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سرمقاله

حرف های درگوشی
 در راهروهای
نمایشگاه مطبوعات
* هرم پور

رسانه ای مثل آوای خراسان جنوبی که قریب 
بیست سال است در میان مردم و در زندگی، تفکر 
و تصمیم های آنها تأثیرگذار بوده  است، عالوه بر 
همه وظایف و برنامه ها و مسؤولیت های مهمش، 
یک وظیفه اساسی و اصلی هم داشته است و آن 
و ظرفیت هایش  هم شناساندن خراسان جنوبی 
به سایر مناطق کشور و تالش برای از یاد نبردن 
این استان از سوی مهاجرین از خراسان جنوبی و 
مقیمین از این استان در شهرهای دیگر ایران یا 

حتی خارج از کشور بوده است.
سال هاست تعداد زیادی از شهروندان این استان 
در شهرهای دیگر کشور مقیم شده اند و یا حتی 
دائم یا موقت به  خارج از ایران سفر کرده اند، از 
سوی دیگر خراسان جنوبی عالقه مندان فراوانی در 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی 
دارد که رسالت رسانه برای پیوند دادن رگه های 
آنها با رگه های محبت و معرفت مردم استان بسیار 
مهم و قابل توجه است. در البالی ساعت های در 
حال گذر نمایشگاه مطبوعات کشور در تهران و در 
از غرفه آوای خراسان  بازدید هموطنان  لفافه ی 
جنوبی؛ شاید یکی از چشمگیرترین رویدادها همین 

پیوند دادن نسل هاست.
از اهمیت رسانه ای مثل  اما یک سویه دیگر 
توسعه  حوزه  در  آفرینی  نقش  و  بازیگری  آوا، 

خراسان جنوبی است...
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به دنبال ایجاد ائتالف اصولگرایان حول 

محور جامعه روحانیت مبارز هستیم
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

پرداخت بدهی یک شرکت نفتی  ایتالیایی به ایران /  نسل جدید شناورهای شهید ناظری سپاه   در حال ساخت است /     بزرگترین رقیب روحانی  در انتخابات ۹۶ عملکردش است / موضوع سوریه و منطقه راه حل نظامی ندارد  / صفحه8

یی
مال

ی 
طف

مص
س : 

عک

 صفحه 7

طرح جامع 
زغال سنگ طبس 
در دستور کار استاندار

در شورای اداری شهرستان عنوان شد:

طالیی مقدم فرماندار ویژه طبس شد
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توصیه های دارویی 
به زائران اربعین
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30 میلیارد ریال به باند 
امداد و نجات فردوس 
اختصاص یافت

سرایان  و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم  نماینده 
شوراهای  اعضای  و  نخبگان  مسئوالن،  جمع  در 
اسالمی شهرستان فردوس از اختصاص 30 میلیارد 

ریال جهت تکمیل باند امداد و نجات ... )صفحه 7(

تعارض مقررات 
ملی ساختمان

 و ماده100 
قانون شهرداری

استاندار در غرفه آوا در نمایشگاه مطبوعات کشور عنوان کرد:

مدیریت مصرف آب و کشاورزی نوین نیاز استان

صفحه 7

استاندار خراسان جنوبی گفت: معادن زغال سنگ طبس در جهان و در سطح ملی شناخته شده است و در چند روز 
گذشته اولین محموله صادراتی آن به چین منتقل شد که امیدواریم کمک مناسبی در توسعه استان و شهرستان 
داشته باشد. به گزارش خبرنگار ما، پرویزی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار ویِژه طبس، اظهار کرد: در نشست با 
رئیس جمهور محترم در روزهای گذشته لحظات خوبی برای استان رقم خورد و دکتر روحانی سالم گرم خود را به 

مردم خراسان جنوبی اعالم کرد. وی شهرستان طبس را از مهم ترین شهرهای خراسان جنوبی دانست و ...  )صفحه 7(

جناب آقای مهندس عرب نژاد
انتصاب شایسته و به حق جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده ، برای شما در راه شکوفایی سازمان و انجمن های خیریه 

توفیق روزافزون  از خداوند سبحان خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره  انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

ضمن قدردانی و تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان حسین رادنیا 
شرکت فرمودند به اطالع می رساند: 

جلسه یادبودی همزمان با چهلمین روز درگذشت آن مرحوم 
فردا پنجشنبه ۹5/8/20 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 

در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد 

حضور شما سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: رادنیا ، عیاق

خداوند متعال را شکر که در سایه لطف بی کرانش
 و در پرتو همدردی اقوام، دوستان و همسایگان 
تحمل مصیبت فقدان بزرگ خاندان شادروان 

 حاج کربالیی عبدالحسین ولی داد 
را به ما ارزانی داشت. بدین وسیله از حضور

 امیر سرتیپ حسن ولی داد،  همچنین فرمانده محترم  و پرسنل 
پدافند هوایی شرق کشور، کارکنان محترم دانشکده کشاورزی ، 

دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه فرهنگیان ، پرسنل محترم 
پست بانک خراسان جنوبی، اداره کل فنی و حرفه ای خراسان 

رضوی ، همه کسبه و بازاریان محترم  و عزیزانی که از شهرهای  
بیرجند، مشهد،تهران و زاهدان با تشریف فرمایی، اهدای 

تاج گل، چاپ بنر، اعالمیه، تماس تلفنی و... در مراسم تشییع و تدفین
 و ترحیم ما را همراهی کردند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

 خانواده مرحوم ولی داد

ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان 

طوبی کارگر )والده برادران یوسفی تراشکار(
شرکت فرمودند، به اطالع می رساند: 

جلسه ترحیمی همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحومه 

یک واحد آپارتمان با موقعیت عالی واقع در خیابان مدرس  

استخدام کارشناس یا کاردان عمران و معماری با روابط عمومی عالی 

برای کلینیک تخصصی ساختمانی نصر    

فروشی
مدرس 68 - پالک 44- طبقه همکف با کلیه امکانات

شماره تماس: 09155617931

کل من علیها فان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فقیده سعیده 

مرحومه مریم )مهشید(  رمضانی 
فرزند معلم بازنشسته حاج رجبعلی رمضانی 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه امروز چهارشنبه ۹5/8/1۹ 
ساعت 1 بعدازظهر از محل غسالخانه بیرجند به طرف آرامگاه ابدی اش روستای رزق 

برگزار می گردد، قدوم تان را ارج می نهیم.
خانواده های: رمضانی ، حدادی ، جعفری

خانواده های یوسفی و سایر بازماندگان

امروز چهارشنبه ۹5/8/1۹ ساعت 3:15 الی 4:15 بعدازظهر در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد ، حضور شما سروران موجب امتنان است.

09034090411
فروشگاه تخصصی بازی فکری 

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 0۹158۶77457

برادر گرامی جناب آقای هادی معین فر 
مدیر محترم هتل جهانگردی بیرجند

دریافت لوح تقدیر و تندیس و کسب عنوان 
رستوران برتر استان در جشنواره سفره ایرانی،  

فرهنگی و گردشگری 
که موید پشتکار و تجربیات ارزنده جناب عالی و همکاران 
پرتالش تان می باشد شاد باش گفته، از پروردگار بزرگ 
توفیق روزافزون تان در کسب افتخارات بیشتر برای استان را آرزومندیم.

دیجیران ، بازرگان

رویایتان را آزاد انتخاب کنید
آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی 

در مقاطع کاردانی و کارشناسی

ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر
www.azmoon.org

اسامی رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
www.iaubir.ac.ir

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 

امکان کاهش شهریه تا 50 درصدبرای نیمسال بهمن 95

جناب آقای علی عرب نژاد
مدیر کل محترم بهزیستی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از توانمندی، تجربه 
و درایت تان می باشد تبریک عرض نموده، توفیق شما برادر 
متعهد و پرتالش در مسئولیت جدید را از خداوند متعال 

مسئلت داریم.
موسسه خیریه وصال - شهرستان درمیان
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زمستان امسال گاز قطع نمی شود
چراکه  نداریم،  گاز  قطعی  امسال  زمستان  ایران گفت:  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت   - مهر 
ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی افزایش یافته است. حمیدرضا عراقی گفت: زمستان امسال 
برنامه ای برای قطعی سراسری گاز نداریم و تولید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سرمقاله

دستور روحانی برای
 پیگیری معوقات فرهنگیان

تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو   - ایسنا 
وضع  برای  جمهور  رئیس  پیگیری  از  مجلس 
معوقات فرهنگیان خبرداد. قاسم احمدی الشکی 
محمد  به  جمهور  رییس  شخص  کرد:  تصریح 
جمهوری  ریاست  نهاد  دفتر  رییس  نهاوندیان 
که  کردند  صادر  را  موضوع  این  پیگیری  دستور 

در راس پیگیری ها قرار گیرد.

دو برابر شدن قیمت بلیت
 اتوبوس در ایام اربعین

اربعین  ستاد  نقل  و  حمل  کمیته  دبیر   - میزان 
گفت: به علت خالی بازگشتن اتوبوس ها از مرز 
قیمت بلیط اتوبوس ها دو برابر شده است. محمد 
جوادعطرچیان ادامه داد: به این ترتیب بهای بلیت 
اتوبوسها درایام اربعین حسینی از شهرهای مختلف 

به سمت شهرهای مرزی دو برابر خواهد شد.

خبر توقف تولید پژو 405 
و پراید کذب است

شاتا - وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر» توقف 
تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال« را تکذیب 
کرد. خبری با مضمون “توقف تولید خودروهای 
نظر  صرفا   “95 سال  پایان  تا  پراید  و   405 پژو 
شخصی بوده و هیچ ارتباطی با سیاست گذاری ها 
و مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

مبلغ کل اختالس صندوق ذخیره فرهنگیان

و  آموزش  وزارت  وزارتی  دفتر  مدیرکل   - مهر 
پرورش گفت: مبلغ ۳ هزار و 900 میلیارد تومان 
اصل تسهیالتی بوده است که پرداخت شده است 
از  بعد  آن  تومان  میلیارد   500 و  هزار  یک  که 
سال 9۲ بوده است. محمد فاضل درباره بازداشت 
مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: 
دالیل بازداشت مدیرعامل سابق صندوق ذخیره 
فرهنگیان را قوه قضاییه اعالم خواهد کرد. وی 
افزود: مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان مطرح است که 
به اسم صندوق ذخیره فرهنگیان تمام می شود 
جرایم  و  سود  با  و  ندارد  اصالت  مبلغ   این  که 

هشت هزار میلیارد گفته می شود.

رییس قوه  نظر  اظهار  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
صراحت  با  من  گفت:  رسانه ها  فعالیت  درباره  قضاییه 
و  بیان  آزادی  به  دولت  که  می کنم  تکرار  شفافیت  و 
است  معترض  البته  و  معتقد  قانون  چارچوب  در  نقد 
که عده ای در حاشیه امن قرار گیرند،  هتاکی کرده و 

تهمت بزنند و فراتر از قانون عمل کنند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  محل  در  که  رسانه ها 

مطبوعات برگزار می شود، با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته از دولت اظهار کرد: عالوه بر پرداخت مطالبات 

گندم کاران دو اقدام دیگر در حال انجام است. 
که  کنیم  تسویه  هم  را  آن ها  بتوانیم  امیدواریم 
بیمه  به  مربوط  تومان  میلیارد  هزار  هشت  اولی 
ما  بهداشتی  درمانی  بخش های  مطالبات  و  سالمت 
مطالبات  از  تومان  میلیارد  هزار  پنج  دومی  و  است 
از  را  آن  مصوبه  که  است  فرهنگیان  و  بازنشستگان 

این  به زودی خبر  بتوانم  امیدوارم  و  دولت گرفته ایم 
تسویه را اعالم کنم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه از جمله یارانه هایی که 
مطبوعات  یارانه  تقویت شود  باید  و  نخواهد شد  قطع 
یارانه  شرایطی  هیچ  تحت  دولت  البته  گفت:  است، 
کسی  مورد  در  اگر  و  کرد  نخواهد  قطع  را  نیازمندها 
به  که  گفته ایم  دارد  یارانه اش  قطع  برای  اعتراضی 

دقت رسیدگی شود.

یارانه نیازمندان تحت هیچ شرایطی قطع نمی شود
سخنگوی دولت در نمایشگاه مطبوعات:

دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای 
مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد 
مجموع حقوق و دریافتی های۲0 میلیون تومانی 

ماهانه از ابتدای سال ۱۳9۳ تاکنون کرده است.
به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات با تعیین مهلت 
به  ملزم  را  آنها  بانکی،  مدیران  برای  روزه  سه 
دریافتی های  و  مازاد مجموع حقوق  برگرداندن 
۲0 میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳9۳ 

تاکنون کرده است.

 بعد  از اینکه در جریان فیش های حقوقی در 
چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار، پرداخت 
تسهیالت به کارکنان بانک ها محدود به حداکثر 
۲50 میلیون تومان و اعطای تسهیالت از منابع 
قرض الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان 
بانکی  شبکه  برای  تازه ای  تصمیم  محاسبات 

گرفته است.
اعالم  بانکی  ارشد  مدیران  از  یکی  که  آنطور   
طی  اخیر  روزهای  در  محاسبات  دیوان  کرده، 

به  مکلف  را  آن ها  بانکی  مدیران  به  نامه ای 
بازگرداندن مبلغ مازاد ۲0 میلیون تومان دریافتی 
در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون 
بر  در  را  خصوصی  کامال  بانک های  مدیران 
نگرفته و بانک های دولتی و نیمه دولتی را فعال 

شامل شده است.
جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳9۳ 
تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، 
ساالنه  مجمع  های  پرداختی  عیدی،  پاداش، 

-که معموال تا چهار برابر حقوق است- تا حق 
پزشکی،  پرداختی های  رفاهی،  حق  ماموریت، 
گرفته  قرار  محاسبه  مورد  آن  نظایر  و  پوشاک 
است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی 
ماهانه به طور متوسط بیش از ۲0 میلیون تومان 
باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول 
بالغ بر ۲40 میلیون تومان هر گونه  یک سال 
دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه 

روز به خزانه است.

ضرب االجل 3 روزه برای حقوق   بگیران نجومی

سیمکارت عراقی در ایران توزیع می شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از توزیع سیم کارت عراقی 
گزارش  به  داد.  خبر  حسینی  اربعین  مراسم  زائران  برای  ایران  در 
جام جم آنالین، محمدجواد آذری جهرمی در 
مراسم امضای سند همکاری دوجانبه با وزیر 
ارتباطات عراق ادامه داد: مجوز فعالیت این 
مجاز  مراکز  از سوی  بزودی  ها  کارت  سیم 
شرکت  مدیرعامل  شود.  می  صادر  ایرانی 
ارتباطات زیرساخت ایران به برطرف شدن مشکل وای فای اشاره 
کرد و گفت: مجوز این امر نیز از سوی عراق صادر می شود. پارسال 
در  شرکت  برای  کشور  سراسر  از  ایرانی  زائر  میلیون  دو  از  بیش 
مراسم اربعین حسینی عازم کربال شدند و امسال پیش بینی می شود 

نزدیک به سه میلیون نفر از ایران عازم کربال شوند.

 پرداخت بخش عمده هزینه های سفر 
مددجویان به عتبات عالیات در ایام اربعین

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از تامین بخش اعظمی از هزینه های 
اربعین  تا  نهاد  این  مددجویان  کربالی  سفر 
حسینی خبر داد. به گزارش عصر اعتبار، فتاح 
برای  امداد  کمیته  برنامه های  خصوص  در 
کرد:  اظهار  اربعین  راهپیمایی  در  مددجویان 
ایام  در  کربال  سفر  به  تمایل  که  مددجویانی 
اربعین را دارند می توانند به کمیته امداد مراجعه کرده تا بخش اعظمی 
از هزینه های سفر آنان را تامین کنیم. بر اساس این خبر؛ آن دسته 
از مددجویان کمیته امداد که تا کنون به عتبات عالیات سفر نداشته اند 
می توانند با مراجعه به کمیته امداد، درخواست خود را اعالم تا به گفته 

رئیس این نهاد، بخش اعظمی از هزینه های سفر آنها تامین شود.

واگذاری تلفن ثابت به صورت نقد و اقساط 

 معاون امور مشترکین شرکت مخابرات می گوید، فروش تلفن ثابت 
می  انجام  نقدی  مشترکان  برخی  توافق  با  این شرکت  در مجموعه 
شود و برای دیگر مشترکان براساس مصوبه 
ایرنا،  گزارش  به  است.  اقساطی  رگوالتوری 
داود زارعیان افزود: انتشار اخباری مبنی بر توقف 
فروش اقساطی تلفن ثابت درست نیست. وی 
گفت: برخی متقاضیان خرید تلفن ثابت تمایل 
دارند خرید به صورت نقدی انجام شود که با خواسته خود آنها این اقدام 
انجام شده است. زارعیان خاطرنشان کرد: مصوبه رگوالتوری تاکید دارد 
متقاضیان خرید تلفن ثابت می توانند مبلغ یک میلیون ریال از قیمت 
تلفن را به صورت نقدی پرداخت کنند و مابقی را در مدت ۳6 ماه و به 

صورت اقساط پرداخت کنند که این رویه همچنان اعمال می شود.

