و  خشن  آدم هاي 

مناسبي براي اطمینان کردن ، نیستند

۴ - فرد محترمي باشید:
و  دیگران  به  خود،  به  بي احترامي 

رفتار  و  کالم  در  ادبي  بي  و  بي احترامي 
همگي از جذابیت شما مي کاهد. شما باید 
هم در ظاهر آراسته باشید و هم در باطن 
وارسته . افراد مؤدب و متین و محترم بي 
درون  از  جذابیت  این  و  جذابند  تردید 
موج مي زند.محترم و مؤدب و باشخصیت 
خود به  خود  دید  خواهید   باشید، 

جذاب مي شوید.
 

۵ - زیاد شوخي نکنید
 اما بسیار تبسم كنید:

و جذابیت  انرژي ذهني  از  فراوان  شوخي 
به  فراوان  شوخي  که  چرا  مي کاهد  شما 
بین  از  را  افراد  بین  الزم  مرزهاي  تدریج 
چهره  به  تبسم  که  باشید  متبسم  مي برد 
شما جذابیتي عمیق و ژرف مي بخشد. در 

تبسم ، سنگیني و متانت و جذابیت است .

۶ - قاطعیت یعني جذابیت :
دارند  قاطعي  شخصیت  که  کساني 

دارند،  معیني  ارزش هاي  و  هدفها  و 
باشند.  جذابي  افراد  مي توانند  بي استثنأ 
تأثیرگذارند  و  جذاب  شخصیت هایي  زیرا 
اعتماد  و  هستند  مصمم  بسیار   که 

به نفس دارند. 
به دنبال اهداف مشخصي بودن و به آنها 
ارمغان  به  زیادي  به نفس  اعتماد  رسیدن 
مي آورد و جذابیت از وجود چنین شخصي 

موج مي زند.
و  از جذاب ترین   شما هم مي توانید یکي 
ماندگارترین  مردان و زنان باشید. اگر مى 
خواهید دیگران عاشق شما شوند ، معطل 

نشوید دست به کار شوید.

۶- هدیه دادن:
هدایا نماد بصری عشق هستند. شما برای 
اینکه به کسى هدیه بدهید، باید به او فکر 
کنید. خود هدیه نماد آن فکر است و مهم 
هست.  و  بوده  چقدر  هدیه  قیمت  نیست 

مهم این است که شما به فکر او بوده اید

عارفانه روز
عمر ما چون تند بادی رفت و گویى خواب بود

وان بنای آرزوها خانه یى بر آب بود
وه چه شب ها دولت بیدار بر در حلقه زد
لیکن از ناهوشیاری بخت ما در خواب بود

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن 
بسیار زیاد است. انسانهای زیادی هستند 

که بینایى ندارند اما دنیا را بسیار
 زیباتر از من مى بینند. .

راز موفقیت در این است که بتوانیم،
 ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل 
هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

زندگى زیباست  اگر در خود هیچ امیدی
 حس نمى کنید، به این معنى 
نیست که هیچ امیدی وجود ندارد
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

ضایعات کارتن و کاغذ شما را 
خریداریم.

09157210718
رهن کامل منزل واقع درخیابان 

عدالت به متراژ 180 متر
با تمام امکانات دوخواب، استخر 

سونا، جکوزی، پرده، پوستر
برق هوشمند و آبشار مصنوعی

09155612199 

خرید ضایعات نقدی درب 
کارخانه 3200 ریال

آدرس: شهرک صنعتی- همت 
3 - کارخانه دوم سمت چپ

32255221

به چند نفر بازاریاب )ویزیتور( حضوری خانم و آقا 
با پورسانت عالی و یک نفر منشی خانم 

با روابط عمومی باال برای کار در تبلیغات نیازمندیم
09152651699 - 32430537

تعدادی کارگر ساده خانم جهت کار در یک شرکت 
تولیدی واقع در شهرک صنعتی نیازمندیم.

شهرک صنعتی -همت 3- کارخانه دوم سمت چپ
32255221

اخالق ، انصاف ، كار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09۱۵۵۶۴۲9۵9
 09۱۵9۶۳۴0۳8

رحیم آبادی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسى
 جنب مطب دکتر مطهری

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

دعوت به همکاری 
منشی خانم برای همکاری 

در دفتر بیمه آشنا به کامپیوتر
ساعات کار: 

8/30 الی 13-17الی 19/30
09395114070
05632235544

نیروی کارواش با تجربه و کار بلد، تمام 
وقت در محدوده غفاری نیازمندیم.

09153412517

استخــدام
شرکت یکتاپخش شرق نماینده انحصاری معتبرترین برندهای غذایی،بهداشتی و 

شوینده جهت تکمیل پرسنل فروش خود بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.

شرایط:واجد کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی دیپلم به باال

متقاضیان می توانند با دردست داشتن یک قطعه عکس به دفتر شرکت به 

آدرس:بیرجند،نبش امامت ۷،پالک2 مراجعه نمایند.

تلفن تماس:056-32327144-6

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

تعمیر لوازم خانگی در منزل     لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری     

    0915 164  3778-32229117   



1- كودكان ممكن است هر چيزي را به دهان ببرند. 
اين عمل بخشي از درك اين گروه سني از اطرافشان 
و زمينه ساز بروز مسموميت است 2- بلع باطري ساعت 
)باتری مينياتوری( در كودك مي تواند با عوارض جدي 
همراه باشد. در اين موارد كودك را سريعاً به يك مركز 
درماني منتقل كنيد 3- محصوالت شيميايي و شوينده، 

نفت و بنزين را هميشه در ظرف اصلي آن نگهداري 
كنيد. هيچگاه اين فرآورده ها را در ظرف مواد خوراكي 
)مانند بطري نوشابه( نگه داري نكنيد. اين عمل سبب 
خورده شدن اتفاقي اين مواد توسط كودكان مي شود 
4- نگهداری شربت متادون )جهت ترك اعتياد( در ظرف 
خالی نوشابه و شيشه خالی دارو، منجر به مسموميت 

ناخواسته و مرگ ده ها كودك شده است 5- عمده 
ترين موارد مسموميت در كودكان در اثر خوردن داروها، 
مواد شيميايي و محصوالت خانگي مانند مواد آرايشي 
باز كن، الك  لوله  و  فرآورده هاي شوينده  بهداشتي، 
پاك كن )استون( و گياهان آپارتماني سمي بوده است 
6- مسموميت اتفاقي در اثر بلع نفت در كودكان بسيار 

خطرناك مي باشد. در صورت بلع نفت توسط كودك هر 
چه سريع تر او را به مركز درماني منتقل نماييد 7- اگر 
كودكی نفت را ببلعد كشنده نيست ولی اگر كودك وادار 
به استفراغ شود اين امر می تواند منجر به مرگ وی شود 
8- كودكان زير 5 سال و زنان باردار دو گروه در معرض 
خطر در اثر تماس با سرب هستند 9- مسموميت با سرب 

در كودكان می تواند منجر به بروز اختالالت رفتاری، 
كند ذهنی، اختالل در يادگيری، رشد و منجر به بروز 
تشنج  شود 10- در صورتيكه كودك شما ماده اي غير 
خوراكي را بلعيد، با مركز اورژانس 115 و يا مركز كنترل 
مسموميت ها با شماره تلفن 1490 و190 تماس بگيريد.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پيشگيري از بروز مسموميت ها در کودکان 

6
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حق ما مقام اول بود نه سوم  
حق خوری استان در مسابقات پاورلیتفینگ کشور

پاورليتفينگ  مالئی- مسابقات 
باشگاه های كشور كه به مدت 
شد،  برگزار  بجنورد  در  روز   4
مرتضی خسروی در رده سنی 
و  سوم  مقام  به  بزرگساالن 
ربيع هادی زاده مقاوم دوم رده 
سنی جوانان را از آن خود كردند. 
مرتضی خسروی كه به عنوان مربی و ورزشكار در اين مسابقات حضور 
داشت در گفت و گو با آوا عنوان كرد: من ركورد كشور را زدم متاسفانه به 
علت نبود داوری درست و نبود قضاوت عادالنه، حركت را قبول نكردند 
و با وجود اينكه داور اصلی پرچم سفيد را باال برد اما دو داور ديگر پرچم 
قرمز را نشان دادند. وی افزود: ما اعتراض كرديم اما به دليل اينكه در 
هيئت ژوری كسی از استان ما نبود ميزبان را قهرمان كشور اعالم كردند 
و نخواستند كه اين ركورد توسط ورزشكاران خراسان جنوبی جا به جا شود.     

