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سرمقاله

یک پیام از شعار امسال 
نمایشگاه  مطبوعات

* سردبیر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات 
و خبرگزاری های کشور امسال با شعار شفافیت و 
صداقت کار خود را آغاز کرد. شعاری که با توجه به 
 تصویب قانون دسترسی آزاد به اطالعات می تواند

مسبب تحوالت بزرگی در حوزه رسانه باشد. 
آمد که در  طی روزهای گذشته فرصتی پیش 
نمایشگاه مطبوعات و در غرفه روزنامه، لحظاتی 
استاندار گپ و گفتی  با  از فضای خبری  فارغ  را 
داشته باشیم و نکته جالب در این خصوص تاکید 
وی بر هر چه سریعتر عملیاتی شدن این قانون بود. 
قانونی که شاید من مطبوعاتی و شمای شهروند 

هنوز اطالع کاملی نسبت به آن نداشته باشیم. 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات این حق را به 
تمام شهروندان جمهوری اسالمی می دهد که از 
تمامی اطالعات کشور - مگر آنچه که به دستور 
شورای عالی امنیت ملی محرمانه باشد - اطالع 
یابند و این یعنی شما از حقوق رئیس جمهورتان تا 
دریافتی نمایندگان مجلس، از نمره ریاضی استاندار 
در دوران تحصیل تا جزئیات خطرناک قراردادهای 
بزرگ و گاها حاشیه دار می توانید باخبر باشید و 
وقتی به تمامی امورات مملکت مطلع بودید مطالبه 

عدالت و ... بسیار آسان خواهد بود.
مهندس پرویزی نیز که چند ماهی است سکان 
استانداری را بر عهده گرفته است در اولین جلسات 
خود با تاکید بر این رویکرد ، یکی از خطوط قرمز 
خود را در مباحث مدیریتی ، مفاسد مالی و اخالقی 
اعالم نمود و به صراحت بر این نکته تاکید کرد که 
مدیران آلوده به این مشکالت در سیستم اجرایی 

وی جایی نخواهند داشت. ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

در پاسخ به خبرنگار اعزامی آوا  به نمایشگاه مطبوعات  در خصوص انتقال آب و راه آهن عنوان شد : 

نوبخت : مشکالت
استان را می دانم 

شنبه آینده درباره مشکالت خراسان جنوبی نشستی با حضور 
رئیس مجمع نمایندگان در سازمان برنامه و بودجه برگزار شود / صفحه ۷

نماینده بیرجند با نیت توجه بیشتر مسووالن ملی به وضعیت دو بانده سازی محور بیرجند - قاین عنوان کرد ؛

وصیت قبل از ورود به جاده مرگ
عبادی : همه را هم می بخشم ولی خودم ،  وزیر راه  و  معاون رئیس جمهور را حالل نمی کنم، مگر اینکه این محور را دوبانده کنند

 صفحه ۷

 صفحه ۷

واکنش نماینده تهران به تیتر »پدیده نامیزان« آوا  در نمایشگاه مطبوعات ؛

هفته آینده در مجلس ، وزیر کشور برای
پدیده شاندیز مورد سوال قرار می گیرد

باید  : اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند،  استاندار در همایش ملی توافق هسته ای 
رابطه با دنیا را بهبود بخشیم  / آزادی 55 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان / دارا 
بودن کدپستی برای تمام دامداری و مرغداری ها الزامی است / معاون اجرایی و برنامه 
ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب : روزنامه آوا قابل اعتماد و مردمی است / بخش دیالیز 

و درمانگاه تخصصی در بیمارستان طبس احداث می شود / صفحه ۷

به یک نفر خانم دارای مدرک حداقل کارشناسی آشنا به نرم افزارهای 
office  و کار با اینترنت، با روابط عمومی باال برای همکاری 

در یک تشکل فعال در بخش مسکن استان نیازمندیم.
 لذا خواهشمند است رزومه کاری و سوابق تحصیلی و مدارک مرتبط

 را حداکثر تا 95/8/30 به آدرس اینترنتی :  
ANBOOHSAZAN-KJ@YAHOO.COM ارسال فرمایید.

 ذلک فضل ا... یوتیه من یشا »سوره مائده آیه 54« 

بلی این چنین است فضل خدا      که بر هرکه خواهد، نماید عطا

جناب آقای فالحی
مدیر عامل محترم صنایع بزرگ کاشی فرزاد و سرامیک یلدا

و خانواده بزرگ گروه صنعتی کاشی فرزاد
همواره اقتدار اقتصادی از شاخصه های بزرگ صنعتی در عرصه بین المللی بوده و صنعت کاشی 

و سرامیک توانسته با حضور در جایگاه های باالی صادراتی مانند سنوات گذشته پرچمدارانی
 ثابت قدم را به عرصه صادرات غیرنفتی معرفی نماید. هم اکنون که در سایه الطاف خداوند متعال،
  مدیریت و شایستگی جناب عالی و همت واالی گروه صنعتی بزرگ تان توانسته اید به عنوان 

واحد نمونه صادراتی در سال  1395
و چندمین سال متوالی در عرصه صادرات غیر نفتی

 انتخاب شوید به شما تبریک می گوییم. 
خیر محترم خانه بهداشت علی آباد ، سپاس  خود را به شکرانه سخاوت و مناعت جناب عالی در انجام 

کار خیر و تالش های  ارزنده و سازنده در نظام بهداشتی درمانی کشور و ساخت خانه بهداشت
 علی آباد پیشکش می نماییم، توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه شما باشد.