حرف های درگوشی
 در راهروهای
نمایشگاه مطبوعات
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ... رسانه ، در کنار مدیران، 

حرکت  برای  چهارم  چرخ  ریزی،  برنامه  و  مردم 
ماشین توسعه استان در جاده بزرگ پیشرفت ایرانی 
و اسالمی است و جامعه هم علی الظاهر به این 
نتیجه رسیده است که برای حرکت در این مسیر 
مهم قطعاً به حضور رسانه ی دقیق، منصف، مردمی 
و به روز نیازمند است. متأسفانه در هفته های اخیر 
تر می شویم،   نزدیک  انتخابات  به زمان  و هرچه 
رویکردها، نوشته ها و سمت و سوگیری هایی را 
در برخی رسانه های استانی)اعم از عینی و مجازی( 
شاهدیم که علیرغم همه ی شعارهای داده شده، به 
واقع حمایت از گروه ها و اهداف آنها و جانبداری 
از جناح ها و مقاصد آنهاست. من، رسانه، به ویژه 
رسانه مکتوبی را که از آبشخور گروه ها و جناح ها 
با شعار  بیاشامد و  و طیف های سیاسی بخورد و 
مردم، لگد به همه ی محبت ها و مهربانی ها و 
صبوری و نجابت و اعتمادشان بزند، رسانه ای فاقد 
صداقت می دانم و معتقدم نبودنش برای خودش و 
برای مردم بهتر و بیشتر از بودنش مفید است. ما 
رسالت مهمی بر دوش داریم، سنگینی این بیرق 
حاشیه  در  که  کنیم  می  احساس  وقتی  را  بزرگ 
نمایشگاه مطبوعات کشور، طیفی از هم استانی های 
غیر ساکن در استان، پس از مطالعه روزنامه ها و 
سراغ گیری و رصد  سایر رسانه های استان، به این 
نتیجه می رسند که بخشی و برخی از بی هدفی ها 
و برنامه گی ها در حوزه توسعه استان به تشتت آراء 
و نظرات در حوزه هدایت و خوراک ریزی رسانه 
های استان برای مردم و مدیران بر می گردد، به 
معنای دیگر صراحتاً به ما می گویند اگر روند توسعه 
استان کند است، به دلیل کندی لبه تیز رسانه های 
استان است. ما هم می گویم که رسانه مکتوب بیش 
از آنچه می پنداریم تأثیرگذار است و بیشتر از آنچه 
می گوییم  خوب و بدش در هدایت جامعه و مدیران 
و دور و نزدیک کردن اهداف توسعه، دخالت دارد، به 
شرط آنکه خنثی کننده ی کار همدیگر نباشیم و لبه 
دو قیچی برای برش شابلون موفقیت ها و توسعه 
مندی باشیم. نمایشگاه مطبوعات فرصت خوبی بود 
تا با خودمان و اهمیت بی پایان کارمان آشنا شویم، 
و اینکه بپذیریم که بخشی از آنچه گالیه های رسانه 
ای ما در دور شدن از محور توسعه است، الجرم به 

خودمان بر می گردد.
نمایشگاه مطبوعات حرف های دیگری هم داشت 
و از جمله آنکه مطبوعات، مطبوع مردم هستند، چه 
کشوری باشند ، چه استانی و مورد حمایت آنها. بنابر 
این در طول مسیر خود برای موفقیت به حمایت 
های مردمی نیازمندند. نمایشگاه مطبوعات، دسِت 
دوستی و مساعدت دراز شده مطبوعات کشور به 
کارهای  برای  را  هایشان  قدم  تا  بود  مردم  سوی 
بزرگ، استوارتر بردارند. در این روزها، مردم دست 
آوای خراسان جنوبی را به خوبی فشردند و قطعًا  
روزنامه ی آوا  هم به عنوان اولین روزنامه استان 
در حوزه انتشار و مخاطب، برای توسعه استان که 
رسالتی مهم تر برایش تعریف می کند، هم دست 
مردم و هم دست مدیران را محکم تر خواهد فشرد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0494۳۸۳۱ ارسال فرمایید(          

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

قابل توجه مدیران ) مدیران عامل ، اعضاي هیئت  مدیره و مدیران مسئول (
استان خراسان جنوبي  )شهرستان های قاینات و زیرکوه(

در اجرای ماده 164 قانون كار و آيین نامه مربوط به انتخاب اعضاي هیئت های حل اختالف مصوب 9/2/ 87 اسامي نهايي داوطلبان نمايندگي 
كارفرمايان در هیئت حل اختالف به شرح ذيل اعالم می گردد:

1-   مجید احمدزاده مطلق            2- ابراهیم برنا           3-  ابوالفضل حبیب الهی            4- تکتم خیاط باشی         
  5- علیرضا رمضانی               6- مهدی عرب زاده       

بدين وسیله از كلیه مديران واحدهاي بخش خصوصي )اعضای هیئت مديره ، مديران عامل، مديران مسئول و كارگاه های مشمول قانون كار كه 
داراي شخصیت حقوقي هستند( و باالترين مقام دستگاه های دولتي يا مديرعامل يا يكي از اعضای هیئت مديره هريك از شركت های دولتي و 
موسسات و نهادهای عمومي غیردولتي )ادارات، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غیردولتي شركت های دولتي كه داراي كارگر 
مشمول قانون كار هستند و رأسا بدون دخالت پیمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده می نمايند( دعوت به عمل می آيد براي شركت 
در مجمع مديران كه به  منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هیئت حل اختالف تشكیل خواهد شد، حداقل سه روز قبل از تشكیل مجمع و 
برگزاري انتخابات مراتب درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات مؤيد شرايط مذكور حضوراً به كارشناس روابط كار اداره تسلیم نمايند.
نمايند. معرفي  مديران  مجمع  در  شركت  براي  را  خود  مديران  از  نفر  يك  می تواند  صرفاً  فوق  موضوع  كارگاه های  از  يك  هر  ضمناً 

زمان برگزاري مجمع مدیران:

     یکشنبه 95/08/23  ساعت 10 صبح  مکان: سالن جلسات اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قاینات

زمان برگزاري انتخابات:

     چهارشنبه 26 /95/08 ساعت 10 صبح  مکان: سالن جلسات اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قاینات
 

روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبی

مژده                        مژده

ساندویچ ســـاالر
 انواع ساندويچ سرد و گرم، سیب زمینی و اسنك 

هر 5 عدد ساندويچ يك ساندويچ رايگان / پیك رايگان 

خیابان معلم، بین معلم 11 و 13، ساندويچ ساالر 
 برای ادارات و مدارس تخفیف ويژه

056-32236335

09157210942

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نكردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاك زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دكتر مطهری

آبکش ارزان قیمت
 حمل آب به تمام نقاط استان 

 حمل آب از ما قیمت از شما
   09159639415- زارعی 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1223/95 اجرایی اموالی شامل 6 شاخه تیرآهن 18 )هرشاخه 3/650/000 ریال( و یک شاخه تیرآهن 14 )2/450/000 
ریال( جمعاً به مبلغ 24/350/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی شرکت کارگشای سازه بیرجند به مدیرعاملی آقای اکبر نوفرستی به مبلغ 
22/380/000 ریال در حق شرکت گروه معماری مهندسی اداک عایق نمای کویر به مدیرعاملی آقای سعید امینی و مبلغ 1/025/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/9/7 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 . 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. 
در غیر این صورت 10 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 وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950380 در خصوص دعوی آقای حیدر میابادی به طرفیت حسن و محمدرضا میابادی و محمد حسین 
زاهد مبنی بر دستور فروش در خصوص پالک ثبتی به شماره 2207 فرعی از پالک اصلی 1427 مفروز و مجزی از 320 فرعی بخش 2 بیرجند 
که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه واقع در حاشیه جنوب شرقی میدان اول خیابان مدرس که مساحت عرصه 55/5 مترمربع گودبرداری 
شده است و کاربری ملک تجاری و تراکم ساخت و ساز انجام شده است واحدهای مجاور و مجاز و مالکیت مشاعی که ارزش ششدانگ از 
در  الی 11   ساعت 10  از  تاریخ 1395/09/07  یکشنبه  روز  مزایده  طریق  از  که  است  کارشناسی شده  ریال  فوق 12/487/500/000  پالک 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
به پرداخت  نسبت  ماه  تا یک  نامبرده مکلف است حداکثر  برنده مزایده دریافت و  از  المجلس  پیشنهادی فی  مبلغ  خواهد شد. 10 درصد 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود.هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری  جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد  رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف دارای 
پالك ثبتی 7613 فرعی از 2678 فرعی از 17 فرعی از 249- اصلی واقع در بخش 2 به نشانی بیرجند خیابان توحید 26پالك 

9 با قدرالحصه از عرصه كل به مساحت 360 مترمربع و حق استفاده از راه پله مشاعی طبقات به مساحت 14.95مترمربع كه درب ورودی 
از حیاط مشاعی است و با حق استفاده از حیاط مشاعی به مساحت 142مترمربع وداكت مشاعی به مساحت 1/19 مترمربع در ضلع غرب
واحدها و همچنین با حق استفاده از كانال كولر اختصاصی محاط در واحدها و ساير مشاعات به شرح قانون و آيین نامه تملك آپارتمانها كه سند مالكیت 
آن در دفتر جلد 460 صفحه 211 به نام آقای هادی صابرتنها فرزند حسین به شماره شناسنامه 13803دارنده شماره ملی 0650138813ثبت و 
صادر و تسلیم گرديده است،محدود به حدود اربعه ذيل شماال به طول های 2/15 متر ديواريست به فضای پالك 2679 فرعی دو كه شرقی است 
به طول 1/40متر سه به طول 9/85 متر ديواريست به حیاط خلوت مشاعی شرقا به طول 11/50متر ديواريست به فضای پالك 2676 فرعی جنوبا 
يك به طول 2/90 متر درب و ديواريست دو كه شرقی است به طول 5 متر ديواريست به راه پله مشاعی سه به طول 1/15 متر چهار به طور منحنی 
به طول 6/5 متر پنج به طول 1/65متر پنجره و ديواريست به حیاط مشاعی غربا يك به طول 8/90 متر ديواريست به فضای پالك 2680 فرعی دو 
كه شمالی است به طول 1/20 متر سه به طول يك متر چهار كه جنوبی است به طول 1/20متر ديواريست به داكت مشاعی پنج به طول 8 متر 
ديواريست به فضای پالك 7613 فرعی و كف با سقف باقیمانده 2678 فرعی اشتراكی است كه برابر سند رهنی شماره 13205مورخ 92/11/6 
دفتر21 بیرجند در قبال مبلغ 2/300/000/000 ريال موضوع بدهی شركت ساختمانی انبوه سازان باقران ثبت شده به شماره 2102 ثبت شركتهای 
بیرجند با امضای آقای میثم شكری نیا فرزند غالمعلی دارنده شماره ملی 0651893747برای مدت سه ماه در رهن بانك صادرات مديريت شعب 
خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدين ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خويش عمل ننموده اند، بانك مرتهن مستند به ماده 34- 
اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم كننده سند راجع به وصول مبلغ 2.139.938.701ريال بدين شرح: مبلغ 1/800/000/000ريال اصل طلب 
و مبلغ 285.238.356ريال سود متعلقه و مبلغ 54.700.345 ريال خسارت تاخیر تاديه تا روز درخواست 95/3/1 به انضمام جريمه ديركرد تا روز 
وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده كه پرونده ای تحت كالسه 9500116 در اين خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشكیل شده است.پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اينكه متعهدين بدهی خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت 
توديع ننموده اند، به درخواست بانك بستانكار نسبت به ارزيابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظريه كارشناس رسمی 
دادگستری وارده به شماره 95003031 مورخ 95/7/7ششدانگ يك دستگاه آپارتمان دارای پالك ثبتی فوق با اعیانی به مساحت 187/40مترمربع 
با قدرالحصه از عرصه مشاعی به مساحت 360 مترمربع ساختمان چهار واحدی ساخته شده در زير زمین و همكف و طبقات اول و دوم، نوع سازه 
اسكلت فلزی، سقف تیرآهن و طاق ضربی،سیستم گرمايش پكیج و سرمايش كولر آبی بدون آسانسور با انشعابات منصوبه جمعا به مبلغ دو میلیارد 
و پانصد و بیست و دو میلیون و دويست هزار ريال )2/522/200/000( ارزيابی و قطعیت يافته و در روز يكشنبه 95/9/21 از ساعت 9 الی12ظهر 
در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره 301/95/11048 مورخ 
9/8/1 اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و بانك بستانكار به موجب نامه شماره 3196121784 
مورخ 95/7/27 ضمن گواهی اينكه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خويش را تا تاريخ 95/7/30 مبلغ 2.426.400.699ريال به انضمام 
جريمه دير كرد تا روز وصول به عالوه هزينه های اجرايی اعالم نموده كه به استناد تبصره ذيل ماده 4 آيین نامه اجرای اسناد رسمی خسارت تاخیر 
از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق 
انشعاب و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد. حقوق دولتی به شرح ماده40- آيین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت بانك صادرات 
جايز می باشد. چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی اعالم شود، مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد و 
هرگاه متعهدين تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزايده  اقدام به پرداخت يا تعیین تكلیف بدهی خويش نمايند از انجام مزايده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار:95/8/19
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای كلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه كلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اكنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع( نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر از 
ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595
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توانایی  مدتی  حادثه  یک  اثر  بر  پیش  سال  چند 
قرار  بهزیستی  پوشش  تحت  که  نداشتم  حرکت 
گرفتم بعد از مدتی بهزیستی به من گفت می توانی 
کار کنی با وجود اینکه هنوز روی ویلچر بودم مرا از 
تحت پوشش این نهاد خارج کرده و گفتند تحت 
پوشش کمیته امداد بروید از آن سال تحت پوشش 
این نهاد بودم و مستمری مختصری هم می گرفتم 
باید  اند که طبق قانون  تازگی اعالم کرده  به  اما 
تحت پوشش وضعیت بهزیستی باشید حاال با توجه 
به اینکه توانایی کار سنگنین ندارم با درآمد پایین و 
چند سر عائله چه باید بکنم لطفا مسئولین کمیته 

امداد در تصمیم خود تجدید نظری بکنند. 
یک شهروند 
کارکنان  و  مدیریت  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
شهرداری منطقه دو بابت راهنمایی و همکاری در 
زمینه مشکلی که برای منزلم در خیابان نواب صفوی 
داشتم انشاا... همه ادارات در تکریم ارباب رجوع به 

همین نحو عمل کنند. 
0915...785
مثل  فجر  دهه  امسال  باقران  سیمان  افتتاح  اگر 
پارسال شد آیا کسی پاسخگو برای سرمایه و اشتغال 
این مجموعه و تعیین تکلیف قطعی آن پاسخگو 

کسی یا مجموعه ای متولی اداره آن خواهد شد...
یک شهروند

وقتی ساعت کار اداری خانم ها را به شدت تقلیل 
می دهند و برای زایمان 9 ماه از سال مرخصی با 
حقوق می دهند و آخر هم منت خواهند گذاشت و 
قانونی تصویب خواهند کرد که خانم ها در منزل 
به عنوان کارمند دولت بمانند و حقوق کامل بگیرند 
لطفا بفرمایید بهره خدمتی چنین کارمندی برای 
دولت و مردم چه خواهد بود؟ همین دلسوزی ها 
باعث شده بخش دولتی و خصوصی از استخدام 
خانم ها ترجیحا خودداری نمایند که در نهایت به 

زیان خانم ها تمام می شود. 
یک شهروند

باعث می  تلفن  و  برق و گاز  و  پر مصرفان آب 
مردم  از  بهانه  همین  به  مربوطه  ادارات  شون 
محصوالت  کردن  گران  یعنی  بگیرند.  جایزه 
برای جلوگیری  راه و روشی  . ولی هیچ  خویش 
ادارات مربوطه  از جانب  اسراف  پر مصرفی و  از 
خدمات  یا  محصول  کردن  گران  و  ندارد  وجود 
با هم سوختن!  تر و خشک  یعنی  دولتی  ادارات 
آن فردی که از 20 میلیون تومان به باال در ماه 
در  ای  قطره  او  برای  ها  گرانی  این  دارد  درآمد 
هزار   500 یا  هزار   700 که  آدمی  آن  ولی  دریا 
تومان در ماه درآمد دارد چگونه می تواند از پس 
این گرانی ها برآید. پس درآمد و کم درآمد هم 

که یک سان است. 
یک شهروند

گزاری  شکر  جشن  بزودی   : ادب   و  سالم  با 
از  عطر  خوش  و  مرغوب  نرگس  گل  برداشت 
گل  کننده  تولید  اولین  در  نرگس  گل  مزارع  
نرگس استان و پنجمین تولید کننده گل نرگس  
در ایران  شهرستان خوسف - خراسان جنوبی  . 
خوسف  یعنی  آباد   و  شاد  شهری  داشتن  برای 
مظلوم و محروم صلوات . بیایید فرزند خلف شهر 

زیبای خوسف باشیم . 
ارسالی به تلگرام آوا

صفحه اول روزنامه آوا خیلی جالب است از یک 
با رئیس جمهور  استاندار محترم در دیدار  طرف 
است  دولت  مصوبات  اجرای  و  مطالبات  پیگیر 
آنورتر درغرفه مطبوعات وزیر مربوطه  چند قدم 
جامانده  مطالبات  به  پاسخگویی  به  حاضر  حتی 
خودت  خدایا  باشد  نمی  مصوب  شده  فراموش 

فرجی کن برای این مردم مظلوم بی صدا
0915...211

جشنواره پژوهشی هفته قرآن و عترت نقش کاربردی در آشنایی نخبگان با مفاهیم قرآنی دارد
 

ایکنا- نماینده مردم بیرجند نهبندان و سربیشه در مجلس  با اشاره به اینکه هر آیه قرآن می تواند سوژه یک پژوهش قرآنی در قالب پایان نامه و مقاله علمی باشد، گفت: جشنواره 
پژوهشی هفته قرآن و عترت نقش مثبت و کاربردی در آشنایی نخبگان جامعه با مفاهیم قرآنی دارد.نظر افضلی،   با اشاره به برگزاری هفته قرآن و عترت در استان گفت: متأسفانه 

در جامعه ما ارتباط با قرآن به مواردی چون تبرک جستن از این کتاب آسمانی خالصه شده است.