اعزام نونهاالن استان خراسان جنوبی
به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور

تيم تنيس روی ميز نونهاالن استان خراسان جنوبی به مسابقات قهرمانی 
جوانان،  و  ورزش  اداره كل  روابط عمومی  گزارش  به  اعزام شد.  كشور 
مسابقات تنيس روی ميز قهرمانی نونهاالن پسر كشور از 5 تا 7 آبان ماه 
جاری در كرمانشاه برگزار می شود كه تيم استان با تركيب پويا احراری و 
حسين رضايی به مربيگری عليرضا چمنی در اين مسابقات شركت می كند.

نماینده استان خراسان جنوبی به دنبال اولین پیروزی 

به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش وجوانان، از سری مسابقات 
ليگ دسته سه فوتبال كشور و در هفته سوم اين رقابت ها، تيم فوتبال 
تيم  ميزبان  جنوبی  خراسان  استان  نماينده  قاين  اعتماديان  بستنی 
صفاهان اصفهان خواهد بود. اين ديدار امروز يكشنبه 2 آبان ماه در 
زمين چمن امين زاده قاين برگزار می شود. الزم به ذكر است نماينده 
استان از دو بازی قبلی خود صاحب يك تساوی و يك شكست شده است.

بانوان فوتبالیست به اردو دعوت شدند

ايرنا - بانوان فوتباليست جوان ايران به اردو دعوت شدند تا پيش از 
آسيا،  بانوان  جوانان  قهرمانی  های  رقابت  مقدماتی  مرحله  به  اعزام 
اردوی تداركاتی خود را در تهران برگزار كنند. اردوی تيم ملی زير 
های  تيم  در كمپ  جاری  ماه سال  آبان   7 تا   3 از  بانوان  سال   19
اردو،  اين  به  بازيكن دعوت شده  ميان 28  از  برگزار می شود.  ملی 
اسامی 23 بازيكن نهايی برای اعزام به ويتنام جهت حضور در مرحله 
مقدماتی رقابت های جوانان بانوان آسيا 2016 متعاقباً اعالم خواهد شد.
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واژگوني موتور سیكلت حادثه آفرید

رئيس پليس راه استان از واژگونی يك دستگاه موتور سيكلت در قاين با دو 
مجروح خبر داد. به گزارش پايگاه خبری پليس، سرهنگ حسين رضايی در 
تشريح اين خبر اظهار داشت: روز جمعه، با اعالم مركز فوريت های پليسی 
110مبنی بر تصادف در محور اصلي قاين-خضري، بالفاصله مأموران پليس 
راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با 
حضور در صحنه مشاهده كردند كه يك دستگاه موتور سيكلت واژگون شده 
است كه در اين سانحه رانندگی، راكب و سرنشين چهار ساله موتور سيكلت 
به شدت مجروح و جهت مداوا به بيمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضايی 
تصريح كرد: كارشناس پليس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو راكب موتور 
سيكلت اعالم كرد. رئيس پليس راه استان به رانندگان توصيه كرد قوانين و 
مقررات راهنمائی و رانندگی را رعايت كنند تا شاهد چنين حوادث ناگوار نباشيم.

دستگیری و انهدام یک باند  متخلف در استان خراسان جنوبی

با انهدام باند برادران حمل كننده مواد مخدر در شهرستان نهبندان، 45 كليوگرم حشيش كشف و سه دستگاه 
موتورسيكلت توقيف شد.  سرهنگ غالمرضا شاهوردی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: با دريافت اخبار و 
اطالعاتی مبنی بر فعاليت باند خانوادگی حمل مواد مخدر توسط موتورسيكلت ،شناسايی و دستگير اعضای اين باند 
در دستور كار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت. وی افزود: دو تيم گشتی از مأموران در اجرای بيست 
و هشتمين مرحله از طرح واپايش محورهای مواصالتی مناطق تردد قاچاقچيان را رصد كردند كه در كيلومتر35 
محور نهبندان به زاهدان سه دستگاه موتورسيكلت را مشاهده كردند و به راكبان آن ها دستور ايست دادند. سرهنگ 
شاهوردی  ادامه داد: با دستور ايست مأموران راكبان موتورسيكلت پراكنده شدند و هر كدام به سمتی متواری شدند 
كه با آمادگی و توان عملياتی نيروهای عمل كننده هر سه موتورسيكلت توقيف شد و راكبان آن دستگير شدند. 
وی  دامه داد: در بررسی مأموران مشخص شد سه متهم دستگير شده با هم برادر و اعضای يك باند هستند كه در 
بازرسی از موتورسيكلت ها 45 كيلوگرم حشيش كشف شد. سرهنگ شاهوردی تصريح كرد: متهمان دستگير شده 
به پليس مبارزه با مواد مخدر منتقل شدند و پس از انجام تحقيقات پليسي روانه دادسرا و راهي زندان شدند.

خواص شگفت انگیز مویز 

با خوردن مويز، غلظت خون كاهش می يابد، رگ 
های خونی منبسط و خون می تواند با سرعت 
يابد و در نتيجه مانع  بيشتری در بدن جريان 
انباشته شدن پالكت های خون روی هم می 
شود و از لخته شدن خون در رگ ها جلوگيری 
می كند. مويز بر اثر خشك شدن خواص خود 

را از دست نمی دهد و حتی اثر نيرو بخش آن 
بيشتر می شود. در اين مورد اين خشكبار بايد اشاره 
داشت كه سرشار از ويتامين های B، A، E، و 
امالحی مانند كلسيم، امالحی مانند كلسيم فسفر 
و پتاسيم است. مويز از ابتال به آلزايمر، سرطان و 
ديابت نيز جلوگيری می كند. هر چه ميزان آنتو 
سيانين )عامل رنگ سياه مويز( بيشتر باشد، قدرت 
مويز در جلوگيری از آلزايمر بيشتر می شود.

نكات پر اهمیت در مورد بادمجان

بادمجان يكی از صيفی جاتی است كه در تمام 
فصول سال وجود دارد و بر خالف تصوراتی كه 
آن را بی خاصيت می داند سرشار از ويتامين ها 
و مواد مغذی است و از خانواده گوجه فرنگی 
است. بادمجان دارای مقادير باالی فيبر و نيز 
حاوی ماده ای به نام سوالنين است )اين ماده 

وجود  زمينی  و سيب  فرنگی  فلفل، گوجه  در 
استئوآرتريت  با  مبتال  افراد  در  ماده  اين  دارد( 
شود.  بيماری  تشديد  باعث  است  ممكن 
بنابراين مبتاليان با استئوارتريت بايد از خوردن 
بادمجان خودداری نمايند. بادمجان به دليل دارا 
بودن مقادير زياد فيبر در رفع يبوست، بواسير، 
سندروم روده تحريك پذير و ديورتيكولوزتولون 
و همچنين پيشگيری از سرطان موثر است.