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سربیشه
و بیمارستان  علی ابن ابیطالب )ع( سربیشه

پروازهای چارتری 
بیرجند - تهران و بالعکس

خرید زودتر= خرید ارزانتر

کیفیت برتر، ارزانتر،قابل استرداد

32214122-32233090-32444127

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه دوستان و خویشاوندان 
که در مراسم تشییع و تدفین و ختم سوم عزیز از دست رفته مان

 با حضورشان مرهمی بر آالم روحی مان بودند 
به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

همسری شایسته و مادری مهربان مرحومه

 کربالئیه ناهید گلدانی 
)بازنشسته بهداری شهرستان و همسر آقای محمد حسین ظهوری(

 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/8/20 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر
 در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

حضور سروران موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

همسر و فرزندان     خانواده های: ظهوری  و گلدانی

» سپاس و اعتذار«
بدینوسیله از کلیه سروران ارجمندی که در مراسم

 تشییع و تدفین و مجالس ترحیم مرحومه 

حاجیه عصمت خزاعی 
بازنشسته آموزش و پرورش 

همسر حاج سید یاسین رضوی
 شرکت فرموده یا با ارسال تاج گل و پیام تسلیت ابراز همدردی نموده

 و تسلی بخش دل داغدارمان بودند،صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم. 
ضمناً به استحضار می رسانیم: مراسم چهلمین روز درگذشت آن فقیده سعیده 

امروز پنجشنبه 95/8/20 از ساعت 14/30 الی 15/30 
در محل مسجد باقر العلوم)ع( واقع در خیابان پاسداران

 برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز
 از دست رفته و مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: رضوی ، خزاعی ، دشت بیاضی، موسوی نژاد ، عسکری، 
سطوتی و سایر بستگان

جناب آقای
 مهندس یوسفی

مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های 

مسکن کارگری خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی 
مادر عزیز و گرامی تان

 مرحومه طوبی کارگر 
را خدمت شما و خانواده گرامی تان 

تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای بازماندگان صبر جمیل  خواستاریم.

هیئت مدیره و اعضای

 تعاونی مسکن پویش کار شرق

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

در مقاطع کاردانی و کارشناسی

www.azmoon.org ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر
www.iaubir.ac.ir اسامی رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی
 شرح  رشته ها در صفحه 2

امکان کاهش شهریه تا 50 درصدبرای نیمسال بهمن 95
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آغاز صادرات میلیونی فرش دستباف ایرانی به آمریکا

ایسنا - بر خالف رکود صادرات فرش دستباف در سالیان گذشته رئیس مرکز ملی فرش ایران از رونق مجدد و سریع صادرات فرش دستباف ایرانی به بازارهای 
هدف از جمله آمریکا خبر داد. حمید کارگر در، با اشاره به وضعیت صادرات فرش دستباف ایرانی گفت: در سالیان گذشته صادرات فرش دستباف ایرانی به طور 
میانگین ۵۰۰ میلیون دالر درسال بود که بعد تحت تاثیر مجموعه ای عوامل خارجی و داخلی با افت بسیار شدیدی روبرو شد و به یک رکود در صادرات رسید.

سرمقاله

 تاریخ واریز یارانه آبان ماه مشخص شد

عصر اعتبار- سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم 
کرد: واریز یارانه نقدی مربوط به آبان سال جاری 
بین ۲۰ تا ۲۸ آبان انجام می شود. مبلغ یارانه این 
مرحله نیز همانند پنجاه و هفت مرحله قبلی 4۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان است که به حساب سرپرستان خانوار 

واریز می شود که همزمان قابل برداشت است.

افزایش دو برابری بودجه »بیمه اعتیاد«

مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم   - ایسنا 
اعتیاد  بیمه  بودجه  برابری  دو  افزایش  از  مخدر 
سال  در  اعتیاد  بیمه  بودجه  گفت:  و  داد  خبر 
گذشته 33 میلیارد تومان بود که در جلسه اخیر 
میزان آن دو برابر و به 66 میلیارد تومان رسید 
سال  در  بودجه  این  افزود:   مویدی  علی  سردار 

جاری در اختیار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.

ارائه وای فای  رایگان از کربال 
تا نجف برای ۴میلیون زائر

وزیر  معاون  جهرمی  آذری  محمدجواد   - ایسنا 
اربعین  در  ارتباطات  بهبود  به  اشاره  با  ارتباطات 
امکاناتی مانند  از  امسال نسبت به سال گذشته، 
پوشش نسل 3 و 4 اینترنت در مرز ایران و عراق 
ارائه وای فای رایگان در مسیر کربال تا نجف  و 

برای 4 میلیون زائر حسینی خبر داد.