جوابیه شورای شهر بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   
پیام شما مورخ  95/7/24 در مورد هزینه های 
بیرجند  شهر  شورای   ... و  تلفن  گاز،  آبونمان 
گیرنده  تصمیم  و  نداشته  ای  مصوبه  هیچگونه 
شهروندان  خصوص  این  در  باشد.  نمی  هم 
ذی  دستگاههای  طریق  از  توانند  می  محترم 

ربط پیگیری نمایند. 

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در خصوص اجرای شبکه فاضالب در خیابان های 
استحضار می رساند:  مطالعات  به  بهمن  و  ظفر 
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در خیابان های 
ظفر و بهمن انجام شده است و جزء اولویت های 
اعتبار  تخصیص  صورت  در  و  باشد  می  شرکت 

مناسب ، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

جوابیه هیئت امنای یک مسجد
 در بیرجند

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما در خصوص توهین و درگیری در یک مسجد  
گردیده  درج     939  ...677 تلفن  شماره  با  که 
پیام  این  آنچه در  استحضار می رساند  به  است  
درج گردیده نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
است و هیچ گونه توهین ، درگیری و آشوبی نبوده 
است فقط از روحانی مسجد خواسته شده تا به چند 
سوال پاسخ دهند که ایشان با بی احترامی از پاسخ 
دادن امتناع کردند.خواهشا عده ای فرصت طلب  

به این گونه مسائل دامن نزنند.”

زنگ خطر بحران خشک سالی در بشرویه
  برداشت انار ۶۰ درصد کاهش یافت

کشور  شهر  خشک ترین  در  خشک سالی    
کشاورزی  حیات  و  داده  نشان  رخ  اکنون 
این شهرستان را به خطر انداخته، به گونه ای 
انار کشاورزان شاهد  برداشت  که در فصل 
کاهش 60 درصدی دسترنج یک ساله خود 
هستند. خشکسالی های پی درپی خراسان 
بخش  به  را  خود  اولیه  آسیب  که  جنوبی 
بسیاری  شده  سبب  کرده،  وارد  کشاورزی 
در  گاهی  شود.  قطع  میوه  درختان   از 
برخی روستاها که پا می گذاری وقایع غم 
هیچ  اینجا  انگار  که  بینی  می  را  انگیزی 

وقت حیاتی نبوده است.
خراسان  استان  در  نیز  بشرویه  شهرستان 
جنوبی اکنون شرایط سختی را می گذراند 
ترین شهر  به عنوان خشک  امسال  چراکه 

کشور نیز معرفی شد.
مردم  بشرویه در این سالها شرایط سخت و 
دشوار پیامدهای خشکسالی را تحمل کرده 
اند اما به گفته صاحب نظران و کارشناسان 
نظر  از  شهرستانها  برخی  امسال  وضعیت 
خشکسالی بحرانی تر از سالهای قبل است.
کمبود  و  خشک سالی  دلیل  به  متأسفانه 
برداشت  فصل  در  آفات  نیز  و  بارندگی 
امسال  انار  جمله  از  کشاورزی  محصوالت 
تولید بیش از 60درصد کاهش داشته است 
حیات  برای  خطری  زنگ  خود  این  که 

کشاورزی در روستاهای منطقه است.

آبان ماه فصل برداشت انار
 در باغستان های ارسک

ارسک  بخش  کاران  انار  از  یکی  نظری 
خبرنگار  با  گفتگو  در  بشرویه  شهرستان 
مهر بیان کرد: انار یکی از محصوالت شهر 
آن  باغستان های  تمام  در  که  است  ارسک 
فصل  ماه  آبان  افزود:  می شود.وی  یافت 
است  ارسک  باغستان های  در  انار  برداشت 
در  را  خود  انار  شهر  اهالی  اکثر  معمواًل  و 
گفت:  نظری  می کنند.  برداشت  ماه  این 
انار میخوش و پوست سفید ازجمله ارقامی 
از سطح حدود یک هکتار  امسال  ست که 
اظهار  وی  کرد.  خواهم  برداشت  خود  باغ 
شهر  این  بانوان  برداشت  از  پس  داشت: 
از  محلی  به صورت  اطراف  روستاهای  و 
راهی  و  تهیه کرده  انار  رب  تازه  انارهای 

بازار فروش می کنند.

خشک سالی دبی آب برخی
 از قنوات را صفر کرد

کاران  انار  از  دیگر  یکی  خسروی  رضا 
ارسک شهرستان بشرویه در گفتگو  بخش 
باغ  هکتار  یک  حدود  اظهارداشت:  مهر  با 

انار داریم که از اوایل آبان ماه برداشت این 
محصول را آغاز کرده و حدوداً تا نیمه های 

آبان به اتمام می رسانیم.
گذشته  سال  خشک سالی  براثر  متأسفانه 
کاهش یافته  به شدت  محصول  برداشت 
باغات  آبیاری  برای  قنوات  از  اکثراً  چراکه 
خشک سالی  و  می کرده ایم  استفاده  خود 
خشک  حتی  یا  و  آب  دبی  کاهش  موجب 
افزود:  است.وی  شده  قنات ها  برخی  شدن 
میزان عملکرد من در این باغ حدود 11 تن 
در هکتار است که بیشتر رقم آن میخوش 
و شهوار است.خسروی بیان کرد: متأسفانه 
برداشت  گذشته  سال  خشک سالی  براثر 
چراکه  کاهش یافته  به شدت  ما  محصول 
باغات خود  آبیاری  برای  قنوات  از  اکثراً  ما 
موجب  خشک سالی  و  می کرده ایم  استفاده 
شدن  خشک  حتی  یا  و  آب  دبی  کاهش 

خسارات  امر  همین  و  شده  قنات ها  برخی 
آورده  وارد  ما  باغات  به  را  جبران ناپذیری 
مسئولین  ویژه  توجه  خواستار  است.وی 
جهت  در  تالش  برای  بخش  این  به 
مشکالت  باوجود  کشاورزی  حیات  ادامه 

خشک سالی و خشک شدن قنوات شد.

کرم گلوگاه گلوی انار بشرویه
 را می فشارد

با  گفتگو  ادامه  در  ارسکی  کار  انار  این 
گلوگاه  کرم  وجود  اینکه  به  اشاره  با  مهر 

است،  جدی  تهدید  یک  نیز  انار  باغات  در 
گفت: متأسفانه عالوه بر خشک سالی وجود 
تهدید  را  ما  انار  محصول  نیز  گلوگاه  کرم 
می کند. وی افزود: برای مبارزه با این کرم 
تله های  از  کارت  تریکو  نصب  بر  عالوه 
آفات  با  بیولوژیک  مبارزه  یک  که  نوری 

باغی است نیز استفاده می کنیم.
توفیقی از دیگر انار کاران این شهر نیز در 
اظهار کرد: متأسفانه کاهش  با مهر  گفتگو 
گذشته  سال  به  نسبت  را  زیادی  عملکرد 
موجب  گلوگاه  کرم  آفت  چراکه  داشته ایم 
درخت  از  انار  شدن  جدا  و  شدن  پوسیده 
انشا...  این وجود  با  افزود:  است.وی  شده 
حدود 2 تن از هزار و دویست متر برداشت 
بیدسکی،  داد:  ادامه  توفیقی  کرد.  خواهیم 
محلی  ارقام  از  برخی  و  شهوار  سفید،  انار 
باغ  از  ملس  و  شیرین  ترش،  طعم های  با 

برداشت خواهد شد.

۹۵۰ نفر باغدار برداشت انار
 را در بشرویه انجام می دهند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه نیز 
انار  برداشت  کرد:  بیان  مهر  با  گفتگو  در 
شهریورماه  اواخر  از  بشرویه  شهرستان  در 
آغاز می شود و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

بهره بردارانی  تعداد  افزود:  حسین سرچاهی 
انار  برداشت  و  که در بحث کاشت، داشت 
است.  نفر   950 هستند  فعالیت  مشغول 

محصول  از  متفاوتی  ارقام  گفت:  سرچاهی 
رقم  که  می شود  کشت  شهرستان  در  انار 
بیدسکی  میخوش،  کپ،  شیشه  شهوار، 
جهاد  است.مدیر  آن  ازجمله  ساوه  انار  و 
کشاورزی بشرویه اظهار داشت: کل سطح 
انار شهرستان 230 هکتار است  زیر کشت 
که از این میزان 175 هکتار درختان بارور 

و 55 هکتار درختان غیر بارور راداریم.

کاهش ۶۰ درصدی تولید انار
 در شهرستان بشرویه

درصدی   60 کاهش  از  ادامه  در  سرچاهی 
و  داد  خبر  بشرویه  شهرستان  انار  تولید 
گفت: امسال با توجه به خشک سالی شدید 
انار  کاشت  اکثراً  باوجوداینکه  و  شهرستان 
در مناطق کوهپایه ای این شهرستان انجام 

قنوات  از  باغات  آبیاری  برای  و  می شود 
عملکرد  شدید  کاهش  شاهد  استفاده شده، 
می کنیم  پیش بینی  افزود:  هستیم.وی  انار 
امسال انار بشرویه 60 درصد نسبت به سال 

گذشته با کاهش تولید روبرو باشد.
میانگین  بشرویه  کشاورزی  جهاد  مدیر 
 600 و  هزار   11 را  هکتار  هر  در  تولید 
حدود  امسال  گفت:  و  کرد  اعالم  کیلوگرم 
هزار و چهارصد تن انار از سطح باغات این 
شهرستان برداشت خواهد شد.  وی افزود: 
بالغ بر 2 میلیارد تومان نیز ارزش ریالی این 

محصول در شهرستان خواهد بود.

بشرویه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
امسال  و  گذشته  سال  کرد:  بیان  ادامه  در 
کالس های آموزشی زیادی در بحث مبارزه 
برگزار  انار  درخت  بیماری های  و  آفات  با 
کرده ایم.وی افزود: توصیه ما به کشاورزان 
حتمًا  انار،  برداشت  از  بعد  که  است  این 
را  باغ  داخل  پوسیده  و  باقی مانده  انارهای 
یا  و  به سوزاندن  نسبت  و  کنند  جمع آوری 
دفع آن در خارج باغ اقدام نمایند.سرچاهی 
همچنین گفت: سال گذشته حدود 30 هزار 
تریکو کارت در جهت مبارزه با کرم گلوگاه 
انار در بین انار کاران توزیع شده است.مدیر 
توصیه  داد:  ادامه  بشرویه  کشاورزی  جهاد 
در  پتاسه  کودهای  از  کشاورزان  می کنیم 

جهت تقویت باغات استفاده کنند.
توجه  با  شهوار  رقم  داشت:  اظهار  وی 
به  برداشت  از  پس  بودن  زودرس  به 

ارسال  رضوی  خراسان  و  یزد  استان های 
نیاز  برای  اکثراً  ارقام  سایر  و  می شود 

شهرستان مورداستفاده قرار می گیرد.
خشکسالی بی   سر و صداترین بالی طبیعی 
است که با وجود آثار تخریبی بسیار ولی به 
دلیل دیر نمایان شدن تاثیرات آن کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است اما امروز وضعیت بدتر 
حیات  ادامه  موضوع  و  است  زمانی  هر  از 
با تغییر  این زمینه  باید در  مطرح است. که 
الگوی کشت، ارائه آموزش به کشاورزان در 
زمینه مبارزه با آفات و مهم تر از همه صرفه 

جویی با آن مقابله کرد.

نژاد  نخعی  مهندس  زحمات  از  تشکر  باعرض 
که  شما  استانداری.  عمرانی  سابق  معاون 
ساخت  مورد  در  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در 
به  را  ها  دست  آباد  رحیم  باغ  حریم  در  ساز  و 
حرف  فرمودین  و  گرفتید  باال  تسلیم  عالمت 
کدام  باغ  خود  حراج  با  حال  است.  حق  شما 
بیرجند  کویری  منطقه  در  پاسخگوست.  ارگان 
میراث  دارد.از  را  جنگل  یک  حکم  درخت  یک 
نکند  عمل  منفعل  خواهیم  می  استان  فرهنگی 
و مانع نابودی باغ گردد.زیرا با فروش و نابودی 

این باغ،پشیمانی سودی نخواهد داشت
یک شهروند
 سالم آوا درجریان باشین آقاي استاندار حاضرنشده 
تاکنون هیات مدیره سیمان باقران را مالقات کنند 
و مشکالت را گوش کنن اگربه بحران  و شکست 
خورد و کارخانه به سبب عدم تامین نقدینگي و 
وکارکنان  کارگران  بیکاري  و  پیمانکاران  فرار 

تعطیل شد نگین ما خبر نداشتیم  
ارسال شده به تلگرام آوا
پیاده  شهر  سجاد  های  رو  پیاده  این  آوا  سالم 
جانی  امنیت  کن  باور  رو  ماشین  یا  هستن  رو 
نداریم ماشین ها با سرعت از کنارت رد میشن 

که زهره آدم آب میشه
0915....313

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

2۰ ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان

 هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31۰57        

۰9151۶15329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

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

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه  ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 شادروان حمید دهقانی
 شرکت فرمودند به اطالع می رساند: جلسه ترحیمی 

همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز 

چهارشنبه 95/8/19 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 

سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده های: دهقانی -کالته بجدی



یادداشت

به  مردان  گرایش  علل  مهمترین  از 
در  ویژه  به  تنوع طلبی  دوم  همسر  داشتن 
است،  خوب  اقتصادی  موقعیت  با  مردانی 
اختالالتی از جمله؛ نبود پیوند عاطفی قوی 
میان زوجین، سرد مزاجی خانم ها، نداشتن 
به  از دیگر علل گرایش مردان  فرزند پسر 

داشتن همسر دوم است. 
از  چند همسری  رسم   ، ایسنا  گزارش  به 
جمله رسم هایی است که تاریخی به قدمت 
تاریخ بشر دارد، تا آنجا که بشر به یاد دارد از 
اقوام ابتدایی گرفته تا ملل متمدن این رسم 

وجود داشته است.
چند همسری به معنای اختیار کردن بیش 
به  منوط  مقدس  شارع،  نزد  در  زن  یک  از 

شرایط خاص و رعایت عدالت است.

تنوع طلبی؛ مهمترین علل گرایش 
مردان به داشتن همسر دوم

فرهنگی  معاون  دستجردی  محمدرضا 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و 
را  مردان  گرایش  عوامل  از  یکی  بیرجند، 
خانم ها  جنسی  مشکالت  دوهمسری  به 
مهمترین  گفت:  ایسنا  به  و  دانست 
می توان  مردان  در  را  گرایش  این  علل 

خواند. تنوع طلبی 
مشکل  با  زنان  از  بعضی  داد:  ادامه  وی 
سردمزاجی مواجه بوده و به دنبال درمان آن 
نیستند که این موضوع باعث سردی رابطه 

بین زوجین خواهد شد.
به  اشاره  با  این مدرس و مشاور دانشگاه 
اینکه کسی که به سوی تعدد زوجات می رود 
شد،  خواهد  زده  او  به  منفی  برچسب های 
تصریح کرد: دختران و پسران باید بسیاری 
پایین  سنین  از  را  زندگی  مهارت های  از 
دچار  زناشویی  زندگی  در  تا  ببینند  آموزش 

مشکالت کم تری شوند.
آموزش  اینکه  به  اشاره  با  دستجردی 
مهارت های زندگی و آداب همسرداری بسیار 
مهم است، بیان کرد: مسائلی هم چون شناخت 
مردان و زنان نسبت به عواطف و احساسات 
همدیگر، مسائل جسمانی و همچنین مطالعه 
در  مشکالت  کم شدن  باعث  زمینه  این  در 

زندگی آینده آن ها می شود.
عقد  از  پیش  زوجین  کرد:  عنوان  وی 

از  تا  کنند  رجوع  خانواده  مشاوره های  به 
برای  ازدواج  از  پیش  و  زندگی  مهارت های 
پیشگیری از بسیاری مشکالت برخوردار شوند.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
علوم پزشکی بیرجند، خانواده را جایگاه رفع 
در  باید  یادآور شد: خانواده  و  دانست  نیازها 
چهار چوب خود همه کارکردهایش را انجام 
بدهد، اگر یکی از این کارکردها دچار نقص 
شود گرایش مرد به بیرون از خانواده بیشتر 

خواهد شد.
طالق  روند  به  اشاره  با  دستجردی 
باید  زوجین  کرد:  خاطرنشان  جامعه  در 
کنند  توجه  بیشتر  یکدیگر  نیازهای  به 
گذاشته  احترام  همدیگر  شخصیت  به  و 
بشناسند  را  همدیگر  درستی  به  همچنین 

به  زندگی  در  را  طرقی  پله های  بتوانند  تا 
کنند. خوبی طی 

گرایش به چند همسری
در حال کاهش است

حجت االسالم علیرضا حسینی امام جمعه 
به چند همسری  گرایش  نیز گفت:  درمیان 

در جامعه در حال کاهش است.