پنج خاصیت مهم مصرف میگو

يكی از عادت های خوب غذايی كه متخصصان 
هفتگی  توصيه می كنند، مصرف  را  آن  تغذيه 
تا  گرفته  ماهی  انواع  از  دريايی  فرآورده های 
يا سوخاری شده،  اما ميگوی سرخ  ميگوست. 
ميزان كالری دريافتی را افزايش می دهد در حالی 
كه می توان با بخارپز كردن اين منبع پروتئينی و 

زدن چاشنی ای مانند آب ليموترش تازه به آن، 
وعده غذايی كم كالری و در عين حال مغذی ای 
داشت. به پنج خاصيت ميگو دقت كنيد: 1- ضد 
فشارخون 2- سرشار از سلنيوم 3- ضد آلزايمر: 
به  عادت  می شود  باعث  آن،  فراوانی   3 امگا 
اختالل  و  آلزايمر  بروز  از  آن  هفتگی  مصرف 
حواس در دوران سالمندی جلوگيری كند 4- ضد 
كم خونی 5- منبع پروتئين و كلسترول خوب.

اهمیت مصرف زیتون با وعده غذایی

بهتر است زيتون را به صورت تازه مصرف كنيد بد 
نيست بدانيد ارزش غذايی آن در بسته بندی های 
كنسروی از بين خواهد رفت و حتما آن را همراه 
با غذا ميل كنيد تا به خوبی جذب بدنتان شود 
و باعث شود از خاصيت های مختلف آن بهره 
مند شويد. ماده مؤثره زيتون، از تركيبات فنلی 

است كه در زيتون سبز فراوان است ولی با تيره 
و سياه شدن آن، كم می شود و متأسفانه در زيتون 
كنسروی و شور تقريباً وجود ندارد! تاكيد می شود 
زيتون را فقط بايد همراه غذا خورد تا تركيبات 
فنلی آن، به خوبی جذب شوند و آثار مغذی آنها 
ظاهر شود. زيتون آثار ضدديابتی، ضدسرطانی، 
ضدميكروبی، كاهش فشار خون، محافظت از 
قلب و عروق و فعاليت آنتی اكسيدانی دارد.

درمان سرماخوردگی با ماست خانگی

يك پيشنهاد مفيد و جالب برای پيشگيری از 
سرماخوردگی تان برايتان داريم كه بسيار آسان 
و دم دست است و در هر خانه ای يافت می شود 
و بهترين دارو برای درمان سرماخوردگی در اين 
فصول سرد سال است. ماست حاوی يكسری 
بدن  سالمت  برای  مفيد  ميكرواگانيسم های 

است از اين رو توصيه می شود حتما اين ماده 
غذايی در برنامه غذايی گنجانده شود، به ويژه 
در كودكانی كه در پاييز و زمستان مرتب دچار 
سرماخوردگی می شوند. ماست همچنين حاوی 
از ديگر موادغذايی حاوی  پروبيوتيك است و 
پروبيوتيك می توان به دوغ و كشك اشاره كرد كه 
نقش موثری در ارتقای سالمت بدن دارند. عالوه 
بر اين نقش موثری نيز در رشد قدی كودكان دارد.

این کار اکسیژن بیشتری به بدن می رساند 
و باعث سرحالی مغز می شود.

نفس عمیق کشیدن نیز میزان هوشیاری شما را باال می برد.
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ایمن سازی خانه در برابر وقوع زلزله نیاز به همكاری و آگاهی تمام افراد خانواده دارد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

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

ساندویچی نیاوران فردوسی 
جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت 8 صبح

 همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32443316

توجهتوجه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

دزد و پریهیهات

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی
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مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی خالق در استان راه اندازی می شود

دادرس مقدم- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی از راه اندازی مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی خالق در استان خبر داد. عباس زاده ضمن اعالم این 
خبر افزود: امروزه خالقیت و نوآوری از جمله کارهایی است که می تواند در جذب مشتری و در اختیار گرفتن بازار نقش اساسی را بر عهده دارد. وی ادامه داد: به همین دلیل معاونت 
صنایع دستی استان در صدد شناسایی صنعتگران جوان، خوش فکر و دارای ایده می باشد تا بتواند اولین مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی خالق را در استان راه اندازی نماید.

یکشنبه * 2 آبان 1395 * شماره 3632
7

فرمانده انتظامی استان گفت:

استقالل سیاسی یعنی 
فریب دشمن را نخوریم

مالئی- فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه 
استقالل سیاسی یعنی فریب دشمن را نخوریم یادآور 
شد: مباحثی که در انتخابات آمریکا مطرح می شود 
دعوا بر سر فشارآوردن بر ایران است که فرماندهی 
کل قوا بر این موضوع و بی اعتماد بودن به آمریکا 
بصیرت  دوره  در  مراسم  دیروز  صبح  دارد.  تأکید 
کارکنان انتظامی با حضور سردار شجاع فرماندهی 
نیروی  انتظامی استان برگزار شد وی عنوان کرد: 
انتظامی ستون اصلی کشور محسوب می شود که این 
موضوع تکلیف را برای ما سخت تر می کند به نوعی 
که اولین سیاست مقام معظم رهبری در انتخابات عدم 
دخالت نیروهای مسلح است. شجاع پایبندی به مبانی 
و ارزشهای اساسی انقالب، هدف گیری آرمان های 
انقالب، همت بلند برای آنان، پایبندی به استقالل 
کشور ، حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از 
دشمن را از شاخصه های فرماندهی کل قوا در انقالبی 
گری دانست. شجاع با بیان اینکه استقالل سیاسی 
یادآور شد: مباحثی  را نخوریم  یعنی فریب دشمن 
که در انتخابات آمریکا مطرح می شود دعوا بر سر 
فشارآوردن بر ایران است که فرماندهی کل قوا بر این 
موضوع و بی اعتماد بودن به آمریکا تأکید دارد. وی 
بیان کرد: نیروی انتظامی به عنوان خط مقدم نظام 
باید انقالبی بودن را در خود تقویت کند و دشمن را به 
خوبی بشناسد که شناخت دشمن و عدم تبعیت از آن 

در قرآن به نام جهاد کبیر یاد شده است.

آغاز اجرای فراگیر برنامه کشوری 
پیشگیری از تنبلی چشم در استان

کاری - همزمان با  2 لغایت 8 آبان به عنوان  
هفته ملی تنبلی چشم اجرای فراگیر برنامه کشوری 
پیشگیری از تنبلی چشم در استان آغاز شد. معاون 
امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان بیان کرد: 
پالزاپتیکس  غربالگری  دستگاه   13 دارای  استان 
باشد  می  برنامه  اجرای  جهت  پیشرفته  و  مجهز 
و همچنین تعداد 38 پایگاه دائمی و  650 پایگاه 
به  خدمت  ارائه  درحال  دراستان،  غیردائمی  
همشهریان عزیز می باشند. شیخانی به همکاری 
دیده،15مسئول  آموزش  غربالگری  مجری   45
پیگیری، 24 اپتومتریست و4چشم پزشک دراستان 
اشاره کرد و افزود: سال گذشته بالغ  بر یک میلیارد 
و 144 هزار ریال در این برنامه هزینه گردیده است.

اعزام 156 دانش آموز بسیجی استان
به راهیان نور

ناحیه مقاومت بسیج سپاه  امین جم- فرمانده 
آموزان  دانش  از  نفر   156 اینکه  بیان  با  بیرجند 
به  بیرجند  شهرستان  متوسطه  دوم  مقطع  پسر 
شوند،افزود:  می  اعزام  کشور  جنوب  نور  راهیان 
شناسی  دشمن  و  افزایی  معنویت  اینکار  هدف 
است و آشنایی با فضای زمان جنگ و مظلومیت 
رزمندگان اسالم که هشت سال در مقابل دنیای 
استکبار ایستادند و نهایتا هم به پیروزی رسیدند.