مجلس مخالف انتقال بیمه های
 درمانی به وزارت بهداشت است

در  آذرشهر  و  اسکو  تبریز،  مردم  نماینده   - مهر 
مخالف  مجلس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
انتقال بیمه های درمانی به وزارت بهداشت است.
محمدحسین فرهنگی افزود: فرهنگی بیان کرد: 
قانون کار باید به گونه ای اصالح شود که معایب 
قانون فعلی به نفع کارگر و کارفرما اصالح شود.

۹۰درصد روستاهای کشور
 گازرسانی می شوند

و  نفت  وزیر  معاون  عراقی  رضا  حمید   - ایسنا 
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: سیاست گذاری 
به  گازکشی  که  است  این  بر  گاز  ملی  شرکت 

روستاها را به ۹۰ درصد برساند.

کاالهای  قیمت  مرکزی،  بانک  گزارش های  اساس  بر 
اساسی در ۵ گروه با افزایش قیمت مواجه شده و اکنون، 
را  گرانی  روغن  و  چای  مرغ،  حبوبات، سبزی، گوشت 

تجربه می کنند.
در هفته  بانک مرکزی،  از  آنالین  به گزارش جام جم 
بازار  در  اساسی  کاالهای  قیمت   آبان،   ۱4 به  منتهی 
قیمت ۵ گروه کاالیی حبوبات، سبزی های تازه، گوشت 
تجربه  را  گرانی  و  رفته  باال  روغن نباتی  و  چای  مرغ، 
می کنند؛ در عین حال قیمت لبنیات و گوشت قرمز ثابت 

بوده و نرخ تخم مرغ، میوه های تازه، برنج و قند و شکر 
کاهش را نسبت به هفته قبل تجربه می کند.

هفته  به  نسبت  تازه  سبزی های  قیمت  افزایش  میزان 
قبل 4.3 درصد، حبوبات ۱.۱ درصد، گوشت مرغ ۰.3 
درصد   ۰.3 نباتی  روغن  و  درصد   ۰.4 چای  درصد، 
اما  می دهد.  نشان  قبل  هفته  به  نسبت  را  افزایش 
شکر  و  قند  و  تازه  میوه های  حبوبات،  برنج،  تخم مرغ، 
به ترتیب ۱.۱درصد، ۰.۲ درصد، ۱.۷ درصد، ۰.3 درصد 
کاهش را نسبت به هفته مشابه ماه قبل نشان می دهد.

لبنیات و تخم مرغ: در هفته منتهی به ۱4 آبانماه، در گروه 
لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل 
ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۱ درصد کاهش داشت 
و شانه ای ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار و 3۰۰ تومان به فروش رفت.

برنج و حبوب: در هفته مذکور در گروه برنج، بهای برنج 
وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۵ درصد و برنج داخله درجه 
دو ۰.۱ درصد کاهش یافت. قیمت برنج داخلی درجه یک 
بدون تغییر بود. در گروه حبوب بهای تمام اقالم این گروه 

بین ۰.۷ درصد تا ۱.۸ درصد افزایش یافت.

 گرانی ۵ گروه کاالهای اساسی در بازار

دادستان دیوان محاسبات در نامه ای به مسئوالن 
را  باال  یارانه سه دهک  آنان خواست  از  دولت، 
بودجه ۹۵ کل کشور حذف  قانون  طبق حکم 
کنند. به گزارش جام جم آنالین، دادستان دیوان 
محاسبات گفت: طبق قانون بودجه ۹۵ تکلیفی 
بر عهده دولت گذاشته شده است که بر اساس 
آن باید سه دهک باالی یارانه بگیران شناسایی 
و یارانه آنان از تیر امسال قطع می شد. فیاض 
تومان  میلیارد   4۸۰۰۰ ساالنه  افزود:  شجاعی 

یارانه نقدی به یارانه بگیران در کشور پرداخت 
بر دولت  بسیار سنگینی  مالی  بار  می شود که 
وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرح ها و 

اقداماتش با مشکل مواجه می کند.
وی ادامه داد: البته در ابتدا حتی وصف مجرمانه 
هم در این باره درج و مقرر شده بود چنانچه به 
این دهک ها یارانه پرداخت شود مصداق تصرف 
محسوب  دولتی  اموال  و  بودجه  در  غیرقانونی 
می شود اما با درایت مجلس و خواست دولت 

در چارچوب سیاست جرم زدایی، وصف مجرمانه 
دولت  تکلیف  اما  شد  حذف  ای  اصالحیه  در 
تیر همچنان  از  پردرآمدها  یارانه  بر قطع  مبنی 
به قوت خود باقی است. شجاعی تأکید کرد: بر 
این اساس دولت مکلف است زمینه اجرای این 
حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می شود 
شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای 
این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی کند و 
زمانی که حکمی قانونی مصوب می شود دولت 

مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.
بودجه  تخلف  این  چون  همچنین  افزود:  وی 
تخلفات  دیگر  مانند  و  شود  می  محسوب  ای 
دیوان  رسیدگی  فرآیند  در  ای  بودجه  و  مالی 
محاسبات قرار می گیرد در قالب گزارش هایی 
که از واحدهای حسابرسی به دادستانی می رسد 
بر  این موضوع را رسیدگی و مبتنی  دادستانی 
دخالت هر یک از متولیان امر علیه شان ادعا و 

دادخواست صادر می کند.