ذات  در  تنوع طلبی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  منجر  اوقات  گاهی  نیز  مردها  وجودی 
ازدواج مجدد آن ها می شود،  ادامه داد: در فقه 
و شریعت اسالمی این مجوز برای مرد صادر 

شده که بیش از یک همسر داشته باشند.
هر  کرد:  تصریح  درمیان  جمعه  امام 
اسالم  نیست،  وجوب  معنای  به  مجوزی 
ازدواج  و  دانسته  مستحب  امری  را  ازدواج 

دوم در صورت، رعایت کردن عدالت است.
تبصره های  در  کرد:  تصریح  حسینی 
اجازه  بدون  مرد  شده  قید  ازدواج  دفترچه 
همسر اول نمی تواند همسر دوم اختیار کند 
که باید رعایت شود و مرد بدون اجازه همسر 

اول همسر دیگری اختیار نکند.
و  زن  اختالفات  اوقات  گاهی  افزود:  وی 

شوهر تا آستانه طالق کشیده شده است، اما 
مرد به دلیلی نمی خواهد زن خود را طالق 
دهد و با ازدواج مجدد، سعی می کند زندگی 

با زن اول را رها کند.
لحاظ  از  درمیان تصریح کرد:  امام جمعه 
عده ای  برای  همسری  چند  مجوز  شرعی 
فراهم است، اما در جامعه ما از لحاظ عرفی 

مورد قبول قرار نگرفته است.
مجدد،  ازدواج  با  اگر  شد:  یادآور  حسینی 

معضل دیگری به وجود آید بهتر است انجام 
نشود همچنین قوانین اسالم اگر درست و به 
موفقیت  و  باعث صالح  انجام شود،  هنگام 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه جایگاه خانواده در اسالم 
که  شناختی  با  کرد:  خاطرنشان  است،  باال 
همسران  از یکدیگر دارند  باید به همدیگر 
در  را  صمیمی  فضای  و  گذاشته  احترام 
خانواده به وجود بیاورند تا در خانه احساس 

آرامش کنند.

 گرایش به چند همسری
 ناشی از برخی نیازها است

ارشد  کارشناس  یک  امینی  حسین 

روانشناسی در خراسان جنوبی، گفت: مردها 
هر  که  دارند  زندگی  در  نیازهایی  یکسری 
به وجود  نیازهای آن ها  گونه خللی که در 

آید گرایش به همسر دیگر پیدا می کنند.
وی با اشاره به اینکه مردها یک سری نیاز 
عاطفی، جسمی، جنسی و اجتماعی دارند و 
به دنبال مکمل خود می گردند، تصریح کرد: 
باشد  داشته  افزایش  جامعه  در  وقتی طالق 
را  همسری  چند  به  نیاز  رفع  برای  جامعه 

تقویت می کند.
افزود:  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
دارند  مجدد  ازدواج  که  مردان  از  بسیاری 
بستر زندگی اول خود را از دست می دهند 

که این درست نیست.

افراط و تفریط های زنانه زمینه ساز 
گرایش مردان به دو همسری

به  زندگی  در  که  خانم هایی  گفت:  امینی 
صورت افراط و تفریطی عمل می کنند این 
نیاز را در مردان به وجود می آورند که مرد به 

سمت دو همسری برود.
آرام،  مکانی  باید  خانواده  کرد:  بیان  وی 
و  زوجین  برای  مناسبی  و  عاطفی  گرم، 
فرزندان باشد تا بخوبی همه بتوانند در کنار 

هم زندگی و رشد پیدا کنند.
اشاره  با  روانشناسی  ارشد  کارشناس  این 
به توصیه هایی برای همسران جوان، تصریح 
کرد: جایگاه همسر خود را در خانواده حفظ 
کنید و به روحیات او احترام بگذارید تا او نیز 
داشته  را  آرامش  و  امنیت  احساس  خانه  در 

باشد و به شما احترام بگذارد.
هیجانات  و  احساسات  شد:  یادآور  امینی 
به سمت  را  مرد  اوقات  گاهی  از حد،  بیش 
از  برخی  که  می دهد  گرایش  همسری  دو 
می تواند  امر  این  در  نیز  تربیتی  الگو های 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: گاهی اوقات یک احساس 
مسئولیت ذهنی، مرد را به سمت دو همسری 
گرایش می دهد که با مقاومت سخت همسر 
اول مواجه شده و خانواده را دچار مشکالتی 

خواهد کرد.
روانشناسی  ارشد  کارشناس  این   
خوشبختی  و  سعادت  کرد:  خاطرنشان 
زناشویی در گرو صفا، صمیمیت، گذشت و 
فداکاری است و همه اینها در چند همسری 

به خطر خواهد افتاد.
خانواده و دوام آن در دین اهمیت زیادی 
دارد و پدر خانواده تکیه گاهی است که اگر 
فرو ریزد، ممکن است نسلی را دچار مشکل 
تعدد  به  می توانند  کسانی  این  بنابر  کند، 
زوجات اقدام کنند که قدرت جسمی، مالی و 
عقلی باالیی داشته باشند تا بتوانند بین زنان 

متعدد خود عدالت را رعایت کنند.

از تنوع طلبی شخصی تا نداشتن مهارت های زنانه زندگی

بررسی گرایش مردان به زن دوم
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۱۱۸ چقدر درآمد دارد؟

ازایسنا - تماس با مرکز اطالعات تلفن یا ۱۱۸ پیش از این رایگان بود، اما از سال قبل تماس با این مرکز مشمول هزینه شده است. سخنگوی شرکت مخابرات 
ایران سال قبل گفته بود روزانه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مشترک با مرکز ۱۱۸ تماس می گیرند که حال اگر برای هر یک از این تماس ها تنها مدت زمانی معادل 
یک دقیقه در نظر گرفته و هزینه حداقلی پنج تومان مکالمه ثابت درون شهری را لحاظ کنیم می توان کمترین میزان درآمد این مرکز را پیش بینی کرد.

هیالری یا ترامپ
* ناقوس

من اگرچه از دنیای هزار چهره سیاست جدایم و با 
راز و رمزهای سیاست کمتر آشنایم و اصوال معتقدم 
که هنر و سیاست در یک قالب نمی گنجد چرا که 

تفاوت های بنیادی بسیاری با همدیگر دارند.
اگرچه به خود حق اظهار نظر و تحلیل و پیش بینی 
در عالم سیاست نمی دهم و در حقیقت دانش و 
بینش و تجربه ای در این رابطه ندارم اما دوست دارم 
در شب سیزدهم بهمن ۱۳9۵ که فردایش روز قیام 
ملت با شهامت ایران علیه سیاست های ضد بشری 
و سیاستمداران جنگ طلب و جنایت کار امریکاست 
همان یک درصد که از نود و نه درصد ملت مبتکر 
در  و  کند  می  کشی  بهره  امریکا  مدار  دانش  و 
قالب غول منحوس استکبار خون همه ملت های 
مستضعف جهان را به قول معروف در شیشه کرده 
است با عربستانی که نفتش را می چاپد و آن را از 
جهات مختلف به یک کشور استعمار زده تبدیل می 
کند دست دوستی می دهد و تا زمانی که منافعش 
میلیارد  و  آن حمایت می کند  از  ایجاب می کند 
کامال  و  وسطایی  قرون  حکومت  به  دالر  میلیارد 
دیکتاتوری آن اسلحه قالب می نماید و با ملت ایران 
که در سرفصلی از تاریخ شوم گذشته با کودتایی 
ناجوانمردانه مسیر سرنوشت تاریخی و توسعه ایده 
و  کشاند  می  قهقرا  به  را  قهرمان  ملت  این  آل 
هنگامی که در قیامی مردمی و قهرمانانه و شهادت 
طلبانه تاب تحمل نمی آورد شاهنشاه آریامهر را به 
امان خدا می سپارد و از پذیرفتن او در درون مرزهای 
خود روی برمی تابد . از این موضوع به خوبی می 
توان دریافت که از دوستی تا دشمنی امریکا به اندازه 
مویی بیشتر فاصله نیست و این دوستی تا زمانی 
گردد  تامین  امریکا  حکومت  منافع  که  دارد  ادامه 
دوستی  نام  به  ای  واژه  امریکا  قاموس  در  وگرنه 
وجود ندارد. دوستی پایدار و حمایت های بی دریغ و 
همه جانبه امریکا از فرزند نامشروعش اسرائیل هم 
بیشتر به خاطر وجود بی وجود سناتورهای ثروتمند 
یهودیست با سازمان هایی مثل ایپک و غیره که با 
صرف مبالغ هنگفت در انتخاب رئیس جمهور امریکا 

دخالت مستقیم دارند .
حکومت جهان ستیز و غارتگر امریکا پس از آن که 
سفارتش که در واقع پایگاه جاسوسی امریکا علیه 
حکومت نوپای ایران بود و به گونه ای تحقیرآمیز 
تسخیر شد و پاسخ دندان شکنش را بعد از مدتی 
از شن های صحرای طبس که به قول امام راحل 
مامور خدا بودند گرفت اما لحظه ای از فتنه انگیزی و 
دست درازی علیه انقالب و ملت ایران دست نکشید 
با تحریک صدام ابله آتش جنگی خانمان سوز بین 
دو ملت مسلمان و همسایه ایران و عراق  برافروخت 
و چه شهرهایی را که ویران کرد و خون چه جوانان 
نخلستان  و  مزارع  چه  و  ریخت  خاک  بر  نازنینی 
هایی که سوخت اما، همچنان که به نیت کمک 
های استراتژیک و صنعتی و تسلیحاتی با آواکس 
هایش صفوف مقدم جبهه ایران را زیر نظر داشت 
به درک این واقعیت تلخ واقف شدکه جوانان ایران 
چه بسیجی و چه سپاهی و چه ارتش و نیروهای 
مختلف تدافعی دیگر در راه دفاع از حدود و ثغور 
میهن و شرف ملی و هویت مذهبی و در یک کلمه 
در راه پاسداری از ناموس خود از ایثار جان پروایی 
به دل راه نمی دهند و اگر امریکا از  سال های دفاع 
مقدس تاکنون با همه عداوتی که با ایران دارد اما 
ایران را به  جرات و جسارت حمله به ملت رشید 
صالح خود ندیده است و در حقیقت از کشتی های 
اجساد نیروهایش که باید به امریکا ارسال کند و با 
اعتراض مردم مواجه شود ترسیده است فقط به این 
خاطر بوده است که از توجیه شهادت طلبی این ملت 
برنیامده است الجرم سال هاست که می کوشد با 
شبیخون فرهنگی و ایجاد نفاق ، وحدت و اتفاق 
این ملت غیور را هدف بگیرد به عبارتی چون در به 
رویش بسته است از پنجره وارد شود که خوشبختانه 
نیروهای امنیتی حراستی  و حفاظتی و اطالعاتی 
و چشم  انگیز  با عملیات حیرت  و ضد جاسوسی 
بصیر و دل بیدار نه تنها امان آنها را بریده اند بلکه با 
وجود همه تسلیحات مخرب و ویرانگر و بمب های 
شیمیایی و اتمی که آنها دارند خواب راحت از آنها 

گرفته اند و هیمنه آنها را به سخره کشیده اند .
حکومت و سیاست امریکا امروز به خوبی می داند 
که به هیچ وجه نمی تواند ملتی را اگر هزار نفر از 
آنها را بکشد هزاران نفر برای کشته شدن آماده 
می شوند به زانو درآورد معنی شهادت را که هنوز 

درک نکرده است... )ادامه یادداشت در ستون مقابل(

این  از  من  مقصود  اما  قبل(  ستون  از  یادداشت  )ادامه 

یادداشت که به درازا کشید اظهار نظری شاعرانه 
بدون  و  است  شده  الهام  دلم  به  انگار  که  است 
هیچ ادعا و اطالعی در رابطه با تحلیل و تفسیر 
هیچ  هنوز  اگرچه  که  دارم  می  اعالم  سیاسی 
ای ماهواره  شبکه  و  خبری  سایت  و   روزنامه 
برنده  که  است  نکرده  اعالم  رسما  تحقیقی 
صحبت  بیشتر  حتی  و  کیست  امریکا  انتخابات 
قریب  احتمال  به  من  است  هیالری  انتخاب  از 
به یقین اعالم می دارم که صحبت های ترامپ 
و  ها  توده  رأی  به  تکیه  خاطر  به  منش  داش 
از  امریکا  های  حکومت  تمسخرآمیز  استیضاح 
یهودیان  جیب  از  که  کلینتون  نجومی  ارقام 
امریکا هزینه می شود پیشی خواهد گرفت اگرچه 
 سخنان او در مورد ایران مانند یاوه های رقیبه اش

چندان معقول به نظر نیامد.
گذشته  سال   ۳۸ در  امریکا  های  حکومت  اما   
آنقدر علیه ایران تبلیغات منفی و دور از واقعیت 
داشته اند که بر اذهان اکثریت مردم امریکا تاثیر 
امریکایی  رأی  اخذ  منظور  به  لذا  اند  گذاشته 
حکومت  جانبه  همه  تبلیغات  گول  که  هایی 
اند به صور مختلف  ایران را خورده  امریکا علیه 
یاوه  به  ایران  ضد  بر  خصمانه  های  ژست  با  و 
پردازی پرداخته اند در هر حال امریکا امریکاست 
ماست  میهن  و  ملت  دشمن  چرا  و  چون  بی  و 
تفاوتی  با کم  رابطه  ترامپ در  اما سیاست های 
گروه  و  داعش  انهدام  و  صهیونیست  به  نسبت 
هیالری  نظرات  با  رابطه  در  تروریست  های 
انتخابات  برنده  اتفاقا  نفع ماست که  به  کلینتون 
مثل  نباید  و  نوکدخداست  داش  این  هم  امریکا 
علنی  جنگی  انتظار  اوباما  حکومت  سال  هشت 
نداشت ولی طبق آنچه پیداست ترامپ هم مثل 
هیالری اهل جنگ و جدال است و خالصه سگ 

زرد همشیره شغال.

چاپ عذرخواهی سامسونگ
 در روزنامه های آمریکا

گلکسی نوت ۷ روزگار سامسونگ را تیره و تار 
کرد و سامسونگ خود را به آب و آتش می زند تا 
آبروی رفته خود را باز یابد، به همین دلیل شاهد 
انتشار عذرخواهی سامسونگ بابت گلکسی  نوت 
به صورت تمام صفحه  در سه روزنامه اصلی   ۷
آمریکا هستیم. روزنامه  های واشنگتن پست، وال 
استریت ژورنال و نیویورک تایمز که سه روزنامه 
اصلی آمریکا به حساب می آیند، این روزنامه های 
عذرخواهی  انتشار  میزبان  دوشنبه  روز  پرتیراژ 

تمام صفحه ای از جانب سامسونگ بودند.

خبری که محمدرضا حیاتی
 آرزو دارد اعالم کند 

حضور  با  اخبار  مجری  حیاتی  محمدرضا 
حرفه  گفت:  باز«  »کتاب  تلویزیونی  برنامه  در 
گویندگی نیازمند کسب اطالعات جامعی در تمام 
نکته ای  سالگی  در سن 6۰  گاهی  است  زمینه ها 

 6۰ این  در  چطور  می کنم  تعجب  که  می خوانم 
خاطرنشان  حیاتی  نداشتم.  آگاهی  آن  از  سال 
که  کنم  اعالم  اخبار  در  روزی  دارم  دوست  کرد: 
ایران  یونسکو کشور  سازمان  برآورد  اساس  بر  در 
است. آورده  دست  به  مطالعه  در  را  نخست   رتبه 

چقدر برای انتخابات آمریکا خرج شد؟

پس از ۵۷۵ روز کارزار انتخاباتی مردم آمریکا به 
پای صندوق رای رفتند. به گزارش ایسنا، دو طرف 
دالر  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد  دو  انتخاباتی  رقابت 
هزینه کرده اند و پیشتر سایت هایی از جمله “مرکز 
که  بودند  کرده  پیش بینی  پاسخگو”  سیاست های 
هزینه های انتخاباتی فراتر از شش میلیارد دالر شود.