باید ها و نباید های اربعین امسال
بررسی شد

کارگاه  خبر-  گروه 
ویژه  توجیهی  آموزشی 
زائرین  های  سرگروه 
که  )ع(  حسینی  اربعین 
ثبت  سماح  سامانه  در 
سالن  در  بودند  نموده  نام 
اجتماعات سازمان تبلیغات 

اسالمی بیرجند برگزار شد.  نوفرستی مدیر حج و 
ایراد  به  مربوطه  و سایر مسئوالن  استان   زیارت 
نبایدهای سفر  و  بایدها  احکام،  پیرامون  سخنانی 
و توصیه های ضروری برای آگاه سازی سرگروه 
های زائرین اربعین حسینی که به همراه اعضای 
گروه خود در سال جاری قصد شرکت در راهپیمایی 

با شکوه اربعین را دارند پرداختند.

شروع فاز جدید آسفالت در شهر
و افتتاح تاکسی بی سیم بانوان

مالئی- شهردار بیرجند در گفتگو با آوا عنوان 
در شهر دستگاه  آسفالت  فاز جدید  کرد:با شروع 
درایر جدید تا پایان هفته به بهره برداری می رسد. 
به گفته مدیح درایر دستگاهی در ماشین آسفالت 
گذاری است که دستگاه قبلی از سال 72 تاکنون 
 100 حدود  جدید  درایر  نصب  با  که  بوده  نصب 
میلیون تومان خریداری شده و تفاوت چشمگیری 
در کیفیت و کمیت آسفالت شاهد خواهیم بود. وی 
همچنین از افتتاح شبکه بی سیم بانوان خبرداد و 
بیان کرد: بانوان بی سرپرست و کسانی که شرایط 
ویژه دارند می توانند به عنوان راننده ی تاکسی در 

شهر بیرجند فعالیت کنند.

ثبت نام بیش از ٣ هزار نفر برای شرکت در 
پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

غالمی- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه تاکنون حدود 3 هزار نفر در پانزدهمین 
دوره آزمون سراسری قرآن کریم و عترت ثبت نام 
نظر  از  جنوبی  خراسان  استان  گفت:  کرده اند، 
عترت  و  قرآن  آزمون  در  نامی  ثبت  افراد  تعداد 
سال جاری با توجه به جمعیت مقام اول را دارد. 
محبی یادآور شد: منابع آزمون اعالم  شده، کتاب 
سوره  تفسیر  حاوی  که  قرآن«  فهم  »به  سوی 
»صف« است برای این آزمون معرفی  شده است.

بیرجند “ ماکت” یک شهر

با  از شورای شهر  حسینی- “سلیم” عضوی 
انتقاد از خیابان های کم عرض شهر خاطرنشان 
شبیه  بیرجند  کلی  طور  به  و  شهر  مهر  کرد: 
ماکت است نه یک شهر، و نمی توان خدمات 

استانداردی به شهروندان ارائه کرد. 
با  بیرجند  شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح 
موضوع رسیدگی به نامه های کمیسیون های 
فرهنگی و خدمات شهری برگزار شد. قالیبافان 
از  یکی  نیک  اینکه،  بیان  با  رئیس شورا  نایب 
اعضای شورا درخواست کرده کمیسیون خدمات 
همچنین  کرد:  عنوان  شود  جدا  بهداشت  از 
انتخابات دوباره برای ریاست این کمیسیون ها 
انجام شده و پشنهاد می کنم “حسنی صفت” به 
عنوان نماینده کمیسیون بهداشت داوطلب شود.
در ادامه جلسه عبدالرزاق نژاد به قرائت نامه 
های کمیسیون فرهنگی پرداخت که درخواست 
با  مسجد  احداث  برای  کاظمیه  کوی  اهالی 
آنان بود.  از  فضای مناسب در این محل یکی 
با نظر شهردار و اعضای شورا مقرر  در نهایت 
محله  در  متقین  بهشت  های  زمین  از  شد 
صادقیه، مجاور کاظمیه، زمینی برای واگذاری 
در شهرداری بررسی شده و بعد از آن به راه و 

شهرسازی ارجاع داده شود.

پارک مهرشهر با نام دکتر باللی
نام گذاری  به دستور کار  قالیبافان همچنین 
پارک دکتر باللی اشاره کرد که مدیح شهردار 
بیرجند در این باره بیان کرد: فقط پارک مهرشهر 
بدون نام است و پیشنهاد می شود نام گذاری 
با  دستورکار  این  شود.  انجام  پارک  این  برای 
اکثریت آرا به تصویب رسید. بررسی نامه های 
موضوعات  دیگر  از  شهری  خدمات  کمیسیون 
به  غرفه  یک  واگذاری  نامه  قرائت  با  جلسه 

بحث  از  پس  که  بود  ترمینال  در  پست  اداره 
تخفیف  با  واگذاری  درباره  اعضا  متعدد  های 
انجام  کارشناسی  قیمت  با  واگذاری  شد،  مقرر 
شود. درخواست تعداد زیادی از شهروندان برای 
داشتن غرفه ای در بازار روز غفاری یکی دیگر 
از نامه ها بود که طاهری در این باره بیان کرد: 
غرفه ها باید با سازه های هم شکل و کامال زیر 
نظر شهرداری ساخته شوند و با نظر کارشناس 

دادگستری قیمت گذاری شود.

دست فروش اگر سرمایه می داشت
در خیابان ها مشغول نمی شد

“بهترین” دیگر عضو شورا خطاب به شهردار با 
بیان اینکه آیا واقعا ساخت این غرفه ها ضروری 
است عنوان کرد: چند نفر از این دست فروش ها 
می توانند در مزایده ای که برای غرفه ها می 
گذارید برنده شوند؟ اگر سرمایه می داشتند که 
کنار خیابان به دست فروشی مشغول نمی شدند.

شهردار در پاسخ به سوال بهترین تاکید کرد: 
مراجعه  ما  به  زیادی  افراد  و  خصوصی  بخش 
کرده و درخواست غرفه داشتند و به دلیل همین 
تقاضاهای خیلی زیاد در شورا مطرح شد. یزدان 
شناس نیز به عنوان یکی دیگر از مخالفان این 
دستور کار به تعهد شهرداری برای ساماندهی به 
دست فروشان شهر اشاره کرد و افزود: اگر االن 
بخواهیم فضایی که به این منظور اختصاص داده 
ایم را برای منظور دیگر استفاده کنیم، ساماندهی 
دستفروش ها می ماند. وی بر اینکه احداث غرفه 
منافی با این هدف است ادامه داد: محدودیت های 
احداث غرفه ها نیز در این طرح معلوم نشده است. 
در نهایت مقرر شد 25 درصد از زمین مدنظر برای 
احداث غرفه ها و مابقی برای ساماندهی دست 

فروشان شهر در نظر گرفته شود.

طرح بودن مجوز !

نامه اعتراض مردم به حرکت اتوبوس های 
مهرشهر از دیگر موارد مطرح شده بود که به 
دعوت شورا غالمپور رئیس سازمان اتوبوسرانی 
بیرجند برای توضیح طرح جدید به صحن شورا 
آمد. وی با تاکید بر اینکه ما در جاهایی خدمات 
افزود:  باشد  شده  آسفالت  که  دهیم  می  ارائه 
مهر شهر به تازگی ساخته شده اما خیابان های 
15متری دارد که اتوبوس با زحمت به آن جا 
از  بعضی  در  جمعیت  نبود  علت  به  رود،  می 

خیابان های مهر شهر اتوبوس نمی فرستیم.
و  های  نامه  به  اتوبوسرانی  سازمان  رئیس 
اشاره  شهر  مهر  ساکنان  از  جمعی  اعتراضات 
کرد و ادامه داد: ما با معترضان در سازمان جلسه 
گذاشتیم و در همانجا مسائل را توضیح دادیم. 
غالمپور با بیان اینکه طرحی که در مهر شهر به 
تازگی با تغییراتی انجام شده مطمئنا با اعتراضات 
مردمی همراه خواهد بود ادامه داد:  7 سال شده 
دریافت  دولت  طرف  از  خدمتی  هیچ  که  است 
جدید  طرح  با  کرد:  خاطرنشان  وی  نکردیم. 
برخی از ایستگاه ها حذف، طول مسیر حدفاصل 
دو ایستگاه به 350متر رسیده که زمان و مسیر 
گفته غالمپور  به  است.  داده  کاهش  را  اضافی 
ایستگاه  در  مسافران  برای  انتظار  مدت  زمان 
های مکانیزه نصب شده است. این طرح جدید 
که بدون مجوز از شورای شهر از 27مهر در مهر 

شهر انجام شده است منتقدینی هم داشت.