دادستان دیوان محاسبات: دولت یارانه پردرآمدها را حذف نکند، دادخواست صادر می کنیم

انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه
 ایران تاثیر بلندمدت ندارد

تاثیر  آمریکا  انتخابات  گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
طوالنی بر بازار سهام ایران ندارد. به گزارش 
اینکه  بابیان  محمدی  شاپور  صداوسیما، 
تاثیری  بی  باور  به  بلندمدت  در  سهامداران 
رسند،  می  ایران  بازار  بر  آمریکا  انتخابات 
افزود: ریسک های سیاسی بین المللی را در 
وضعیت فعلی بر بازار سرمایه ایران بی تاثیر دانست و گفت: سرمایه 
گذاران در بازار سهام باید بر اساس تحلیل سهام و با نگاه بلندمدت 
سرمایه گذاری کنند. محمدی درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار 
سرمایه ایران نیز اظهار داشت: این موضوع تاثیر بلندمدتی بر بازار 

سرمایه ایران ندارد.

خبری درباره فیلتر تلگرام نشنیده ام 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ایران یک کشور مذهبی است و 
به هیچ وجه قابل قبول نیست که شبکه اجتماعی باشد و در آن اخالقیات 
رعایت نشود، ما این را اعالم کردیم که تمامی 
سایت های که اخالقیات را رعایت نکنند مسدود 
می شود. محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه  فعال خبری مبنی بر فیلتر تلگرام 
نشنیده ام، گفت: اما نه فقط تلگرام بلکه به همه 
شبکه های اجتماعی که در ایران در حال سرویس دهی هستند اعالم 
شده که باید مقررات و قوانین کشور احترام بگذارند. واعظی در خصوص 
رفع فیلتر فیس بوک و توئیتر، بیان کرد: قبل از این دولت در کمیته 
کارگروه مصادیق مجرمانه بر فیلتر این دو شبکه اجتماعی تصمیم گیری 

شده و همین کمیته نیز باید درباره رفع فیلتر آنها تصمیم گیری کند.

معاون وزیر کشاورزی : برنامه ای 
برای افزایش قیمت شیر نداریم

برای  برنامه ای  که  کرد  اعالم  دام  امور  در  کشاورزی  وزیر  معاون 
افزایش نرخ خرید تضمینی شیر خام نداریم 
همچنان  محصول  این  تضمینی  خرید  اما 
رکنی،  حسن  ایسنا،  گزارش  به  دارد.  ادامه 
اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای خرید شیر 
از کشور  دامداران در هیچ منطقه ای  از  خام 
وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد آن تبدیل به شیر خشک شده است 

که با مشوق صادراتی به کشورهای مقصد متقاضی صادر می شود.
به گفته رکنی، حدود ۱۰ درصد از شیر خام خریداری شده به پنیر 
تبدیل شده است تا بتوانیم ضمن توزیع آن در بین اقشار کم درآمد 
میزان مصرف لبنیات را در راستای ارتقای سالمت آنها توزیع کنیم. 

یک پیام از شعار امسال 
نمایشگاه  مطبوعات

* سردبیر

فوق  مقدمه  تلفیق  از   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (

و  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  قانون  در خصوص 
همچنین فساد ستیزی استاندار و خطوط قرمز وی 
اگر وجه  امروز  نتیجه رسید که  این  به  توان  می 
مطالبه گری مردم و به نوعی فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر در خصوص معضالت جامعه کمی 
مورد توجه قرار گیرد می توانیم فضای صداقت و 
نهادینه  نوعی  به  و  و  بازتر  استان  در  را  شفافیت 
نمائیم و از این گذر به توسعه استان کمک کنیم. 

سایر  فضا،  این  ایجاد  با  که  امیدواریم  نیز  ما 
استاندار  رویکرد  از  پیروی  با  نیز  استان  مدیران 
در  شفافیت  به  نسبت  خصوص،  این  در  محترم 
اطالع رسانی در حوزه های کاری خود اقدام نموده 
و شهروندان نیز با توجه به این حق خود نسبت به 
مسائل اطراف خود و همچنین هدف واالی توسعه 

استان حساسیت بیشتری به خرج دهند.

مستمری خانواده های دارای
 معلول افزایش می یابد 

ایرنا - رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
از میزان مستمری  گله مندی خانواده های معلول 
گفت: با حمایت دولت و مجلس، مستمری خانواده 
های دارای معلول در حال افزایش است. انوشیروان 
حداقل  حاضر  حال  در  افزود:  بندپی،  محسنی 
مستمری پرداختی به خانواده دارای یک معلول ۵3۰ 
هزار ریال، برای خانواده دارای ۲ معلول 6۰۰ هزار 
ریال، خانواده های دارای 3 معلول ۷۰۰ هزار ریال و 

برای سه نفر بیشتر یک میلیون ریال است.