تاثیر موسیقی در سالمتی - احسان توالکودکان رفتارهای غلط ما را تقلید می کنند-جواد تکجوکاریکاتور قاب عکس

هر وسیله گاز سوز باید دارای یک لوله بخاری مجزا و یک دودکش مجهز 
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبیبه کالهک استاندارد به شکل H باشد.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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چگونه روياهای مان را در ذهن مان تقويت كنيم؟
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آیه روز  

آيا كسى كه در دل شب به طاعت خدا و سجده و قيام بسر برد و از آخرت، هراسناك، و به رحمت حق اميدوار 
باشد، با كسى كه در كفر و گناه است يكسان است؟ زمر آيه 9

حدیث روز  

به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد. 
امام رضا )عليه السالم(

 زنـدگى يعنـى هميـن پــروازهـا
صبـح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا
 ای خـطوط چهره ات قرآن من
ای تـو جان جان جان جان من

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

روش های زندگی بی دغدغه

1- در هر زمان فقط يک كار انجام دهيد قبل از 
شروع به هر كاری با تفكر وارد عمل شويد ۲-هر روز 
يک چيز اضافى را به دور بريزيد. همه ما اشيا اضافى 
به درد نخوری در منزل خود داريم. ۳-مهمانى های 
خود را به صورت خودمانى تر و مختصر برگزار كنيد.  
اگر خواب شما  نياز بخوابيد.  اندازه ی  به  ۴-حتما 

اندك باشد، شما را دچار حواس پرتى خواهد كرد.
۵ - تغييرات زندگى خود را تدريجى ايجاد كنيد. 
نه يک رژيم سخت غذايى و نه يک برنامه شديد 
و  خود  ناگهانى  اصالح  نه   و  تغيير  نه  و  ورزشى 
ديگران.۶ - مسئوليت ها را به افراد معتبر و قابل 
كنيد.  توجه  خود  اندام  به  كنيد7-  واگذار  اعتماد 
نداشتن وقت بهانه ی خوبى برای ورزش نكردن 
منظورشان  متوجه ی  كنيد كه  اعالم  نيست. 8- 
نيستيد اگر درباره آنچه ديگران صحبت مى كنند، 
آگاهى نداريد، سوال كنيد. 9- رنج و تالش بيهوده 
با هم سازگار  فرزندانتان  بگذاريد. 10-اگر  را كنار 
نيستند، آنها را با محبت از هم جدا كنيد.11- زندگى 
را به شكل يک دايره نبينيد. زندگى را به شكل دايره 
و  عادی  چيز  همه  كه  مى شود  نگريستن، سبب 
قابل پيش بينى به نظر برسد.1۲-اين را كه “همه 
مثل شما فكر نمى كنند” بپذيريد. هيچ كس نمى 
ديگران  به  كمال  و  تمام  را  خود  نظر  نقطه  تواند 
بقبوالند.1۳-به طور متوالى استراحت كنيد )مكررا به 
خود استراحت بدهيد.( رنج بيش از حد هيچ افتخاری 
ندارد.1۴-از انسان های منفى باف و نااميد دوری 
كنيد. از انسان هايى كه تنها عيب جويى مى كنند و 

داستان بدبختى خود را تعريف مى كنند.

قضاوت

زن ومردی به محله جديدی اسبا ب كشى كردند. 
روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد كه

های  رخت  كردن  آويزان  درحال  همسايه اش 
شسته است و گفت : لباس ها چندان تميز نيست.
بايد  احتماال  بشويد.  لباس  چطور  نمى داند  انگار 
پودر لباس شويى بهتری بخرد. همسرش نگاهى 
همسايه  زن  كه  هربار  نگفت.  چيزی  اما  كرد. 

لباس های شسته اش را آويزان مى كرد،
اينكه  زن جوان همان حرف را تكرار مى كرد تا 
تميز  لباس های  ديدن  از  روزی  ماه،  يک  حدود 
ياد  گفت:  همسرش  به  و  كرد  تعجب  بند  روی 
گرفته چطور لباس بشويد. مانده ام كه چه كسى 

يادش داده، مرد پاسخ داد:  
پنجره هايمان  و  شدم  بيدار  زود  امروز صبح  من 
را تميز كردم! وقتى كه رفتار ديگران را مشاهده 
شفافيت  درجه  به  مى بينيم  آنچه  مى كنيم، 
هستيم  نگاه  كردن  مشغول  آن  از  كه  پنجره ای 
بد نيست  انتقادی،  از هرگونه  بستگى دارد. قبل 

توجه كنيم. 

هستيد  موافق  گفته  اين  با  هم  شما  حتما 
كه هر چه قدر كوله پشتي تان سبک تر باشد 
راحت تر از كوه باال مي رويد و سريع تر به قله 
مي رسيد و يا اين كه هر چه قدر بار هواپيما 
كمتر باشد سريع تر حركت مي كند و بيشتر 

مي تواند اوج بگيرد. 
و  بدهيم  بيشتري  پول  حاضريم  ما  اغلب 
كارآيي  ماشين مان  تا  بزنيم  سوپر  بنزين 
همين  از  چرا  بنابراين  باشد.  داشته  بهتري 
روح مان  و  جسم  براي  استراتژي  و  فكر 
به  سريع تر  بتوانيم  تا  نمي كنيم  استفاده 

آرزوهاي مان دست يابيم.
به خودتان انرژي بدهيد 

طور  به  كه  بگيرد  ياد  انسان  است  بهتر 
تغذيه  و  اهدافش سوخت  و  آمال  به  مرتب 
كند،  رسيدگي  آن ها  به  و  برساند  مناسب 
باشد  چيزي  آرزوي  در  عمر  اين كه يک  نه 
بدون آن كه حتي قدمي براي رسيدن به آن 
بردارد. منظور از سوخت در اين جا اين است 
كه به هر طريقي كه ممكن است به روح مان 

انگيزه دو چندان و شور  با  تا  انرژي بدهيم 
زندگي مان  اصلي  مسير  در  فراوان  شوق  و 

حركت كنيم.
عالوه بر جسم، روح تان 

را نيز تغذيه كنيد
غذاي  مورد  در  فقط  اين جا  در  من  البته 
نيز همانند  ما  روح  نمي كنم.  جسم صحبت 
مثبت  انرژي  و  تغذيه  به  نياز  جسم مان 
ديگران  اعمال  و  گفتار  افكار،  تمامي  دارد. 
مي توانند به روح مان انرژي داده و يا اين كه 

كامال ما را تخليه انرژي كنند.
افراد موفق كساني هستند كه در هر لحظه 
از زندگي و با هر دم و بازدم خود به دنبال 
روابط و اموري مي گردند كه انرژي و شور و 
شوق زندگي را در آن ها دو چندان كند. وقتي 
شما در يک رابطه سرد و خشک قرار داريد 
انجام  با  و  نيستيد  راضي  شغل تان  از  يا  و 
درماندگي مي كنيد،  و  احساس خستگي  آن 
تغذيه  روح تان  باشيد  نداشته  انتظار  بنابراين 
اگر  عكس  بر  باشد.  داشته  مناسب  و  سالم 

ارزش  شما  براي  كه  باشيد  داشته  دوستي 
انجام  به  همواره  را  شما  و  شود  قايل 
شما  كند،  تشويق  سازنده  و  خوب  كارهاي 
در زندگي به طور ناخودآگاه به پيشرفت هاي 

چشمگيري دست مي يابيد. 
به اندازه نيازتان غذا بخوريد. 

اگر مي خواهيد كارآيي مغزتان بهتر شود و يا 
به عبارتي فعال و خالق تر شويد در خوردن 
غذا افراط نكنيد.  اگر عادت كنيم غذا را به 
اندازه نياز مصرف كنيم چربي در بدن ذخيره 
نمي شود و هم چنين ميزان انرژي و شادابي 
در بدن افزايش مي يابد. در اين حالت فكر، 
مي تواند  راحت تر  فرد  و  مي كند  كار  بهتر 

اهدافش را دنبال كند. 
حالت  خوردن،  در  افراط  بنابراين 
در  را   ... و  تنبلي  و  سستي  خواب آلودگي، 
شخص پديد مي آورد. البته بهتر است بدانيد 
عنوان  به  است.  مضر  كاري  هر  در  افراط 
مثال اگر بيش از اندازه به فرزندتان دستور 
دهيد و او را محدود كنيد، همين زياده روي 

اضطراب،  افسردگي،  مانند  حاالتي  او  در 
پديد  را  زندگي  از  نارضايتي  و  غم  نگراني، 
زندگي  يک  داشتن  براي  بنابراين  مي آورد. 
را در تمامي زمينه ها  تعادل  پرانرژي  شاد و 

حفظ كنيد.
آرزوهاي تان را مانند

 غذا در ذهن تان بجويد 
خود  دهان  در  را  غذا  وقتي  كنيد  عي 
مي گذاريد، آن قدر آن را بجويد تا وقتي وارد 
شود.  هضم  راحتي  به  مي شود  شما  معده 
خود  كار  بدن تان  مي شود  باعث  عمل  اين 
را راحت تر انجام داده و انرژي كمتري صرف 

هضم و جذب غذا كند. 
در اين حالت بدن شما انرژي بيشتري ذخيره 
كرده و در طول روز شما شادتر و سرزنده تر 
بايد در مورد  نيز  را  كار  بود. همين  خواهيد 
تجربيات و وقايع زندگي خود انجام دهيد. در 
مورد تک تک كارهاي تان به خوبي فكر كنيد 

و تمام جوانب را در نظر بگيريد.
مانند غذا در ذهن تان  بايد  را  آرزوهاي تان   

كامال بجويد تا به تدريج جزيي از وجودتان 
شود. بنابراين شما با اين كار تمام اهداف و 
خود  طرف  به  را  عالقه تان  مورد  آرزوهاي 

جذب مي كنيد.
از زندگي خود لذت ببريد. 

اگر به راستي از زندگي خود لذت نمي بريد 
به اين دليل است كه ياد نگرفته ايد آن طوري 
كه دوست داريد زندگي كنيد. همان طور كه 
فرد  به  منحصر  ما  از  كدام  هر  مي دانيد 
هستيم و مي توانيم كامال متفاوت از ديگري 
ويژگي هاي  است  بهتر  پس  كنيم.  زندگي 
خاص خود را پيدا كرده و آن ها را در پيشبرد 

اهداف مان به كار ببريم. 
بايد  و  است  خود  زندگي  مسئول  هر كسي 
انرژي  و  كند  زندگي  چگونه  بگيرد  تصميم 
بنابراين  بكند.  اعمالي  چه  صرف  را  خود 
و  بگيريد  دست  در  را  خود  انرژي  فرمان 
آن را درست هدايت كنيد تا هم خود و هم 
لحظات  از  و  شويد  بهره مند  آن  از  ديگران 

زندگي تان لذت ببريد.

عارفانه روز

خداوندا، مگذار آنچه را كه حق
 مى دانم،به خاطر آنچه

 كه بد مى دانند، كتمان كنم

مغز بسيار قوی تر از زور و بازو ست. 
ولى تنها عده معدود از افراد 
به اين حقيقت آگاه هستند

با موانع طرح دوستى مى ريزم تا هر مانعى 
پله ای شود برای باال رفتنم. هر چه 

در اين  عالم وجود دارد: مرئى و نامرئى 
در كار است تا به حق خود برسم.

163849275
874251639
925736184
519684723
637592841
248173956
492367518
381925467
756418392

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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زندگى را مى گويم اگر بخواهى از آن لذت ببری، 
همه چيزش لذت بردنى است اگر بخواهى از آن 

رنج ببری ، همه چيزش رنج بردنى است 
كليد لذت و رنج دست توست...!

به یک خانم مسلط به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

32323292 -09159371053

به تعدادی نیروی برقکار ماهر و نیمه ماهر 
با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.

09159624680-09159626319

استخدام یک نفر خانم برای امور دفتری، تسلط به 

نرم افزارهای office با حداقل 2 سال سابقه کار

یک نفر نگهبان در شیفت شب با ضامن معتبر

تلفن: 32422488 - تلفکس: 32434080 

shargh.Civil@yahoo.com :ایمیل 

ساعت تماس: 8-13

زیبایی اقلیما واقع در خیابان مدرس بین
 3 و 5 با کلیه وسایل اجاره داده می شود.

09035668831- گرامیان

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

دارنده یک دستگاه پراید مدل 95 

آماده همکاری با ارگان های دولتی

 و شرکتی و ... می باشم.

09395109898

گواهینامه رانندگی و کارت دانشجویی 
اینجانب نعمت آوازی به شماره دانشجویی 
9216652003 رشته علوم تربیتی از 

دانشگاه فرهنگیان )باهنر بیرجند( مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه سازمان ها ، ادارات
 شرکت ها و موسسات دولتی

تاکسی تلفنی لبخند کبیر 
با 7 سال سابقه کار قراردادی با ادارات و با 
کادری مجرب و متاهل با خودروهای مدل باال 
)سمند، پژو 405، پژو پارس، پراید( آماده 
قرارداد و سرویس دهی به داخل و خارج 

استان می باشد.
گواهینامه پایه یکم

تلفن تماس: 32300111 - 32300333
همراه: 09151602529   مدیریت: آدینانی

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

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

اخالق، انصاف، كار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحيم آبادی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717

خرید ضایعات نقدی 
درب کارخانه 350 تومان

آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 
کارخانه دوم سمت چپ

32255221
به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم. 32342244 

ساعت تماس: 11 ظهر الي 14

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خيابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
ميدان توحيد - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عايق های رطوبتی

نمايندگی رسمی ايزوگام آذين بام و آذرگام تبريز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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نماینده فوتبال استان مغلوب مس کرمان شد

کاری -  تیم بستنی اعتمادیان قاین  در چمن طبیعی استادیوم شهید 
امین زاده قاین میزبان تیم فوتبال مس کرمان شد. دو تیم حمالت 
گسترده ای را روی دروازه های هم انجام دادند تا این که در دقیقه 
14 بازی تیم مس کرمان با یک ضربه ایستگاهی و دفع ناقص مدافع 
از میزبان جلو  تیم بستنی اعتمادیان که منجر به گل به خودی شد 
افتاد درپایان 90 دقیقه بازی با این که تیم بستنی اعتمادیان حمالت 
گسترده ای را برروی دروازه تیم مس کرمان داشت ولی نتوانست به 
گل برسد و بازی بانتیجه یک بر صفر به نفع تیم مس کرمان به پایان 
رسید. تیم بستنی اعتمادیان قاین نماینده خراسان جنوبی در لیگ دسته 
سه کشور با یک برد،یک تساوی و سه باخت تاکنون چهار امتیاز کسب 
کرده و در بازی بعدی 22 آبان ماه جاری به مصاف تیم فوتبال جهاد 

نصر سیرجان می رود. 

تیم پهلوانی و زورخانه ای جوانان خراسان جنوبی 
در مسابقات کشوری شرکت می کند

مالیی- تیم آقایان پهلوانی و زورخانه ای جوانان استان در مسابقات 
برگزار  اصفهان  استان  میزبانی  به  و  آبان   22 تا   19 از  که   کشوری 
قمری  علی  و  سرپرستی  سنگکی  علی  کند.  می  شرکت  شود،  می 
مربیگری تیم استان را بر عهده دارند. علیرضا خدابخشی، رضا کوچی، 
سیدپوریا نارمنجی، امیرحسین کاردان مقدم، امیرحسن مالکی، خشایار 
مهدی  قمری،  حسین  روز،  خرم  مجتبی  زاده،  کیوان  علی  ایزدی، 
مسابقات  این  در  را  استان  تیم  اعضای  سرچاهی  محمد  و   گلندی 

تشکیل می دهند.

نیمکت نشینی مدافع پرسپولیس

به گزارش کاپ، با توجه به اینکه کارلوس کی روش نشان داده با هیچ 
بازیکنی تعارف ندارد و فهرست جدید خود تغییرات زیادی به وجود آورده 
است، حاال هم هیچ بعید نیست که رامین رضاییان به دلیل نیمکت 
نشینی در پرسپولیس در تیم ملی نیز چنین سرنوشتی پیدا کند. آمادگی 
باالی حسین ماهینی او را به فهرست نهایی تیم ملی رسانده و حاال 
هم او تمام تالش خود را می کند تا نظر کی روش را برای حضور در 
ترکیب اصلی جلب کند. بعد از پرسپولیس شاید ماهینی در تیم ملی نیز 
سرمربی پرتغالی را قانع کند که از او به جای رضاییان استفاده کرده و 
در واقع یک بار دیگر رقیب خود که به نظر از دوستان نزدیکش هم 

محسوب می شود، ناکام بگذارد. 

طرح جدید AFC به نفع فوتبال ایران نیست

سهیل مهدی مسئول کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ فوتبال با بیان 
اینکه کویت سهمیه ای در لیگ قهرمانان آسیا ندارد که به ایران برسد، 

گفت: طرح جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع فوتبال ایران نیست.