تخفیف نوسازی مکان های تجاری
در بافت فرسوده معطل مجوز 

به  فرمانداری  نامه  بعدی  کار  دستور 
شهرداری و اصناف بود که یزدانشناس رئیس 
اتاق اصناف و عضو شورا دراین باره بیان کرد: 
در نامه از شهرداری خواسته شده تا در عوارض 
نوسازی مکان های تجاری در مناطق فرسوده 
کار  دستور  این  دهد.  تخفیف  درصد   50 شهر 
به علت خام بودن به کمیسیون نوسازی بافت 

فرسوده ارسال شد و صحبتی نشد.

نوسازی  اتوبوسرانی  دیگر  دوسال  اگر 
نشود شهر مشکل جدی پیدا می کند

“بهترین” با اشاره به خیابان های کم عرض 
شهر گفت: در مدتی که انگلیس تحصیل می 
جهانی  جنگ  از  مترو  خط  هایی  نقشه  کردم 
دوم هنوز تغییر نکرده بود، شهر ما به علت نبود 
استاندارد سازی نباید توقع خدمات استاندارد را 
بیان کرد: شورا در دو  این عضو شورا  داشت. 
سال گذشته به شهرداری اعالم کرده بود که 
در 5 سال آینده 90 درصد اتوبوس های شهر 

غیراستاندارد خواهند شد.
گفت:  باره  دراین  نیز  بیرجند  شهردار  مدیح 
از  بیشتر  داریم  که  هایی  کمبود  تمام  با 
در  که  نوعی  به  کنیم  می  عمل  خود  وظایف 
بلیط شهروندان،  اتوبوسرانی  30 درصد سهم 
به  مربوط  آن  الباقی  و  شهرداری  درصد   30
سازمان همیاری شهرداری است که کمکی در 
مسئوالن  به  هشدار  با  وی  نیست.  زمینه  این 
استانی تاکید کرد: اگر تا دوسال آینده ناوگان 
با  نشود، شهر  بهسازی  و  نوسازی  اتوبوسرانی 

مشکل جدی دچار خواهد شد.

تسهیالت دو میلیارد تومانی به شهرداری
دستورکار دیگر شورا نامه ای مبنی بر گرفتن 
به  نیاز  اما  بود  تومانی  میلیارد   2 تسهیالت 
مجوز شورا داشت و مدیح عناون کرد: با این 
تسهیالت باید سردخانه، پارکینگ و این گونه 
با  طرح ها را تاسیس کرد که این دستور کار 

رای حاضران به تصویب رسید.

در حاشیه:
یکی از نامه های کمیسیون فرهنگی رسیدگی 
به اعتراض جمعی از عکاسان و هنرمندان استان 
برای برگزار نشدن جشنواره بیرجند در قاب ایران 
بود که پس از بحث های متعدد اعضا روی حضور 
برای درد  نمایندگان در جلسه شورا  از  چند تن 

این  برگزاری  تاریخ  و دل، طاهری عنوان کرد: 
جشنواره که مدت هاست به پایان رسیده، حتی 
نمی توان برای سال آینده نیز برنامه ریزی کرد 

چون شورا تا سال آینده ممکن است تغییر کند!

شورا: شاطرانی که بلد نیستند خمیر کنند
مرادی یکی از کسبه شهر که در جلسه قبل 
شورا نیز حضور داشته و موضوع مشکل خطوط 
عابر پیاده را مطرح کرده بود به این جلسه نیز 
آمد تا تصاویری که از خطوط عابر پیاده تهیه 
کرده بود را ارائه دهد. وی به علت قرائت نامه 
نیم  و  از یک ساعت  ها پس  کمیسیون  های 
پیگیر  من  است  سال   2 کرد:  عنوان  انتظار 

هستم ولی گوش شنوایی نیست.
مرادی در حالی که از جایش بلند شده بود 
از  چیز  یک  کرد:  عنوان  داشت  رفتن  قصد  و 
جلسه امروز شورا متوجه شدم و اینکه شما همه 
شاطرانی هستید که بلد نیستید خمیر کنید، من 
این  بینم.  نمی  شورا  این  در  تخصصی  هیچ 
حرف وی، با واکنش شدید قالیبافان مواجه شد 
خواستار  و  کرده  باز  را  اتاق  در  که  حدی  در 

خروج هرچه سریعتر این فرد از جلسه شد.

بیرجند شبیه ماکت است، نه یک شهر
از  انتقاد  با  نیز  شورا  دیگر  عضو  “سلیم” 
خاطرنشان  شهر  عرض  کم  های  خیابان 
شبیه  بیرجند  کلی  طور  به  و  شهر  مهر  کرد: 
ماکت است نه یک شهر، و نمی توان خدمات 

استانداردی به شهروندان ارائه کرد. 
وی بیان کرد: من در دورانی که در شهرداری 
کارورز بودم مسئله مهر شهر مطرح بود که به 
به  و  بود  هوایی  لندینگ  زیرخط  اینکه  علت 
اتفاق  دیگر  چیز  هر  و  سیاسی   مسائل  دلیل 
نیفتاد و نمی توان خیلی از مسائل را بیان کرد.
مشاوران  کرد:  عنوان  شهر  شورای  عضور 
باید  و  هستند  ضعیف  بسیار  شهری  طراحی 
از  آینده  برای  که  دهیم  تذکر  متولیانش  به 

مشاوران قوی تری استفاده کنند.

 نماینده ، بدون حق رای !
به  اشاره  با  نیز  “بهترین” عضور دیگر شورا 
صحبت های سلیم گفت: در دو سال پیش این 
موضوع در شورا مطرح شد که همه اعضا سبیل 
به سبیل نشسته بودند و طرح مهر شهر را تایید 
تعریض  برای  ای  نامه  مدتی  از  بعد  و  کردند 

خیابان های مهر شهر آوردند.
وی افزود: این موضوعات باید در کمیسیون 
ماده 5 که به عنوان شورای عالی شهرسازی 
و  شورا  دیگر  عضو  صباغ  شود.  مطرح  است 
شورای  داد:  پاسخ  عمران  کمیسون  رئیس 
شهر و شهرداری یک نماینده دراین کمیسیون 
این موضوع تعجب  ندارند.  اما حق رای  دارند 

حاضران را در پی داشت.