شرایط بهره مندی فرزندان
 بازمانده از مزایای مستمری

ایسنا - مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان 
تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده 
از مزایای مستمری را تشریح کرد. مهندس سید 
شده  بیمه  اناث  فرزندان  گفت:  جنانی  محمدعلی 
متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل و فرزندان 
ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، 
منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع 
دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان 
کار  به  اشتغال  عدم  همچنین  شوند.  مند  بهره 
فرزندان بیمه شده متوفی برای بهره مندی از مزایای 

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

محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است »امام خمینی )ره(«
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان 

حسین بن علی )ع( و پیروان باوفایشان در صحرای کربال به اطالع مردم شهید پرور
 و الیتمدار می رساند: نماز عبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی 
امام جمعه محترم مرکز استان اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: برادر ارجمند جناب حجت االسالم و المسلمین گرایلی 
مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه استان خواهد بود.

زمان: جمعه 95/8/21 ساعت 10/30
مکان: خیابان پاسداران- مسجد امام حسین )علیه السالم(

 ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

رشته های بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

با انواع ساندویچ های نیم متری ویژه
 هـرهفتـه بـا منـوی جدیـد

 در خدمت همشهریان محترم می باشد
آدرس:خیابان معلم،خیابان فردوسی

بین حافظ و پاسداران، پالک 8 طبخ با روغن کنجد

310۵2



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 20 آبان 1395 * شماره 3648

در سفر به تهران سری به نمایشگاه مطبوعات زدم 
در بین آن همه سر آوای ما هم سری بود جدا ذوق 
کردم و هیچ وقت از حضور آوا اینقدر خوشحال نشده 
بودم که ببینم بین روزنامه های کشوری آوای ما هم  
سربلند و سرفراز است . همیشه آوای مردم بمان و 

برای مردم بنویس که رمز ماندگاریت فقط مردمند
915 ... ۲9۰
با سالم این سالم گرم آقای رئیس جمهور از صد 
تا فحش برای مردم خراسان جنوبی بدتر بود . چون 
این سالم , سالم تبلیغاتی بود . واال در این 3سال 
و نیم گذشته خراسان جنوبی جز و نقشه ایران نبود.
۰915...74۲

سالم از شهرداری می خواهیم تقاطع خیابان های 
آسفالت  را  مهرشهر  در  سینا  ابن  و  دکترحسابی 
نمایند . بعد عید جدول کشی کردند و رها نموده 
اند.عرض زیاد خیابان و وجود ۲ مدرسه  موجب 

نابسامانی است ، به داد ما هم برسید.
۰915...548

اگر این استاندار هیچ کاری نکند فقط همین که 
قول الکی نمی دهد خیلی خیلی ممنونش هستم 
در زمان انتخابات اینقدر قول و وعده شنیدیم که 
تا  گه  می  استاندار  این  اما  نشد  عمل  هم  یکی 
کاری رو تموم نکنم اصال اعالم نمی کنم این هم 
 ترویج یک معروفه هم نهی بعضی مقام پرستان از 

وعده های الکی در زمان انتخابات ها 
ارسالی در تلگرام آوا

مردم  به  اینکه  بجای  مسولین  کاش  ای  سالم 
به  تذکر  یه  بخرید  ایرانی  اجناس  گویند  می 
با  و  مرغوب  اجناس  که  دادند  تولیدکنندگان می 
کیفیت تولید کنندکه بعضی ها مجبور نباشند به 

خرید اجناس خارجی روی بیاورند  
۰915...839

 سرمقاله جناب مهرآیین دلسوزانه و کامال منطبق 
بر واقعیات بود ولی به هر اداره ای که بروید وضع 
به همین منوال است منتها شاید به این صراحت 
بازگو نکنند سیستم بیمار اداری بر مبنای همین 
بروکراسی است و براساس همین بروکراسی رتبه 

می آورند و به آن افتخار می کنند 
۰915...۲11

 با تشکر از روزنامه آوا که از هر فرصتی از پیگیری 
مطالبات مردم  فروگذار نمی نماید ای کاش یکی از 
نمایندگان استان که مطالبات مردم شامل آب راه 
آهن و جاده  که کلید واژه تبلیغات انتخاب ورود آنها 
به مجلس است آنها را یاری وهمراهی می کرد شاید 