دپوي 121کیلو تریاك زیر بوته هاي گوجه

برزجی - فرمانده انتظامي استان گفت: سردار مجید شجاع در گفت و گو با خبرنگار آوا گفت:مأموران 
انتظامي شهرستان طبس با انجام بهره گیري از شیوه هاي پلیسي و با همکاري پلیس خراسان رضوي 
از دپوي مقادیري مواد مخدر توسط قاچاقچیان در یک منزل مسکوني باخبر شدند. وي افزود: مأموران 
انتظامي با هماهنگي مقام قضائي در یک اقدام ضربتي وارد منزل مسکوني شدند و در بازرسي از 
محل،121کیلوگرم تریاك که به طرز بسیار ماهرانه اي در محل باغچه منزل مسکوني زیر بوته هاي 
گوجه جاساز شده بود را کشف کردند. سردار شجاع اظهار داشت:در این رابطه دو قاچاقچي دستگیر و 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. وي با تاکید بر پیشگیري از 
شیوع اعتیاد به خانواده ها در ادامه تصریح کرد:هنگامي که محیط خانه نا امن باشد، خیابان جایگزین 
خانه مي شود و شیادان جایگزین پدر و مادرخواهند شد. فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي در پایان 
ضمن تقدیر از همکاري فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي،خاطر نشان کرد:استمرار عملیات 

مشترك پلیس با سایر استان ها نشانه همدلي و همگرایي و هم پوشاني نیروي انتظامي است.

احشام قاچاق 120میلیوني در فردوس

حسینی - فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 40 رأس احشام قاچاق 
در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد هوشنگي در تشریح این خبر گفت: 
روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل محورهای عبوری به 
یک دستگاه کامیونت حامل احشام مشکوك شدند و خودرو را به الین بازرسي 
هدایت کردند. وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو تعداد 40رأس گوسفند که 
فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند و کارشناسان ارزش ریالي این محموله 
قاچاق را 120میلیون ریال برآورد کردند. سرهنگ هوشنگي تصریح کرد: در این 
رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.فرمانده انتظامي شهرستان فردوس اظهار 
داشت:جابجایي و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند 

سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد. 

استفاده از این دارو در افراد مسن، خصوصا کسانی 
که از داروهای نیتراتی استفاده می کنند، باید با نظر 
صورت  این  غیر  در  گیرد،  صورت  مربوطه  پزشک 
خطرناك است. مصرف سیلدنافیل در بیماران مبتال 
به اختالالت خونریزی دهنده یا زخم معده و دوازده 

بایستی با احتیاط صورت گیرد. 

 مصرف بیشتر از یک قرص سیلدنافیل در روز توصیه 
نمی شود. درصورتی که درخالل نزدیکی عالئمی 
مانند منگی، گیجی، تهوع، دردهای قلبی)درد سینه، 
احساس سفتی و فشار در سینه، گزگز و درد در قفسه 
سینه یا شانه و فک تحتانی( ایجاد شد، باید به پزشک 
مراجعه کرد.  با توجه به احتمال بروز عوارض قلبی 

شدید ناشی از مصرف این دارو، باید با تجویز پزشک 
در  رطوبت  و  نور  از  دور  باید  را  دارو  شود.  استفاده 
 دمای زیر ۳0 درجه سانتیگراد، درون جعبه در بسته 

نگهداری کرد.
معاونت  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع   مرکز 

غذا و دارو-1490

توصیه های مهم درباره سیلدنافیل )ویاگرا(

این عادات کلیه ها 
را نابود خواهد کرد

کلیه ها یکی از مهم ترین اعضای بدن هستند 
که سالمتی این عضو از بدن بسیار حائز اهمیت 
انجام  اشتباهی که فرد  است.عادات روزمره و 
می دهد می تواند موجب تحت فشار قرار دادن 
و آسیب جدی به کلیه ها در مرور زمان شود. 

بعضی از این عادات اشتباه را برایتان می گوییم: 
ننوشیدن مقدار کافی آب -  مصرف بیش از 
اندازه نمک- مصرف بیش از اندازه قند و شکر 
- نگه داشتن ادرار - کمبود برخی ویتامین ها 
و مواد معدنی در بدن - مصرف بیش از حد 
قهوه  - مصرف بیش از اندازه پروتئین های 
حیوانی- خواب ناکافی- سوء مصرف مسکن ها 

و آسیب به کلیه ها - مصرف الکل

نوشیدنی معجزه آسا برای
 درمان میگرن در چند دقیقه 

اگر شما هم جز دسته ای از افراد هستید که 
پس  اید  کرده  تجربه  را  میگرنی   سردردهای 
می دانید که درد های میگرنی با سردردهای 
ناتوان  دردی  کند.  می  فرق  کامال  معمولی 
و  ضربان  با  همراه  ای  دوره  و  شدید  کننده، 

اختالالت بینایی، حالت تهوع، حساس شدن به 
نور از ویژگی های این درد است.در یک لیوان 
آب ریخته و آب یک عدد لیموی تازه را گرفته 
و بعد از برداشتن دانه های لیمو  آن را درون 
آب بریزید. سپس 2 قاشق چای خوری نمک 
هیمالیا اضافه کرده و به خوبی مخلوط کنید.  
یک ترکیب فوق العاده و مفید و آبرسان برای 

رفع میگرن است.

خواص معجزه آسای پیاز

درمانگرها  ترین  انگیز  شگفت  از  یکی  پیاز 
تواند  می  سبزی  این  شود  می  محسوب 
بسیاری  و  ها  مسکن  برای  خوبی  جایگزین 

از داروهای شیمیایی باشد. 
مواد  همچنین  و  پیاز  در  موجود   C ویتامین 
وجود  آن  در  طبیعی  طور  به  که  شیمیایی 

بسیار  بدن  ایمنی  تقویت سیستم  دارد جهت 
ضد  خواص  همچنین  بود.  خواهد  سودمند 
قارچی، ضد لخته شدن خون و خواص ضد 
التهابی آن شفا دهنده است. ضد عفونی کننده 
دستگاه تنفسی  - رفع گوش درد - درمان 
رفع   - تب  کاهش   - سرفه  رفع   - بریدگی 

تهوع - خارج کردن یک تراشه از زخم - 

راز درمان دیابت در این معجون شگفت آور

اگر مبتال به دیابت و ناچار به استفاده از انسولین 
هستید، می توانید با در پیش گرفتن راهکارهای 
مفید تغذیه ای ، ورزش قند خون خود را تنظیم 
نمایید. ورزش هایی چون شنا، بلندکردن وزنه، 
و  سواری  دوچرخه  تند،  روی  پیاده  ایروبیک، 
دویدن به طور روزانه می تواند عالوه بر تنظیم 

و کنترل قندخون به کاهش وزن و حفظ سالمتی 
کمک کند. سرکه سیب تاثیر به سزایی در کاهش 
حساسیت به انسولین دارد که می توان با اضافه 
کردن آن به لیوان آب و مواد غذایی مصرفی 
مثل ساالد، قند خون را تنظیم کرد. اثر معجزه 
آسای دارچین را می توان در کاهش حساسیت 
به انسولین، کندکردن تجزیه کربوهیدرات ها و 
کاهش 29 درصدی سطح قندخون مشاهده کرد.

به این دالیل سیب را دوست داشته باشیم

برای  دنیا  مردم  تمام  که  است  سال  سالیان 
اش  درمانی  های  خاصیت  خاطر  به  سیب 
تحقیقاتی  امروزه  هستند.  قائل  زیادی  ارزش 
ثابت  را  سیب  سالمتی  فواید  که  شده  انجام 
این  در  زیادی  مقاالت  واقع  در  است.  کرده 

زمینه منتشر شده است.

سیب بهترین میان وعده طبیعی است - سیب 
 - دهد  می  کاهش  را  به سرطان  ابتال  خطر 
کمک  شکم  کردن  آب  به  تواند  می  سیب 
کند - سیب مغز را تقویت می کند - سیب 
به تنفس کمک می کند. آنتی اکسیدان های 
از شش ها در مقابل آسیب  موجود در سیب 
و  برونشیت  آسم،  باعث  که  اکسیداتیو  های 

آمفیزم می شود  محافظت می کند. 

سارق قطعات و  محتویات داخل خودرو 
در سربیشه دستگیر شد

قوسی - فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از دستگیری سارق قطعات و 
محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد. سرهنگ علیرضا فوالدی 
در تشریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، بالفاصله بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت. وی افزود: مأموران با انجام اقدامات 
اطالعاتی و گشت زنی در سطح شهر سارق را شناسایی و با اخذ نیابت از 
مقام قضائی متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. فوالدی تصریح 
کرد: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرمی شد اما با شواهد موجود 
و ارائه مستندات لب به اعتراف گشود که پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

لوازم اتومبیل خراشادی  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806
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برقراری مجدد پروازهای روز جمعه »هما« به فرودگاه بیرجند

نصرآبادی- هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران “هما” در راستای پاسخگویی به تقاضای هموطنان، مجددا پروازهای روز جمعه استان را برقرار می نماید. این 
پرواز که به دلیل محدودیت عملیات متوقف شده بود با پیگیری های این دفتر از تاریخ دوازدهم آذر سال جاری برقرار می گردد. براساس برنامه ریزی انجام 
شده پرواز رفت در ساعت 7:10 بامداد روزهای جمعه از فرودگاه مهرآباد انجام و پرواز بازگشت نیز در ساعت 9:20 همان روز از فرودگاه بیرجند انجام می شود.
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حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
در غرفه خراسان جنوبی
در نمایشگاه مطبوعات

گروه خبر- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
غرفه اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فضاسازی  نحوه  بازدید  این  در  یافت.  حضور 
غرفه اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

در نمایشگاه توجه صالحی امیری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را به خود جلب کرد و مسئول 
غرفه نیز توضیحاتی را در مورد این اثر تاریخی 
داد.  ارائه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به 
صالحی امیری اظهار کرد: خراسان جنوبی مهد 
و  گنجی  پرفسور  همچون  بزرگی  های  انسان 
شوکتیه  مدرسه  مورد  در  وی  است.  معتمدنژاد 
جاودانه  آثار  از  یکی  مدرسه  این  گفت:  بیرجند 
و  فرهنگ  از  نشان  که  است  معاصر  دوران  در 

تمدن مردمان این خطه دارد.

30 میلیارد ریال به باند امداد
و نجات فردوس اختصاص یافت

سربازی- نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه 
و سرایان از اختصاص 30 میلیارد ریال برای تکمیل 
باند امداد و نجات فردوس خبر داد و افزود: روند 
تکمیل این پروژه طوالنی شده و با پیگیری های 
انجام شده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور 
و  یافت  اختصاص  پروژه  تکمیل  برای  مبلغ  این 
شد.  خواهد  مبادله  نیز  آن  نامه  موافقت  بزودی 
امیرحسنخانی در گالیه ای  از مدیران شهرستان 
مهندسی  و  فنی  دانشکده  مشکالت  به  فردوس 
دو  این  مصوبه  گفت:  و  کرد  اشاره  پیراپزشکی  و 
هنوز  اما  شده  گرفته  هفتم  مجلس  در  دانشکده 
زمینی برای آنها در نظر گرفته نشده و فقط زمین 
دانشکده پیراپزشکی در روزهای اخیر مشخص شده 
است. وی خاطرنشان کرد: در جلسه با معاون وزیر 
بهداشت و درمان تفاهم شده که بخش بهداشت 
نیز به دانشکده پیراپزشکی فردوس اضافه شود و 
منتقل  فردوس  به  بیرجند  دانشجویان  از  تعدادی 
بیمارستان  نشده  تکمیل  از  انتقاد  با  وی  شوند. 
جدید فردوس خاطرنشان کرد: با بهره برداری از 
بیمارستان جدید حداقل 400 نیرو در بخش درمان 
بکارگیری خواهد شد و هر بخش درمانی که نیاز 
به  اندازی می شود.  راه  بیمارستان جدید  بوده در 
گفته وی در به کارگیری پزشکان متخصص نیز 
سونوگراف زن که در شهرستان نداشتیم، همچنین 
ارتوپد  و  اعصاب  و  مغز  جراح  چشم،  متخصص 
کرد.  خواهند  بکار  شروع  فردوس  در  بزودی  نیز 
وی از اجرایی نشده معافیت 10 ساله کارخانه ها 
از پرداخت مالیات نیز به شدت انتقاد و خاطرنشان 
کرد: در جلساتی که با دکتر آخوندی داشتیم موجب 
و  فردوس-بجستان  محور  شدن  بانده  دو  تا  شد 
وی   کند.  پیدا  بیشتری  سرعت  فردوس-دیهوک 
تصریح کرد: به طورجد پیگیری می کنیم تا کارخانه 
فلوسیلیس در سرایان یا فردوس راه اندازی شود. 
امیر حسنخانی افزود: مجتمع آب درمانی فردوس 
ایجاده کرده و  برابر ظرفیت فعلی اشتغال  باید 4 

سرویس دهی داشته باشد.

یک سوم حاشیه نشین های مشهد
از خراسان جنوبی هستند

شبستان- نماینده مردم نهبندان و سربیشه در 
خانه ملت با اشاره به اینکه یک سوم حاشیه نشین 
های شهر مشهد از خراسان جنوبی هستند، گفت: 
هم اکنون با خیران زیادی در سطح کشور برای 
آبادانی دو شهرستان نهبندان و سربیشه وارد مذاکره 
شده ایم. نظر افضلی در دیدار با مسئول دبیرخانه 
زیرساخت  نبودن  مناسب  به  مساجد  های  کانون 
های استان اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از 
استان  به  این شرایط،  مشاهده  با  گذاران  سرمایه 
با  که  دیداری  در  کرد:  تصریح  شوند،  نمی  وارد 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه 
سایر نمایندگان شرق کشور داشتیم اعالم شد که 
باید ستاد درمان بحران شرق کشور راه اندازی شود.

بررسی 364 وسیله سنجش واحد های صنفی

صدا و سیما- 364 وسیله سنجش واحد های 
صنفی استان از ابتدای امسال تاکنون مورد آزمون 
استاندارد قرار گرفت. از این تعداد50 وسیله مردودی 
گرفتند. رئیس اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس 
های استاندارد گفت: سنجش واحد های صنفی در 
شهرستان های استان به پایان رسیده است اما در 
بیرجند به علت هزینه بر بودن و همکاری نکردن 

واحد ها هنوز بخشی باقی مانده است.

فعالیت 900 تخت بیمارستانی در استان

ایسنا- رئیس دانشگاه علوم پزشکی، بهداشتی 
تخت   900 هم اکنون  گفت:  بیرجند  درمانی  و 
بیمارستانی در 11 شهرستان استان داریم که این 
تعداد در حال افزایش است. قائمی عنوان کرد: به 
دلیل وضع فرهنگی خوب و آموزشی بودن، جزء 

شناخته ترین استان های کشور محسوب می شویم.

توصیه های دارویی به زائران اربعین

برزجی-  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
بحث  گفت:  اربعین،  عظیم  راهپیمایی  آستانه  در 
مراقبت های دارویی و پزشکی برای زائران اربعین، 
موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه تدارک 
از جانب وزارت بهداشت و  الزم در این خصوص 
در  ناصری  دکتر  است.  شده  دیده  احمر  هالل 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگارما ،  با بیان اینکه 
توجه  باید  سال   40 باالی  افراد  بویژه  و  بیماران 
داشته باشند که حتما داروهای مورد نیاز روزانه خود 
را همراه ببرند، افزود: همراه داشتن برخی داروهای 
عمومی نظیر استامینوفن و کرم های ضدسوزش پا 
می تواند در برخی مواقع موثر باشد. همچنین بیماران 
مبتال به دیابت، نسبت به زخم پا دقت کافی داشته 
باشند و در صورت نیاز اقالم مراقبتی و پیشگیری 
همراه داشته باشند. به گفته وی، استرس و خستگی 
می تواند میزان قندخون افراد را دستخوش تغییرات و 
نوسانات غیرمعمول کند. ضمن اینکه تب و عفونت 
نیز بر قند خون اثرگذار است. به همین جهت بهتر 
است عالوه بر انسولین و قرص های مربوطه وسایل 
مورد نیاز تست قندخون نیز همراه این افراد باشد. 
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: 
بیماران فشارخونی، دیابتی و مبتالیان به عوارض 
قلبی، برنامه دارویی روزانه خود را دنبال کرده و 
کنند.  مشورت  خود  پزشک  با  عزیمت،  از  پیش 
همچنین بیماران تنفسی هم باید ضمن مشورت 
آن  از  روزانه  که  تنفسی  اسپری های  پزشک،  با 
استفاده می کنند را همراه خود ببرند. دکتر ناصری 
با اشاره به آمادگی داروسازان برای خدمات رسانی 
به زوار حسینی، اظهار کرد: پشتیبانی های الزم از 
زائران عزیز پیش بینی شده است و جای هیچگونه 
برنامه  این  نیز در  داروسازان  ندارد.  نگرانی وجود 
تامین سالمت  برای  را  خود  سعی  تمام  باشکوه، 
انجام  بیت  اهل  دوستداران  اولیه  مراقبت های  و 
می دهند. وی همچنین توصیه کرد که درصورت 
به  نسبت  عزیمت  از  پیش  است  بهتر  امکان 
این  هرچند  کنید.  اقدام  مننژیت  واکسن  تزریق 
موضوع ضروری و الزامی نیست، اما به هر حال 
یک توصیه کامال منطقی است. وی خاطر نشان 
بر  داروهای موثر  زائرین   کرد: توصیه می شود 
بر  عالوه  و  باشند  داشته  همراه  سرماخوردگی 
خود  بیماری  مخصوص  داروهای  داشتن  همراه 
داروهای  حاوی  پزشک  خوانای  نسخه  یک 
لزوم  صورت  در  تا  باشند  داشته  همراه  بیماری 

بتوانند داروی مورد نیاز را تهیه فرمایند.