منابع پایدار شهر در مزایده
بدون مقدمه “بهترین” عضودیگر شورا خطاب  
به شهردار عنوان کرد: چرا تفکیک زباله از درب 
خانه را به مزایده گذاشته اید؟ این کار راه اندازی 
کارخانه کمپوست را به دوسال تاخیر می اندازد. 
وی بیان کرد: مگر نمی گویید که این کار سود 
سرو  مزایده  این  گرفتن  برای  چرا  پس  ندارد 
کرد:  بیان  شورا  عضو  این  می شکنند؟  دست 
شهرداری به دنبال منابع پایدار می گردد و تا 
عمر است زباله خواهد بود پس چرا شهرداری 

این کار را خودش انجام ندهد.
مدیح شهردار بیرجند درباره این موضوع گفت: 
ما قرار بود 11میلیارد 500 میلیون تومان از بانک 
شهر تسهیالت بگیرم که به علت سود 21درصد 
منصرف شدیم. وی افزود: هفته پیش در سفر به 
مشهد در مراجعه به مدیریت شعب بانک شهر 
شرق کشور مقرر شدتسهیالت 18درصد به ما 
شهردار  هستیم.  آن  نتیجه  منتظر  ما  و  بدهند 
داده  ما  به  داد: مجوزی که شورا  ادامه  بیرجند 
بود مربوط یک سال پیش است نه دو سال. در 
همان لحظه مدیح شهرداری بیرجند به مسئولی 
به  را  خود  تلفن  و  گرفت  تماس  در شهرداری 

“بهترین” داد و مسئله نیمه تمام رها شد.

مالئی- صبح دیروز مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با حضور کشاورزیان معاون وزیر راه وشهرسازی  
و متولی حمل و نقل جاده های کشور در سالن 

همایش این اداره کل برگزار شد.
در این مراسم محمد حسینی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار عنوان کرد: تبادالت 
تجاری در مرز ماهیرود با کشور افغانستان نقش 
اساسی دارد و نقش حمل و نقل نیز نقش پایه 
ای محسوب می شود. وی افزود: بخش حمل 
و نقل کاال در استان رونق دارد که باید تامین 
قرار  توجه  مورد  نقل  و  حمل  های  زیرساخت 
گیرد تا اقتصاد استان  هم رونق بگیرد. حسینی 
استان  وارد  زمانی که  مدیران  از  برخی  افزود: 
می شوند استان را کوچک شمرده اما زمانی که 
که  می کنند  اعتراف  بروند  استان  از  می خواند 
به  کمی  دید  با  اگر  و  بوده  اشتباه  تصورشان 

استان نگاه شود غفلت جدی شده است.

نگهداری راه ها نیازمند منابع پایدار
داوود کشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان 
در  نیز  نقل جاده ای کشور  و  و حمل  راهداری 

اگر چه  بیان کرد:  خراسان جنوبی  این جلسه 
به لحاظ جمعیت درصد کمی از جمعیت کشور 
را در بر دارد اما وسعت باالیی دارد و حجم راه 
های استان زیاد است.  وی افزود: یک درصد از 
جمعیت کشور در خراسان جنوبی ساکن است اما 
6 درصد راه های کشور را در این استان قراردراد.
کشور  های  راه  اینکه  بیان  با  کشاورزیان 
و  شریانی  دسته  دو  به  عملکردی  لحاظ  به 
غیرشریانی تقسیم می شوند خاطرنشان کرد: از 
حدود 35 هزار کیلومتر راه های شریانی کشور 
قریب به 2 هزار کیلومتر در استان قرار دارد و 
بیش از 110 هزار کیلومتر راه روستایی کشور را 
تشکیل می دهند که حدود 10 هزار کیلومتر آن 

در خراسان جنوبی واقع است.
وی گفت: نگهداری راه های غیرشریانی باید 
از محل اعتبارات استانی انجام شود و با توجه 
به افزایش هزینه ها و کاهش اعتبارات عمرانی 

محدودیت استان ها بسیار زیاد است.
 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متأسفانه 
ردیف ملی برای جایگزینی و نگهداری راه های 

غیرشریانی دیده نشده است.
کشاورزیان  با اشاره به اینکه باید تالش کنیم 

غیرشریانی  های  راه  برای  متمرکزی  اعتبارات 
حساب  با  شد:  یادآور  باشیم  داشته  درکشور 
سرانگشتی باید گفت تقریباً سالی 6 هزار میلیارد 
تومان برای نگهداری راه ها پول نیاز است  و 
حدود 300 میلیارد تومان نیز در سال باید برای 
شود  هزینه  جنوبی  خراسان  راههای  نگهداری 
از  از 100 میلیارد تومان  این مبلغ بیش  از  که 
محل اعتبارات ملی تأمین و قسمت زیاد آن باید 

از اعتبارات استانی تأمین شود.
نگهداری  برای  باید  براینکه  تاکید  با  وی 
راههای کشور منابع پایداری تعریف شود بیان 
جاری  امر  یک  راهها  نگهداری  موضوع  کرد: 
است و کمتر می توان آن را با اعتبارات تملک 
مورد  اعتبارات  نباید  و  کنیم  مقایسه  دارایی  و 
نیاز برای نگهداری راهها دستخوش تخصیص 
اعتبار شود. معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان 
به  سوخت  فروش  درآمد  از  بخشی  باید  کرد: 
این  با  چه  اگر  یابد  اختصاص  راهها  نگهداری 
اقدام هزینه ای به مردم تحمیل خواهد شد اما 
شکل  گسترده ای  عمرانی  فعالیت  مقابل  در 
می گیرد که اشتغال زایی و ایمنی در جاده بیشتر 
خواهدشد. وی خاطرنشان کرد: در وضع فعلی 

اولویت ما ارتقای ایمنی است و کارهای روزمره 
نسبتاً کم هزینه خواهد بود مانند: انجام به موقع 
خط کشی ها، ترمیم تابلوها، اصالح شانه خاکی 
جاده ها، اصالح شیب و اصالح دور برگردان ها. 
کشاورزیان با اشاره به اینکه بخشی از تصادفات 
ناشی از رانندگی غیرمجاز است گفت: در ناوگان 

عمومی بیشتر از حد مجاز رانندگی می کنند که 
منجر به تصادف می شوند.

نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس 
بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  کشور  جاده ای 
ارتقای  سازمان  سیاست  کاال  نقل  و  حمل 

بهره وری است ادامه داد: میزان عرضه ناوگان 
و  است  تقاضا  از  بیشتر  کاال  نقل  و  حمل 
سیاست با نوسازی ناوگان فرسوده می باشد. 
هیچ  در  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  کشاورزیان 
بخش اقتصادی کشور محدودیت ایجاد نشده 
محدودیت  با  شرکت  تأسیس  برای  افراد  و 

شرکت  می توانند  راحتی  به  و  نیستند  روبه رو 
تأسیس کنند. در این مراسم از زحمات نصری 
مدیرکل سابق تجلیل شد و شهامت مدیر کل 
جدید راهداری و حمل و نقل خراسان جنوبی 

معرفی شد.

در گفت و گوی اختصاصی با آوا:
تولید بیش از حد خودرو مانع

استفاده کردن مردم از حمل و نقل عمومی
از متولی حمل و نقل کشور پرسیدیم مردم، 
مسافربری  های  شرکت  رانندگان  و  مالکان 
استان ازافزایش قیمت بلیط ناراضی هستند و 
صدور مجوز تاسیس شرکت مسافر را افزایش 
 93 سال  از  ما  گفت:  کشاورزیان  دهد  نمی 
افزایش بلیط نداشتیم و این افزایش20درصدی 
اتوبوس  مالکان  حق  شده  اعمال   94 در  که 
نقل  و  حمل  از  نکردن  استفاده  وی  است. 
خودرو  حد  از  بیش  تولید  از  ناشی  را  عمومی 
دانست و تاکید کرد:کسانی باسواری سفر می 
کنند که هدف دیگری دارند و این نتیجه این 

نیست که ما کرایه ها را افزایش ندهیم.  
شرکت  تاسیس  کرد:  خاطرنشان  وی 
ساختمانی  شرکت  مجوز  مانند:  مسافربری 

است و نمی توان محدودیت ایجاد کرد.
به اذعان رئیس پلیس راه استان در شش ماه 
گذشته تصادفات افزایش داشته است. در این 
گفتگو معاون وزیر راه و شهرسازی از پاسخ به 

برخی از سواالت طفره رفت.