بله  شاید پاسخی دریافت می کردند اجرکم عندا...
۰915...۲11

۲7کمین  مدرس  انتهای  پلیس  پیش  شب  چند 
کرده بود و خودروهایی که وارد کوچه می شدند را 
انتهای کوچه جریمه می کردند،حاال یه سؤال؟این 
بزرگواران که ادعا می کنند هدفشان جریمه نیست 
بلکه پیشگیری از تخلف وحادثه است چرا ورودی 
کوچه مستقر نمی شوند و به خودروهایی که قصد 
ورود به کوچه را دارند با یه تذکر نسبت به اینکه 
به  اخیرا یکطرفه شده مانع ورود خودروها  کوچه 
کوچه شوند؟؟؟با توجه به اینکه شب بود و تابلوی 
ورود ممنوع دید زیادی ندارد و کوچه ای که تا من 
یادم هست ۲5سال است دوطرفه است و خیلی ها 
که مسیر تردد روزمره شان این کوچه بوده شاید از 
روی حواس پرتی وارد کوچه شوند...همیشه برای 
برای  نه  کنند  می  کمین  و...  دزد،قاچاقچی،اشرار 
راننده خودرویی که بعضا از روی حواس پرتی و 
شود!!!پلیس  می  کوچه  وارد  اشتباه خالف جهت 
فقط برای جریمه نیست،راهنمایی و تذکر هم جزء 

وظایف پلیس هست. 
۰93۰...۲47 
چند وقت پیش کنتور آب برای زمینی مسکونی در 
روستای دستگرد گرفته ام کل هزینه ها هم پرداخت 
شده اما االن که می خواهم در زمین شروع به کار 
کنم آب روستایی برای امتیاز آب نمی دهند و می 
گویند زیرساخت ها آماده نیست حال مسئوالن برای 

هزینه هایی انجام داده ام چه پاسخی دارند. 
۰915...4۲1

نور  دیدید  عابدی  آقای  جناب  و  محترم  استاندار 
چشمی های تبدیل وضع شده در ادارات کل ماندند!! 
آبان هم رو به پایان است آیا علیرغم قول چاپ شده 

در روزنامه با مدیران متخلف برخورد خواهید کرد؟
۰915...۲۰3

راه  و  ساماندهی  جهت  امر  متولیان  سالم،لطفا 
های  بوس  ومینی  اتوبوسها  ترمینال  اندازی 
مسیر خوسف وحومه اقدام فرمایند،چون وضعیت 
فعلی )ایجاد ترافیک،آلودگی صوتی، عدم رعایت 

بهداشت و...(در شان مرکز استان نیست! ممنون.
۰915...843

۱۵۰ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی در بیرجند معدوم شد
 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت:15۰ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در شهرستان بیرجند کشف ومعدوم سازی شد.حسن علیزاده بیان کرد:  عرضه 
فرآورده های خام دامی در غیر شبکه توزیع و بدون نظارت دامپزشکی می تواند آثار خطرناکی برای شهروندان داشته باشد. وی افزود: قطعا نظارت های بهداشتی دامپزشکی در تمامی 

زنجیره های تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی تضمین کننده سالمت، کیفیت و بهداشت غذای مصرفی شهروندان خواهد بود.

کاج را فراموش نکنیم
قوسی- آنان که بیرجند را ندیده اند باید افسوس 
بخورند. بیرجند شهر بزرگی است. بزرگی آن در 
بعد وسعت و جمعیتش نیست. شهر بزرگ یک 
بیرجند  است.  داشتنی  دوست  دارد،  بارز  صفت 
دوست داشتنی است، همانند نامش. واج آرایی 
ب و ج نام با مسمایی تولید کرده است. بیرجند 
بکر است و در طول تاریخ کمتر دست خوش 
)حداقل  دارد  خوبی  مردم  است.  شده  تغییرات 
همه  نه  البته  شناسم(  می  من  که  آنهایی 
در  خوبند،  گویم  می  که  هم  آنهایی  مردمش. 
خوبی مانندی ندارند. هرچند شخصیت آدمیزاد 
خاکستری است. هیچ شهری در ایران همانند 
نظر  به  خاموش  شاید  بیرجند  نیست.  بیرجند 
برسد ولی خاموشان را ادبی است که در مدعیان 
های  مشخصه  از  یکی  نیست.  پرسروصدا 
آن  های  کاج  بیرجند،  فرد  منحصربه  و  زیبا 
است. در کمتر شهری از ایران و حتی جهان 
اینچنین  آنجا که من می شناسم(  تا  )حداقل 
سال  سالیان  و  اند  کشیده  صف  به  ها  کاج 
گذر  در  قامتی  راست  اند.  مانده  قامت  راست 
بارها  زمان یارای هر گونه ی گیاهی نیست. 
به درختان کاج در خیابان های اصلی بیرجند 
نگاه کرده ام و همچنان همان منظره عجیب 
و خاص همیشگی را می بینم. کاج نامش هم 

عجیب است؛ »کاج«.