11 میلیارد ریال برای اجرای طرح های
اقتصاد مقاومتی دربیرجند پرداخت شد

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  ایرنا- 
شهرستان بیرجند، گفت: از ابتدای سال 95 تاکنون 
در حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی، مبلغ 11 
میلیارد ریال بودجه در اجرای 65طرح به متقاضیان 
در  فالحی  پاسدار  سرهنگ  است.  شده  پرداخت 
بازدید از طرح های در حال اجرای اقتصاد مقاومتی 
شهرستان بیرجند، افزود: در سال 94، با جذب 25 
میلیارد ریال اعتبار موفق به آموزش، مشاوره و راه 
که  شدیم  مقاومتی  اقتصاد  کارگاه   140 اندازی 
مورد  آمار  بتوانیم  جاری  سال  پایان  تا  امیدواریم 

حمایت سال 95 را افزایش دهیم.

کارگاه خانواده و اقتصاد مقاومتی
در مکتب نرجس)س( برگزار می شود

از  بیرجند  )س(  نرجس  مکتب  مدیر  برزجی- 
در  مقاومتی  اقتصاد  و  خانواده  کارگاه  برگزاری 
مکتب نرجس بیرجند خبر داد. رفعت وریدی،   در 
گفتگو با خبرنگارما، با بیان اینکه زنان به عنوان 
موثری  نقش  توانند  می  خانواده  داخلی  مدیران 
در اقتصاد داشته باشند گفت: این کارگاه با هدف 
آشنایی زنان شاغل و خانه دار با مصرف عاقالنه و 
حمایت از تولید ملی برگزار می شود. وی همچنین 
آشنایی با واژه قناعت و عدم تنافی قناعت پیشگی 
و  اسراف  با  مقابله  راهکارهای  و  جامعه  رفاه  با 
کرد.  عنوان  کارگاه  این  اهداف  دیگر  از  را  تبذیر 
گفتنی است این کارگاه 20 آبان در مکتب نرجس 
 )س( واقع در طالقانی یک  ساعت 8صبح برگزار 

می شود و شرکت برای عموم آزاد است.

بودجه خشکسالی برای آبیاری
مزارع زعفران بشرویه در نظر گرفته شود

بشرویه  فرمانداری  سابق  سرپرست  ایرنا- 
خشکسالی  از  شهرستان  زعفران  مزارع  گفت: 
آسیب زیادی دیده است و برای رفع این مشکل 
از  پیشگیری  برای  ویژه  بودجه  تامین  به  نیاز 
روز  مرادی  است.  پدیده  این  از  ناشی  خسارت 
فرماندار  معارفه  و  اداری  شورای  در  شنبه  سه 
جدید بشرویه اظهار امیدواری کرد که با اجرای 
برنامه های علمی و روشهای مکانیزه بهره وری 
از منابع آبی در بشرویه که سهم بسیار  مناسبی 
باشیم.  داشته  دارد،  های جوی  ریزش  از  اندکی 
این  گفت:  بشرویه  فرمانداری  پیشین  سرپرست 
شهرستان با وجود خشک و بیابانی بودن ظرفیت 
ها و توانایی هایی دارد که تاکنون مورد غفلت واقع 
با معرفی علیرضا زمانزاده به  شده است. مرادی، 
عنوان فرماندار بشرویه در پست معاونت فرمانداری 

به فعالیت خود در این شهرستان ادامه می دهد.
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استاندار در غرفه آوا در نمایشگاه مطبوعات کشور عنوان کرد:

استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  مالئی- 
محبی  همراه  به  مطبوعات  نمایشگاه  در 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
که  پرویزی  یافتند.  حضور  آوا  غرفه 
پیگیری  و  جمهور   رییس  با  دیدار  برای 
از  بود  سفرکرده  تهران  به  استان  مسائل 
مختلف  های  غرفه  و  مطبوعات  نمایشگاه 
اختصاصی  گفتگو  در  وی  کرد.  دیدن 
و  موضوع  وقتی  تا  کرد:  عنوان  آوا   با 
 مسئله ای عملیاتی نشود من آن را رسانه ای 
فقط  باید  اینکه  بیان  با  وی  کنم.  نمی 
به  مردم  افزود:  کرد  کار  مردم  برای 
عملکرد توجه دارند نه به گرایش سیاسی. 
جمهور  رییس  با  خود  دیدار  به  پرویزی 

اشاره کرد و یاد آور شد: به زودی کارهای 

خوبی در استان انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر 

نمایشگاه  این  در  استان  خبرنگار  بجای 

را  موضوعاتی  چه  داشتید  می  حضور 
پیگیری می کردید و به عنوان مقام عالی 
را چه  اولویت های خراسان جنوبی  دولت 
بسیار  کار  خبرنگاری  کرد:  بیان  دانید  می 
سختی است و خبرنگار باید شرایط جامعه 
شرایط  و  مردم  های  اولویت  بسنجد  را 
دولت را کنار هم بگذارد که در این حالت 

موفق تر خواهد بود.
اوقات   گاهی  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
فراهم  اجرایی  های  دستگاه  در  فرصتی 
می شود که اولویت مردم نیست. پرویزی 
بودم  خبرنگار  من  اگر  اینکه  به  اشاره  با 
سرمایه  فرصت  ایجاد  موضوعات  درباره 
های  اولویت  که  آب  تامین  و  گذاری 

اگر  کرد:  بیان  زدم،  می  قلم  است  استان 
آب هرچه سریعتر تامین نشود استان دچار 

چالش خواهد شد.
آب  مصرف  مدیریت  کرد:  تاکید  پرویزی 
باید  و  است  استان  نیاز  نوین  و کشاورزی 

زیرساخت های ان را تامین کنیم.
رسانه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
عنوان  بینید  می  چگونه  را  استان  های 
ندارم  را  ها  رسانه  مقایسه  فرصت  کرد: 
اما هر چیزی که به استان مربوط باشد تا 
از مشکالت را حل کند می خوانم سایت، 

پایگاه خبری و روزنامه فرقی ندارد.
کار  سختی  به  مطبوعات   استاندارگفت: 
می کنند و تا حد ممکن کمکشان می کنم.

مدیریت مصرف آب و کشاورزی نوین نیاز استان

طرح جامع زغال سنگ طبس در دستور کار استاندار
گفت:  خراسان جنوبی  استاندار  ارغوانی- 
معادن زغال سنگ طبس در جهان و در سطح 
ملی شناخته شده است و در چند روز گذشته 
اولین محموله صادراتی آن به چین منتقل شد 
به گزارش خبرنگار ما، پرویزی در جلسه تودیع 
و معارفه فرماندار ویژه طبس، اظهار کرد: در 
روزهای  در  محترم  رئیس جمهور  با  نشست 
گذشته لحظات خوبی برای استان رقم خورد 
مردم  به  را  خود  گرم  روحانی سالم  دکتر  و 
شهرستان  وی  کرد.  اعالم  خراسان جنوبی 
طبس را از مهم ترین شهرهای خراسان جنوبی 
دانست و افزود: بحث طرح جامع زغال سنگ 
بر  ما  تالش  و  است  کار  دستور  در  طبس 
اجرایی شدن آن است و وزیر صنعت، معدن 
مشکالت  بررسی  برای  بزودی  تجارت  و 
کرد.  خواهد  سفر  شهرستان  این  به  طبس 
پرویزی حوزه صنعت و معدن و زیرساخت های 
شهرستان جزء برنامه های جدی دولت عنوان 
کرد و افزود: طرح وسیع معدنی باید با اجرای 
زنجیره های پایین دست ایجاد شود تا بهره وری 
کافی داشته باشد و اشتغال مناسب ایجاد شود. 
کرد:  اظهار  طبس  کک  کارخانه  درباره  وی 
این موضوع در جلسه ای با وزیر بررسی شد 
ابراز  وی  هستیم  آن  مشکل  حل  دنبال  و 
امیدواری کرد: اختالفات در این مسیر بزودی 
شود.  ابالغ  تصویب شده  اعتبارات  و  مرتفع 
استاندار درباره اجرایی نشدن چارت سازمانی 
ویژه طبس  فرمانداری  و  استانداری  معاونت 
زیاد  عناوین  افزود:  و  کرد  بی اطالعی  ابراز 
مهم نیست و بنده اختیارات را به فرمانداران 
تفویض کرده ام و هیچ محدودیتی نیست. وی 
تصریح کرد: به مدیران کل دستور داده ام تا 
فرمانداران در تخصیص اعتبارات قانع شوند و 
اصال اعتقاد ندارم که ما در استان از مدیران 
تالش های  از  استاندار  بهتریم.  شهرستانی 

اخوان صفار در مدت  خدمت قدردانی کرد و 
معاون  عنوان  به  را  طالئی مقدم  سیدمهدی 
استاندار و فرماندار ویژه طبس معرفی و از وی 
خواست تا خواسته های به حق مردم را در مرکز 

استان و تهران پیگیری نماید.

پایانه ریلی باربری استان
در طبس پیش بینی شود

و  بشرویه  فردوس،  طبس،  مردم  نماینده 
سرایان نیز در این جلسه از استاندار خواست 
پایانه اساسی باربری استان با توجه به وجود 
مرز  و  مختلف  مناطق  به  آن  اتصال  و  ریل 
در طبس پیش بینی شود. امیرحسنخانی ابراز 
طبس  مردم  برای  روز  این  کرد:  امیدواری 
مبارک باشد و بسیاری از مشکالت با حضور 

فرماندار جدید مرتفع گردد.
وی از اخوان صفار که تا آخرین لحظه تالش 
کرد سپاسگذاری و برای طالیی فرماندار جدید 
آرزوی موفقیت کرد. نماینده مردم طبس در 
تاخیر در  از  انتقاد  با  مجلس شورای اسالمی 
کمک به راه اندازی پرونده 4 گفت:  در سال 
85 قرارداد طرح توسعه زغال سنگ طبس در 
دوره هفتم مجلس امضا شد و برای تنها 85 
میلیون یورو فاینانس چین اجرایی نشد. وی 
هیئت  با  مذاکرات  طبق  کرد:  امیدواری  ابراز 

مدیره بانک این طرح زودتر پذیرفته شود.
با  کک  شرکت  کرد:  بیان  امیرحسنخانی 
به  نیاز  فیزیکی  پیشرفت  درصد  از 95  بیش 
همتی بلند دارد و بیکاری چند صد کارگر در 
کک و صنایع دیگر؛ وضع بد پرداخت حقوق 
در معادن؛ باال بودن نرخ بیکاری در شهرستان 
طبس نیاز به توجه ویژه دارد. وی ادامه داد: 
باید پرداخت منظم آن ادامه یابد و طرح های 
جامع زغال سنگ نباید از نظر بیافتد. نماینده 
مردم طبس افزود: آب مشکل اصلی شهرستان 

سرشاخه های  از  آب  انتقال  و  است  طبس 
دارد.  شدن  عملیاتی  به  نیاز  یزد  از  و  کارون 
اختیارات  و  اضافه کرد: چارت  امیرحسنخانی 
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان 
طبس اجرایی شود و فرماندار اختیارات الزم را 
داشته باشد و چنانچه اجرایی نشود در مجلس از 

وزیر کشور آن را مطالبه خواهیم کرد.

کک و نیروگاه زغال سنگ سوز طبس 
اصلی ترین نیاز برای رفع

مشکل اشتغال است
امام جمعه طبس هم در این جلسه نیروگاه 
زغال سنگ سوز و کک سازی طبس اصلی ترین 
نیاز شهرستان طبس برای رفع مشکل اشتغال 

دانست و افزود: برای حل مشکالت پای کار 
هستیم. حجت االسالم مهاجریان مقدم با انتقاد 
از وعده های توخالی اظهار کرد: مسئولی موفق 

است که قول های اجرایی به مردم بدهد.
وی درباره مشکالت شهرستان طبس افزود: 
نیروگاه زغال سنگ سوز طبس به دلیل مخالفت 
یکی از معاونان وزیر نیرو دچار مشکل شده که 
این برباد دادن سرمایه های کشور است و باید 
پیشگیری  وزیر  معاون  نظر  اجرای  از  جد  به 

شود. امام جمعه طبس به مشکالت کک سازی 
طبس اشاره کرد و گفت: برای حل مشکالت 
طبس پای کار هستیم و در کنار مسئوالن و 

فرماندار محترم پاشنه ها را کشیده ایم.
را  خود  سخنان  بیشتر  که  مهاجریان مقدم 
همراه با مزاح در جلسه شورای اداری مطرح 
فرهنگی  مشکالت  گفت:  تاکید  با  می کرد؛ 
شهرستان نیاز به جدیت بیشتری دارد، امروز 

مسأله طالق نیاز به برنامه ویژه ای دارد.
وی عنوان کرد: استاندار، معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان هر سه سادات هستند 
و این خود تاج افتخار طبس خواهد بود. معاون 
سابق استاندار و فرماندار ویژه طبس در این 
موجب  را  اسالمی  جامعه  در  خدمت  مراسم 

افتخار دانست. مهدی اخوان صفار افزود: برای 
دوره بلند مدت خدمت حقیر به همشهریانم از 
همراهی امامان جمعه بویژه امام جمعه طبس؛ 
مسؤوالن؛ اعضای شورای شهر و شهرستان؛ 
نیروهای امنیتی و قضایی و همکاران در حوزه 
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان، 
مراتب  ایثارگر  و  شاهد  محترم  خانواده های 

سپاس خود را اعالم می دارم.
وی در حالیکه با بغض در گلو سخن می گفت 

و مکث های طوالنی وی جلب توجه می کرد 
برای فرماندار جدید طبس آروزی موفقیت کرد 

و از مردم شهرستان حاللیت طلبید.
در  مردم  سابق  نماینده  زاده  عبدا...  از  وی 

مجلس و خدمتگزار پیشین هم قدردانی کرد.

با همدلی سند چشم انداز
شهرستان طبس را اجرایی می کنیم

طالئی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه 
طبس در این جلسه سند چشم انداز شهرستان 
طبس را مهم ترین خواسته و برنامه محوری 
خود برای رسیدن به افق 1404 دانست که 
باید با توجه به تاکید رهبر معظم اجرایی شود.

مهد  طبس  شهرستان  کرد:  اظهار  وی 
صبور  و  کشیده  رنج  نواز،  میهمان  مردمانی 
و  کشور  وزیر  اعتماد  حسن  از  وی  است. 
و  کرد  سپاسگذاری  خراسان جنوبی  استاندار 
در  نجیب  عزیز  جوار همشهریان  در  خدمت 
عشق آباد و دیهوک و طبس را موجب افتخار 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  دانست.  خود 
به  را  جلساتی  می کنیم  سعی  افزود:  طبس 
زودی با نخبگان داشته و از نظرات آنان جهت 
بحث  در  و  گیریم  بهره  شهرستان  پیشرفت 
صنایع و معادن و تکمیل زنجیره های پایین 
دستی که رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور 
الزم  اقدامات  و  پرداخته  دارند  تاکید  آن  بر 
صورت پذیرد. وی درباره ظرفیت های باالی 
آباد  دیهوک؛ عشق  شهرستان طبس گفت: 
و طبس داری  قابلیت های بسیار ارزشمندی 
دارند که مبنای توسعه ما بر اساس همدلی 
اعالم  برای  طبس  امام جمعه  از  وی  است. 
همراهی و هم صدایی قدردانی کرد و با تاکید 
بر هم صدایی و همدلی و همراهی به عنوان 
رمز توسعه خواند از مجموعه مدیران استان و 
شهرستان و مردم خواست تا او را یاری کنند.