عبادی  علیرضا  سید  ا...  آیت  جم-  امین 
نماینده ولی فقیه صبح دیروز در دیدار با مدیر 
کل و مدیران پدافند غیر عامل استان با بیان 
در  باید  مسئوالن  کنار  در  مردم  عموم  اینکه 
افزود:  کنند  تالش  عامل  غیر  پدافند  زمینه 
آگاهی های عمومی در این زمینه باید از طرف 
خانواده ها به فرزندانشان و از طرف آموزش و 
پرورش به دانش آموزان داده شود. وی اظهار 
کرد: برخی انسان های خوش خیال می گویند 
تا کی می خواهد جنگ باشد درحالی که جنگ 
به ما تحمیل می شود و چیزی نیست که ما 
اضافه  فقیه  ولی  نماینده  برویم.  آن  دنبال  به 

کرد: آیا می شود به آن هایی که تفکر قارونی 
و فرعونی دارند و فقط به فکر منافع خودشان 
هستند، بگوییم حمله نکن؟ پس اگر بخواهیم 
آسوده باشیم و از امنیت برخوردار باشیم راهش 
بی خیالی و بی توجهی به دشمن نیست، تنها 

راه آمادگی هرچه بیشتر است.
منطقه  این  در  که  باالیی  امنیت  به  عبادی 
نا امن به دلیل همین آمادگی داریم اشاره کرد 
و افزود: آمادگی فقط مختص نیروهای نظامی 
نیست بلکه نیازمند آمادگی همه ی مردم است. 
وی اضافه کرد: هرکس هر چه از دستش ساخته 
باشد در مقام دفاع باید انجام دهد. نماینده ولی 

فقیه با تاکید بر اینکه در مسائل پزشکی رعایت 
بهداشت بر درمان ارجحیت دارد عنوان کرد: در 
زمینه دفاع هم جلوگیری از نفوذ دشمن بسیار 

ارزشمندتر از رفع آسیب های وارده است.

کمربند سبز در دست احداث است
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  شهرداری  ایمنی 
دست  در  کیلومتر   60 طول  به  سبز  کمربند 
احداث است اضافه کرد: تاکنون 20 کیلومتر از 
این پروژه اجرایی شده است.  به گفته میرزایی 
تعیین تکلیف زیر ساخت های 4 منطقه ای که 

برای اسکان اضطراری پیش بینی شده، باید تا 
در  کرد:  اضافه  وی  شود.  انجام  امسال  پایان 
صورت تایید مسئوالن مربوطه، 8 آبان امسال 
اولین پناهگاه شهری بیرجند در محل پارکینگ 
شهرداری در خیابان جمهوری افتتاح خواهد شد.
مدیرکل پدافند غیر عامل استان هم در این 
دیدار با بیان اینکه هفته ی پدافند غیر عامل 
از دوم تا هشتم آبان با شعار “مصون سازی و 
پدافند غیر  به  اقدام و عمل  با  پایداری کشور 
این  طی  در  کرد:  نشان  خاطر  است،  عامل” 
و  ای  رسانه  فرهنگی،  ی  برنامه   100 هفته 

رزمی در استان برگزار خواهد شد.

جلوگیری از نفوذ دشمن بسیار ارزشمندتر از رفع آسیب های وارده

سلیم عضو شورای شهر در انتقاد به عرض کم معابر مرکز استان عنوان کرد:

300میلیارد نیاز استان برای نگهداری از راه های مواصالتی

متولی حمل و نقل کشور:
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کلید دولت در قفل شکسته است

حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران درخصوص عملکرد دولت روحانی گفت : 
کلید ایشان قفل را باز نکرد، کلید قفلی که بخواهد 
با کمک آمریکایی ها، سازمان ملل و مذاکره با دنیا 

بچرخد، بازنشدنی است.
افزود: چهره استکبار را تحمل نمی کنیم، ما  وی 
می خواهیم سر به تن ظالم و ستمگر نباشد، انسان 

باید از قید هر حاکمیت غیر الهی رها باشد.

 نجفی، صالحی امیری و سلطانی فر
 وزرای جدید پیشنهادی دولت به مجلس 

فراکسیون  و عضو  تهران  مردم  نماینده  حضرتی 
با »خبری قطعی«  امید مجلس شورای اسالمی 
در کانال شخصی خود اعالم کرد: بر اساس آخرین 
پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  نجفی  دکتر  خبرها، 
آموزش و پرورش، دکتر صالحی امیری به عنوان 
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسعود 
و  ورزش  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  سلطانی فر 

جوانان امروز به مجلس معرفی خواهند شد.

 اصرار عارف برای کناره گیری از ریاست
جلسه شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در حالی 
به ریاست محمدرضا عارف برگزار شده است که وی 
در این جلسه پیشنهاد خود مبنی بر کناره گیری برای 

ریاست دائم این شورا را داده است.
کمالی عضو هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری نیز 
در این خصوص گفته بود که هنوز بحث تغییر رئیس 
به طور جدی مطرح نشده است ولی این احتمال 
وجود دارد که خود آقای عارف یا شخص دیگری 

ریاست شورای سیاست گذاری را برعهده بگیرند.

قهر  آقای نوبخت با نمایندگان مجلس  
رئیس  نوبخت  محمدباقر  گفت:  ارومیه  نماینده 
با  که  است  روزی  چند  بودجه  و  برنامه  سازمان 
حالت قهر جلسات کمیسیون تلفیق را تحریم کرده 
و در این جلسات شرکت نمی کند. به گفته وی پس 
از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت بدهی 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان اجرای 
برنامه ششم نوبخت همراه سایر نمایندگان دولت 
جلسه کمیسیون را ترک کرد و از آن زمان تاکنون 

در جلسات کمیسیون شرکت نمی کند.

کاندیدای مردم ساالری کنار روحانی

عضو حزب مردم ساالری با بیان اینکه گزینه اصلی 
این حزب حسن روحانی است در عین حال گفت 
برای  را  دیگری  ویژه  گزینه   سیاسی  کمیته   که 
مطهری نژاد  دارد.  کار  دستور  در   ۹۶ انتخابات 
افزود: معرفی گزینه ویژه حزب مردم ساالری برای 
اتفاقات پیش بینی نشده است و حتی اجازه داده شده 

حال این روزهای بند دره بیرجند        عکس : مهدی افضلیعکس روز این گزینه خارج از اعضای حزب باشد.

»روش بررسی صالحیت ها« و »تبلیغات 
انتخاباتی« باید اصالح شود

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روش های
تبلیغات  نیز  و  صالحیت ها  احراز  و  بررسی 

انتخاباتی دچار ابهام است و باید اصالح شود.
رضا شیران  خراسانی با اشاره به ابالغ سیاست های 
کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب اظهار 
این سیاست ها، مجلس  ابالغ  به  با توجه  داشت: 
اصالح  به  نسبت  فرصت  اولین  در  باید  دولت  و 

قوانین انتخابات اقدام کنند. 

اگر روحانی به اصولگرایان تمایل پیدا 
کرده، پس چرا با او مخالفت می کنند؟

غالمحسین کرباسچی در پاسخ این سؤال روزنامه 
اعتماد که »آیا این تحلیل اصولگرایان که رئیس 
اصالح طلبان  از  سیاسی  فاز  تغییر  درحال  جمهور 
می کنم  فکر  من  گفت:  است؟«  اصولگرایان  به 
می کند،  مطرح  که  کسی  هر  را  تحلیل  این 
که  دلیل  این  به  ندارد.  قبول  را  آن  هم  خودش 
که  داشتند  قبول  را  تحلیل  این  اصولگرایان  اگر 
آقاي روحاني اصولگرا است و حرف اصالح طلبان 
برایش اهمیتي ندارد، دلیل نداشت که آنقدر با آقاي 
روحاني مخالفت کنند و نقدهایي که واقعاً به دولت 
اگر  کنند.  مطرح  دولت  به  نسبت  را  نیست  وارد 
اصولگرایان این تحلیل ها را مي کنند، به نظر من 

حرف خودشان را باور ندارند.