  کاج از خواف تا بیرجند

سراغ  به  کاج  درخت  تاریخ  به  بردن  پی  برای 
بیرجند  گذاشته  به سن  پا  پیرمردهای  از  یکی 
آبلوله  بنگاه  رییس  راغبی،  محمدرضا  برویم. 
بیرجند می گوید:  بیرجند در گذشته به نام قصبه 
به  بعدها که خانواده علم  و  است  بوده  بیرجند 
بیرجند گفته می  این جا شهر  به  آمدند،  اینجا 
اناری  باغ  نام  به  باغ  چند  فقط  زمان  آن  شد. 
و چند تا درخت عناب در کشمان بیرجند بوده 
شورای  مجلس  )نماینده  اسدی  مرحوم  است. 
ملی( تخم کاج را از خواف به بیرجند می آورد 
و در اینجا می کارد. مرحوم اسدی در روستای 
حسین آباد که متعلق به خودش بود، کاج می 
کارد و سپس در مناطق دیگر تکثیر می شود. 
االن خوشبختانه می بینیم که جنگل کاج داریم 
و کوچه ها و خیابان ها درخت کاری شده است 
و از لحاظ سرسبزی خیلی خوب و عالی است. 
در گذشته در و پنجره ها ساخته خواف بوده و 
به درهای خوافی معروف بوده است و از همین 
کاج  درخت  است.  شده  می  ساخته  کاج  چوب 
به تشنگی عادت دارد و در مقابل موریانه هم 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  دارد.  مقاومت 
هستند،  ناراحت  کاج  درخت  کاشت  از  مردم 
میگوید: کاج آدم را خسته کرده، از بس درخت 

را دیده اند و به صورت یکنواخت درآمده است.
است، سری  بهتر  تر شدن مساله  برای روشن 
مدیر  انصاری،  بزنیم.  سبز  فضای  متولی  به 
گوید:   می  نیز  شهرداری  سبز  فضای  سازمان 
بیش از 7۰ سال پیش متولیان مدیریت شهرِی 
شرایط  با  که  بودند  ای  گونه  دنبال  زمان،  آن 
اقلیمی سازگاری و مقاومت داشته باشد و بتواند 
فضای خشک شهر را سبز کند. گونه پیشنهادی 
کارشناسان، درختان سوزنی برگ از جمله کاج 
کار  که  فردی  اولین  درباره  وی  بود.  سرو  و 
کاشت کاج را انجام داده، توضیح داد: باتوجه به 
اینکه شهرداری بیرجند در سال 131۰ تاسیس 
از سوی شهرداری  کاج  کار کشت  قطعا  شده، 
و متولیاِن آن زمان آغاز شده است ولی خیلی 
سمت  این  به  هم  بودند  باغدار  که  کسانی  از 
که  داریم  بدی  عادت  ایرانیان  ما  آوردند.  روی 
ثبت وقایع را انجام نمی دهیم و معلوم نیست 
انجام  را  این کار  بوده که  نفر چه کسی  اولین 
براساس  نیست.  معلوم  هم  آن  مکان  و  داده 
شواهد موجود قدیمی ترین درختان کاج در باغ 

های اکبریه و رحیم آباد و شوکت آباد، محدوده 
فضای سبز جنب شهرداری معروف به باغ ملی، 
محدوده زمین بیمارستان امام رضا )ع( است که 
عمری بیش از 7۰ سال دارند. انصاری درمورد 
درستی یا نادرستی این کار بیان کرد: فکرشان 
اشتباه نبوده ولی گزینه های دیگری هم داشتند. 
مشکلی که بعدا پیش آمده این است که تمام 
شهر درخت کاج شده است و این اشتباه است که 
گونه ای غالب بشود. وقتی گونه ای غالب شود 
و بیماری پیش آید، همه را دچار مشکل می کند 
و همچنین یکنواختی آن، خسته کننده می شود. 

رویکردمان در کاشت کاج تغییر کرده است
انصاری خاطر نشان کرد: رویکردمان از حدود 7 
سال قبل تغییر کرده است و بنابراین  شده که 
های  گونه  باشیم؛  داشته  را  گونه  سه  همزمان 
خزان پذیر، همیشه سبز و گل دار. دیگر از 7 سال 
پیش کاج نکاشته ایم ولی از آن چیزی که موجود 
بوده است نگه داری می شود. حداقل ۲۰ گونه 
درختی در شهر کار می کنیم، همانند خرزهره و 

اکالیپتوس. به عبارتی سایرگونه ها )=غیرسوزنی 
برگ( در آینده افزایش پیدا می کند و تعداد سوزنی 
برگ با شیب خیلی مالیم افزایش خواهد یافت تا 
آینده متنوعی داشته باشیم.   انصاری به مردم 
اگر درختی در سطح شهر  توصیه می کند که 
وجود دارد مال همه است پس بنابراین مردم در 
حفظ فضای سبز و درختان مشارکت داشته باشند. 
فرض کنید بیرجند باغی است که از درختان و 
سایه و برکاتش همه مان داریم استفاده می کنیم، 
پایان  را نگه داریم. وی در  پس حرمت درخت 
لحاظ مصرف آب، گونه  از  متذکر شد که کاج 

مصرِف متوسط است.