در شورای اداری شهرستان عنوان شد:

مدیرکل راه و شهرسازی عنوان کرد:

قوسی- صبح دیروز اولین همایش فرصت 
ها وچالش های اجرای مقررات ملی ساختمان 
در مجتمع غدیر بیرجند برگزار شد. عرفانیان 
جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در این همایش عنوان کرد: 
اساسا ساختمان در همه جهان به دلیل خرید 
و فروش به عنوان کاال درنظر گرفته می شود. 
براین اساس قانون تجارت بر آن حاکم است 
و مهمترین عنصر در قانون تجارت، ضمانت 
نظام  قانون  در  وی  گفته  به  است.  کیفیت 
است  این  دارد  وجود  که  ایرادی  مهندسی 
که مجموعه ی قوانینی در آن تجمیع شده 
اند و به یک قانون تبدیل شده اند و ظرفیت 
اجرای قوانینی که بر دوش آن قرار داده شده 
وجود ندارد. عرفانیان جم اضافه کرد: در درجه 
اول باید حرفه مندان شناسایی شوند و سپس 
را  ساختمان  ایمنی  که  قوانینی  و  مقررات 
افزود:  وی  شود.  وضع  باید  کند  می  تعریف 
در شهرهای ما عمال این مقررات و ضوابط 
نظام  و  شوند  می  فروش  و  خرید  شهری 

ساختاری شهر را به هم می زنند. 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  جعفری 
هم با بیان اینکه تولید مسکن در ایران در 
اساسی  تفاوت  دیگر  کشورهای  با  مقایسه 

مالکین  اروپا  و  امریکا  در  کرد:  اضافه  دارد 
منابع  مدیریت  و  هستند  گذار  سرمایه  فقط 
فقط  اجرا  برای  دارند.  برعهده  را  مالی 
پیمانکار  حقوقی  و  حقیقی  های  شخصیت 
برعهده می گیرند و  را  مسئولیت ساختمان 
صورت  مشاور  بدون  کار  ساز  و  ساخت  در 
نمی گیرد. وی ادامه داد: در کشورهای دیگر 

تخلف هر یک از شخصیت های حقیقی و 
حقوقی هویت شغلی شان را تهدید می کند 

و از اعتبار کاری آنها کم می کند.

گسل های اطراف شهر
بیرجند را تهدید می کنند

اخیر  صدسال  در  کرد:  عنوان  جعفری 

بیشترین تعداد زلزله بزرگتر از 7 ریشتر کشور 
در خراسان جنوبی رخ داده است. همچنین 
مجموعه گسل های باقران، بجد، امیرآباد و 
شکراب در اطراف شهر، بیرجند را به صورت 
جدی تهدید می کند. به گفته وی بزرگترین 
شکستگی سطحی ثبت شده در اثر یک زلزله 
مربوط به این استان به طول 125 کیلومتر 

بوده است. جعفری با اشاره به ابهاماتی که هم 
اکنون در کیفیت ساخت وساز در کشور وجود 
دارد افزود: اگر زلزله ای در بیرجند و یا سایر 
شهرهای استان اتفاق بیفتد، معلوم نیست چه 
میزان خسارت مالی و جانی برای ساختمان 
ها به وجود آید. این نگرانی برای ساختمان 
های دولتی و یا حساس همانند بیمارستان ها 

که باید در زمان زلزله نیز خدمات رسانی کنند 
بیشتر است. دبیر همایش عنوان کرد: در این 
همایش بررسی خواهد شد که مقررات ملی 
شده  تعیین  اهداف  به  میزان  چه  ساختمان 
به  رسیدن  برای  و  است  یافته  دست  خود 
این اهداف با چه فرصت ها و چالش هایی 
مواجه است. جعفری هدف از تدوین مقررات 
و  آسایش  ایمنی،  تضمین  را  ملی ساختمان 
صرفه اقتصادی برای حمایت از مردم دانست 
کمبودی  اطالعات  و  قانون  در  داد:  ادامه  و 
نیست و مشکل عمل نکردن به قوانین است. 

مرز مسئولیت ناظر و مالک
مشخص نیست

وی با بیان اینکه یکی از چالش های بزرگ 
مقررات ملی ساختمان مشخص نبودن دوره 
موارد  برخی  در  اضافه کرد:  است  مسئولیت 
مرز مسئولیت فی مابین ناظر و مالک شفاف 
نیست و متاسفانه عملکرد جامعه مهندسی به 
گونه ای بوده که در جامعه دیدگاه مناسبی به 
برخی مهندسین وجود ندارد. جعفری افزود: 
یکی از نقص های موجود عدم اطالع رسانی 
است و برخی مالکین ناظرگریز هستند و حق 
الزحمه خدمات مهندسی را به عنوان هزینه 

در  دانند هزینه ای که  سربار ساختمان می 
حد 10 تا 15 درصد است و اگر مردم متوجه 
خرج  که  پولی  به  نسبت  هزینه  این  باشند 
در  حتما  نیست،  چیزی  شود  می  ساختمان 
نحوه نظارت برنامه ریزی خواهند داشت. وی 
ادبیات  این همایش  در  امیدواری کرد:  ابراز 
مشترکی در دستگاه های متولی برای اجرای 

مقررات ملی ساختمان به وجود آید.

مصرف 45 درصد انرژی کشور
در ساختمان 

اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  جعفری 
امسال، سال اقتصاد مقاومتی است در بحث 
که  شود  ریزی  برنامه  باید  ساز  و  ساخت 
مدیرکل  یابد.  افزایش  ساختمان  مفید  عمر 
تعارض  کرد:  تاکید  استان  شهرسازی  و  راه 
مفهومی مقررات ملی ساختمان و مفاد ماده 
100 قانون شهرداری ها باعث شده که برخی 
مهندسی،  نظام  به  مراجعه  بدون  مالکین 
جرائم خودشان را پرداخت کنند و سپس به 
در  کنند.  می  اقدام  مربوطه  مجوزهای  اخذ 
این راستا پیشنهاد می شود در موارد خالف و 
اضافه بنا قبل از ارجاع به کمیسیون ماده 100 

حتما به تایید نظام مهندسی برسد.

تعارض مقررات ملی ساختمان و ماده 100 قانون شهرداری
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تمام توانم را برای اجرای قانون به کار 
می گیرم؛ هرچند خوشایند برخی نباشد

 
روحانی با انتشار مطلبی در توئیتر تاکید کرد که 
رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است 
و تمام توانش را برای اجرای قانون اساسی به 

کار می گیرد ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.

پرداخت بدهی یک شرکت نفتی
 ایتالیایی به ایران

شرکت پاالیشگاهی ساراس ایتالیا ۱۶۰ میلیون 
پرداخت  را  ایران  به  خود  نفتی  بدهی  از  یورو 
به  ایران  به  شرکت  این  بدهی  کرد  اعالم  و 
شد.  خواهد  تسویه   ۲۰۱۷ سال  در  کامل  طور 
به گزارش تسنیم، شرکت پاالیشگاهی ساراس 
ایتالیا ۱۶۰ میلیون یورو   از بدهی نفتی خود به 

ایران را پرداخت کرده  است.

موضوع سوریه و منطقه 
راه حل نظامی ندارد

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
اینکه  بر  تأکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
ندارد،  نظامی  حل  راه  منطقه  و  سوریه  موضوع 
برخی  جمله  از  و  کشور   8۰ از  امروز  گفت: 
این  در  تروریست  غربی،  و  اروپایی  کشورهای 
منطقه حضور دارد و یک جنگ جهانی کوچک 

علیه ملت های مظلوم منطقه ایجاد کرده اند.

بزرگ ترین رقیب روحانی
 در انتخابات ۹۶ عملکردش است

بزرگ  امید،  فراکسیون  مرکزی  شورای  عضو 
ترین رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ را عملکرد 
دولت خواند و توصیه کرد: دولت در وقت باقی 
مردم  که  دهد  انجام  اقتصادی  اقدامات  مانده 
در  موسوی  کنند.  احساس  را  آن  مثبت  نتیجه 
وضعیت  این  در  داشت:  اظهار  مهر  با  گفتگو 
افزایش  سمت  به  باید  دولت  رویکرد  اقتصادی 

خدمت به مردم حرکت کند.

نسل جدید شناورهای شهید ناظری 
سپاه در حال ساخت است

 
انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
از ساخت نسل جدید شناورهای شهید  اسالمی 
با  فدوی  علی  سردار  داد.  خبر  سپاه  ناظری 
ناوگان دریایی  اینکه ورود شناور جدید به  بیان 
سپاه، یک الزام قطعی است که محدود به زمان 
شناور  شدن  ملحق  افزود:  نیست،  هم  خاصی 
شهید ناظری به نیروی دریایی سپاه یک نقطه 

عطف است.  

هجوم مردم آمریکا به مراکز خرید از 
ترس بحران احتمالی پس از انتخابات

بر اساس گزارش شبکه  اِن بی سی نیوز، به دلیل 
ترس مردم آمریکا از وقوع بحران و هرج و مرج پس 
از اعالم نتیجه انتخابات کنونی ریاست جمهوری، 
برخی از مردم شروع به خرید آذوقه  های ماندگار و 

ضروری و نیز ذخیره کردن آنها کرده اند.

انتقاد جابری انصاری از سکوت جهان 
مقابل کشتار خاموش مردم یمن

  
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه کشورمان، 
از سکوت جامعه جهانی مقابل کشتار خاموش مردم 
یمن در یک سال و نیم اخیر انتقاد کرد. آنیکا سودر، 
قائم مقام وزیر خارجه سوئد نیز در دیدار با حسین 
جابری انصاری درباره تحوالت منطقه غرب آسیا 

گفتگو و رایزنی کرد.  

ناکامی داعش در تسلط
 بر میدان نفتی تکریت

 
گروه  علیه  عراق  ارتش  تروریستی  ضد  عملیات   
تروریستی- تکفیری داعش در استان صالح الدین 
همچنان ادامه دارد. در این عملیات، نظامیان ارتش 
عراق مواضع تکفیری های داعش در شهر تکریت 
را هدف قرار دادند. طبق اعالم منابع عراقی، به دنبال 
این عملیات ۱۰ عنصر تکفیری داعش کشته و یا 

زخمی شدند.

ظریف: خطر تروریسم تکفیری برای کل جهان است

تروریست های  لبنانی خود  با همتای  نشست خبری مشترک  در  ایران  خارجه  وزیر   
تکفیری را خطری دانست که منطقه و کل جهان را تهدید می کنند. به گزارش مهر،  
محمد جواد ظریف در ادامه با اشاره به مشترکات سیاسی و مبادالت سیاسی ایران و 
لبنان از حمایت های لبنان از ایران در مجامع بین المللی قدردانی کرد. ظریف همچنین 
در نشست خبری در لبنان در پاسخ به پرسشی درباره شهروند لبنانی به نام نزار زکا 
)که به اتهام جاسوسی در ایران برای آمریکا( بازداشت شده است، گفت: آنچه برای ایشان اتفاق افتاده است،  

مشکلی است بین اقدامات خالف قانونی که از دیدگاه قوه قضاییه ما توسط یک فرد انجام شده است.

به دنبال ایجاد ائتالف اصولگرایان حول محور جامعه روحانیت مبارز هستیم

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: جلساتی را با جامعه روحانیت مبارز در 
راستای ائتالف اصولگرایان داشته ایم.کمال سجادی با بیان اینکه اصولگرایان از انتخابات دوره 
گذشته ریاست جمهوری و مجلس دهم درس های بزرگی گرفته اند، اظهار کرد: هر وقت که 
اصولگرایان با یکدیگر ائتالف کرده اند به موفقیت رسیده اند و دلیل شکست اصولگرایان عدم 
ایجاد ائتالف در انتخابات گذشته بوده است. ما شخصیت هایی در جریان اصولگرایی داریم 
که به لحاظ شناخت سیاسی و شناخت از جامعه ایران سوابق درخشانی دارند. وی درباره اعالم زمان دقیق تشکیل 

مجمع عمومی جبهه پیروان گفت: هنوز زمان دقیقی برای تشکیل مجمع عمومی مشخص نشده است.

وزیر دادگستری گفت: از تاریخی که پس از 
انقالب شکل گرفته خوشحال باشیم. از همه 
احساس  می کنیم.  تشکر  رسانه ها  اصحاب 
توانایی مناسبی به دلیل داشتن این عقبه قدرت 
در  نمی تواند  کسی  امروز  باشیم.  داشته  نرم 
کشور  ما بگوید آزادی بیان نیست؛ چراکه هیچ 
خبری پنهان نمی ماند و هیچ کس حرفش در 
گلو خشک نمی شود و کسی نیست که حرف 
ناگفته داشته باشد. ولی باید ما آن را نظم دهیم.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
که  خبری  نشست  در  پورمحمدی  مصطفی 

با حضور اهالی رسانه در نمایشگاه مطبوعات 
برگزار شد،  در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
شما شناسایی فسادهای اداری را اصلی ترین 
نگفتید  ولی  کردید  عنوان  مبارزه  راه های 
گلوگاه ها کجاست، گفت: مشکل بزرگ امروز 
کشور ما و بزرگ ترین دشمن ما فساد اداری 
و مالی است. اگر دشمن خارجی به ما طمع 
می کند به واسطه میزان فساد اداری است؛ چرا 
که بستر ورود دشمن را طراحی می کند. راه 
درمان، انضباط و قانون و اجرای دقیق قانون 
است. اگر حل نشود مجازات ها و بگیر و بندها 

چاره ساز نیست. اساس همه پرونده های موجود 
عدم شفافیت و عدم نظارت است و ما در این 
دولت تمام تالش مان را بر روی اصالح بسترها 
گذاشتیم. ما امروز می بینیم که صدهزار میلیارد 
تومان معوقه بانکی داریم. در نظام پولشویی 
خیلی کار کردیم ولی باید با انضباط کار کنیم 
و اگر این روند ادامه یابد، نمی توان خوش بین 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  پورمحمدی  بود. 
با  قضاییه  و  مجریه  قوه  دو  متفاوت  مواجهه 
رسانه نیز گفت: قوه قضاییه خود را ملزم به 
همین طورند.  نیز  قوا  سایر  و  می داند  قانون 

معنی اش این نیست در دولت و قوه قضاییه 
ضوابط مو به مو اجرا می شود. ما نقص داریم 
و این را می دانیم، ولی سیاست ما این است 
و با جدیت تعقیب می کنیم. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که بسترهای اداری و مالی 
است.  فساد  با  مبارزه  راه های  اصلی ترین  از 
و  اداری  فساد  گفت:  کجاست،  بسترها  این 
مالی از هر دشمن بزرگ ضرر بیشتری دارد 
به  ما طمع می کند  به  خارجی  اگر دشمن  و 
واسطه میزان فساد اداری و مالی ماست. هر 
چه فساد بیشتر شود، طمع دشمن بیشتر می 

شود. بسترسازان داخلی هم مفاسد اقتصادی و 
مالی هستند. راه درمان، بستر اصالح، انضباط، 
قانون و اجرای دقیق قانون است. اگر این را 
حل نکنیم، پرونده ها، زندان ها، بگیر و ببندها 

چاره ساز نیست و درمان اصلی نخواهد بود.   

به واسطه آزادی بیان در کشور ما هیچکس حرفش در گلو خشک نمی شود
در نظام پولشویی خیلی کار کردیم و لی باید با انضباط کار کنیم

غرفه روزنامه آوای خراسان جنوبی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور - عکس : مصطفی مالیی  عکس روز 

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 ۶ ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

پرواز مشهد- بغداد/ مشهد - نجف  چارتر نرخ ویژه         پرواز بیرجند- تهران- بیرجند  چهارشنبه چارتر  1/750/000
32228880 - 32227770آژانس هواپیمایی جلوه - طالقانی 2

ثبت نام کربال - هوایی
اعزام 95/10/25 از بیرجند

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند
میدان شهدا - جنب بانک صادرات- ساختمان آوا     32224113

شرکت ایزوگام سایبان اصفهان

قابل توجه ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی
 همکاران و همشهریان محترم

بلوار صیادشیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، ایزوگام شفیعی 09151630283

ایزوگام سایبان دارای 7 سال بیمه و 12 سال ضمانت نامه کتبی
ایزوگام سایبان اصفهان را فقط با شماره ثبت 11585 بشناسید

 در نظر دارد: ایزوگام تولیدی خود
 را از طریق نمایندگی انحصاری در 

خراسان جنوبی به صورت خام 
و به قیمت کارخانه عرضه نماید. 

انرژی صنعت ایرانیان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

دوربین مداربسته ، لوازم جانبی ، اعالم حریق ، اعالم سرقت، سیستم  هشدار 
نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، دیتاالگر دما و رطوبت

نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان
نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

تعداد نماینده انتخابیمحل برگزاریساعت و تاریخنام حوزهردیف

۹5/۹/۱3سرایان1
۱5:3۰

۱5مهدیه

۹5/۹/۱4آیسک2
۱5:3۰

8هیئت ابوالفضلی

۹5/۹/۱5سه قلعه3
۱5:3۰

8هیئت ابوالفضلی

دستور جلسه : انتخاب تعداد 31 نماینده از بین اعضا جهت شرکت در مرحله دوم 
مجمع عمومی

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت سرایان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )مرحله اول(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرایان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرایان 
)مشمولین مرحله اول، دوم و سوم افرادی که تا پایان سال 94 برگ سهام دریافت 

نموده اند( می رساند: جلسه مجمع عمومی شرکت در سه حوزه به شرح ذیل 
برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود با در دست داشتن برگه 

ورود به جلسه )برگ سهام( در این مجمع شرکت نمایند.

تورهای قشم ویژه بازنشستگان )زمینی(
کیش گروهی )هوایی( ۹5/8/28

فردوس دو روزه آخر این هفته / تورهای خارجی هند، دبی، مالزی، تایلند،چین و ....

شرکت میناب سیر شرق    09159618005- 32221719