رمضان عبدا... : عرب ها به فلسطین پشت 
کرده و اسرائیل را در آغوش گرفته اند 

اسالمی  جهاد  جنبش  دبیرکل  عبدا...«  »رمضان 
فلسطین تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران تنها 
کشور حامی فلسطین است و عرب ها باید آن را 
الگو قرار دهند و مانند سیاست ها و مواضع ایران در 

حمایت از فلسطین و مقاومت عمل کنند.
وی که در مقابل هزاران تن از ملت فلسطین در 
 میدان »الکتیبه« در غرب شهر غزه سخن می گفت،
اظهار داشت: امروز با صراحت می گوییم، در حالی 
که عرب ها به فلسطین پشت کرده و اسرائیل را 
مقاومت  ندارد  حق  احدی  اند،  گرفته  آغوش  در 
فلسطین را که از حمایت ها و پشتیبانی های ایران 

برخوردار است، متهم کنند.

ناآگاهان می گویند نمی توان با دنیا 
جنگید و باید با همه ارتباط داشته باشیم

در  ناآگاهان  از  برخی  کرد:  عنوان  قم  جمعه  امام 
مصادر سیاسی به زبان می آوردند که نمی توان با 
دنیا جنگید و باید با همه ارتباط داشت، یک جهت 
این است که باید تعامل داشته باشیم و نمی شود 
بیگانه با دنیا بود که معنای درستی است البته باید 
باحفظ هویت تعامل داشت و خطری که حضرت آقا 
به آن تصریح می کنند و برخی از بزرگان ندانسته 
با یک سخنرانی بعد از صحبتهای آقا حرف های 

بی ربط می زنند در بحث ها باید مشخص شود.

آیت ا... مؤمن: شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان 
با کسی تعارف ندارد و مالحظه کسی را هم نمی کند، 
تأکید کرد: ما در این شورا محکم استاده ایم و اگر هر فرد 
یا گروهی حرفی نامربوط بزند برای خودش زده و ما به 
وظیفه خود عمل می کنیم و مالحظه کسی را نمی کنیم. 
وی افزود: ما در بحث بررسی قوانین مصوبه مجلس یا صالحیت نامزدهای مجلس 

و ریاست جمهوری و امثال آن جدی هستیم و کوتاه نمی آییم.

وزیر عوض کنیم بداخالق ها می گویند چرا تغییر می دهید؛ از جناح بندی ها دست بردارند
 

رئیس جمهور گفت: باید رسانه های ما از دروغ، اتهام، اختالف و ایجاد تفرقه، جناح بندی های غیر ضرور دست بردارند؛ دولت برای ثبات 
وزیر عوض نکند، آن روزنامه های بداخالق و سایت های بداخالق می گویند چرا دولت چسبیده است به این وزرا و آنها را عوض نمی کند و 
وقتی هم که دولت می رود تغییری ایجاد می کند همان بداخالق ها می گویند چرا دارند تغییر می دهند، برادر عزیز من، کشور هدفش توسعه 
و تعالی است، دولت هدفش خدمت به جامعه و مردم است. در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر و گاهی نیاز به تغییر مدیر است. اینجور 

نیست که ما در یک شرایط واحد باشیم. همه ما باید به فکر معضل اصلی کشور یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده و به ویژه زنان و دختران باشیم.

 آغوش مجلس برای هر گزینه وزارتی باز نیست

عدم  احتمال  خصوص  در  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
همراهی مجلس با وزاری پیشنهادی با توجه به اینکه 
در مجلس نهم این گزینه ها نتوانستند رأی اعتماد کسب 
کنند، گفت: االن در مجلس دهم حضور داریم که تفاوت 
ماهیتی با مجلس نهم دارد. وکیلی افزود: اما این بدان 
معنا نیست که آغوش مجلس برای هر گزینه ای باز است؛ انتظار داریم آقای 

روحانی نهایت تالش را داشته باشد که بهترین  گزینه ها را معرفی کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: وضعیت ایران امروز به گونه ای است 
تعیین  برای  دیگر  کشورهای  حتی  که 
سرنوشت سوریه اعتراف می کنند که باید 

با ایران مذاکره کنند. 
سرلشکر محمدعلی جعفری گفت: انصافًا 
درباره  رهبری  معظم  مقام  که  جمله ای 
به درستی  فرمودند  حرم  مدافع  شهدای 
صدق می کند. این شهدا متفاوت هستند 
و در حیات خودشان اولیای الهی هستند. 

باید  وی خطاب به مدافعین حرم، گفت: 
خود  تکالیف  از  را  جبهه  این  گسترش 
بدانیم و تحقق اهداف انقالب را که همان 
دفاع مسلحانه است که شما در آن مسیر 

قرار گرفته اید ادامه بدهید.
انقالب  از  مسلحانه  دفاع  افزود:  وی 
اسالمی در خارج از مرزهای ایران توفیق 
بزرگی است که نصیب هر فردی  بسیار 

نمی شود و این توفیقی الهی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایجاد  با  بنای خوبی  ادامه داد: در تهران 
گردان فاتحین برای گسترش این جبهه 
در حال  نیز  در کل کشور  ایجاد شد که 

سپاه  کل  فرمانده  هستیم.  آن  گسترش 
پاسداران با بیان اینکه »حوادث گسترده در 

منطقه نشان می دهد اگر دفاع مقدس نبود 
امروز ما شاهد وضعیت دیگری در منطقه 
غرب آسیا بودیم«، اضافه کرد: امروز شاید 

اسرائیل چند برابر مساحت کوچک خودش 
گسترش یافته بود که انقالب اسالمی و 
مقاومت اسالمی نگذاشت این کار انجام 
اگر  داد:  ادامه  جعفری  سرلشکر  شود. 
انقالب  دشمنان  سیاست های  بر  مروری 
رژیم  و  آمریکا  آنها  رأس  در  و  اسالمی 
صهیونیستی داشته باشیم مشخصمی شود 
با شکست مواجه  آنها  برنامه های  تمامی 
و به ضرر خودشان تبدیل شده است. وی 
اظهار کرد: وضعیت ایران اسالمی امروز 
به گونه ای است که حتی کشورهای دیگر 
برای تعیین سرنوشت کشورهای منطقه از 
جمله سوریه اقرار می کنند که باید با ایران 

مذاکره کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پایان تصریح کرد: این توانمندی ایران 
همگی مدیون خون شهدا و آمادگی هایی 

است که شما ایجاد کرده اید.

امروز کشورها درباره سوریه ناچار به مذاکره با ایران هستند
سرلشکر جعفری در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین: در حال گسترش »گردان فاتحین« در کل کشور هستیم

جناب حاج آقای نجفی 
 مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان

از حسن توجه جنابعالی در جهت مساعدت به اعضای انجمن حمایت از بیماران ام اس خراسان 

جنوبی کمال تقدیر و تشکر را داریم.

انجمن ام اس خراسان جنوبی 

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

 قبل از خرید هر بازی آموزشی و فکری با 
ما مشورت کنید

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقال تصویر رایگان*** 345000             198000تومان

دو عدد دوربین دام 1.3مگاپیکسل دارای  
 + HD دیددر شب، لنز واید، کیفیت تصویر

دستگاه 4کانال 4 صدا، خروجی
 HDML & VGA  با کیفیت FULL HD ،  منو و تقویم* فارسی

 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 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   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

فروشگاه تخصصی بازی فکری