پیشنهاد دو گونه توسط 
محقق بلژیکی

  با یک کارشناس کشاورزی و فضای سبز هم 
ارشد  کارشناس  صفایی،  نشستیم.  صحبت  به 
کشاورزی و فضای سبز و مسئول فضای سبز 
به  کاج  قدمت  گوید:  می  نیز  بیرجند  دانشگاه 
سال های خیلی قبل برمی گردد. بنا به دستور 
بیرجند  به  بلژیکی  محققی   ، سپهری  به  علم 
برای بررسی وارد می شود. وی ۲ گونه را برای 
این منطقه پیشنهاد می کند؛ یکی کاج تهران 
)سابریسکو(  سرو  دیگری  و  اِلداریکا(  )پینوس 
همانند سرو ناز یا باد بزنی. از حدود 6۰ سال قبل 
خزانه گیری و تولید نهال شروع شده است. در 
زمان شهرداری کاشانی کاشت خزانه ای آغاز و 

به طور وسیع در خیابان جمهوری و اطراف قلعه 
کاشته می شود. به این ترتیب کاشت میدانی آن 

شروع می شود. 
به گفته وی با کاشت کج در حاشیه کویر منظره 
مناطق  در  همچنین  شود.  می  ایجاد  زیبایی 
کویری و باد خیز نقش فیلتر  هوا را  ایفا می کند. 
کاج ها برخالف برگ باریکشان سطوح زیادی 
دارند و ممکن است که رطوبت زیادی به هوا 
تزریق نکنند ولی در ارتباط با کنترل ریزگردها 
-نسبت به گونه های پهن برگ- عملکردشان 
بسیار مطلوب تر است. وی درباره مضرات کاج 
در  زیادی  ها مدت  کاج  وقتی  گوید:   هم می 
یک منطقه باشند و سن زیادی را داشته باشند، 
در خاک موادی را به وجود می آورند که دیگر 
خاک پذیرای سایر گیاهان در آن محدوده نمی 
تواند باشد. به دلیل خاصیت »آللو پاتی« مانع 
رشد دیگر درختان می شود و خاک احتیاج به 
تعویض دارد. همچنین شپشه جزو آفات سمج 
درختان سرو است که در 1۰ سال پیش خسارت 

با درختان  زیادی به این درختان زد. این آفت 
برگ های خشک  است.  آلو مشترک  و  زردآلو 
و ریخته شده و مواد آلکالوییدی شیرابه درخت 
اشتعال زا است و اگر مراقبتی نشود ممکن است 
درخت سبز کامال بسوزد. همه درختان موادی 
اعصاب  برروی  که  کنند  می  ترشح  خود  از  را 
آرامش  سبز  رنگ  دارد.  مثبت  تاثیرات  روان  و 
بخش است و یکی از بهترین و زیباترین نمونه 
است.  و سرو  کاج  درختان  در  سبز  رنگ  های 
دمای  اختالف  شود،  می  استفاده  اش  سایه  از 
سایه و آفتاب 15-1۰ درجه است. میوه درخت 
-چه مخروط و چه بذر- و برگ آن به عنوان 
بسیار  منطقه  بذرهای  کنند.  سوخت عمل می 
خوب هستند و از این ها استقبال می شود. با 
توجه به اینکه دانش تولید نهال را داریم و هر 
ساله چند صدهزار تولید می شود فرصت خوبی 
است که به عنوان بخش درآمدزا از آن  استفاده 
شود همانند خواف که به کشورهای شمال ایران 

نهال صادر می کند و ارزآوری خوبی دارد. 

روسیه بزرگترین
 صادرکننده چوب کاج

درآمدهای  روسیه  در  دهد:  می  ادامه  صفایی 
که  تایگا  و  توندرا  های  جنگل  از  را  هنگفتی 
روسیه  دارند.  کاج هست  ها  آن  پوشش  عمده 
کاج  بزرگترین صادرکننده های چوب  از  یکی 
است. کاج مرغوب ترین چوب را در انواع چوب 

 c ها دارد. روسیه بزرگترین صادرکننده ویتامین
طبیعی است که از برگ درختان کاج می گیرد. 
کاج ها چون همیشه سبز هستند تکراری به نظر 
می رسد و دل مردم را زده است. سایر درختان 
چهار فصل را نشان می دهند. توصیه می کنم 
را به کاج  از فضای سبز  که حداقل یک سوم 
خزان  گیاهان  آن  کنار  در  و  بدهیم  اختصاص 
اگر کاج حذف شود به خودمان  دار بگذاریم و 
ضرر می زند. این درختان امتحان خود را پس 
داده اند؛ دمای ۲1- را تحمل کرده اند )در سال 
و  اند  را گذرانده  باالی 4۰-45  و گرمای   )83
اختالف دمای زیاد را تحمل می کنند. بیرجند 
نگین سبز کویر است و اگر کاج نباشد با زابل 
و زاهدان تفاوتی نخواهیم داشت. در استان 9 
باغ قدیمی ایرانی وجود دارد که باغ اکبریه در 
سال 89 ثبت جهانی شد. مطالعات زیادی روی 
گونه های این باغ شد و طی این مطالعات به 
قدمت  زدیم  تخمین  که  برخوردیم  هایی  کاج 
دسته  دو  باغ  درختان  دارند.  ساله   14۰-15۰

 135 حدودا  دوم  دسته  و  ساله   7۰ تا   6۰ اند: 
و  درخت  تنه  قطر  به  باتوجه  که  ساله  تا 15۰ 
سابقه و تاریخ کاشته آن فهمیده می شود. تک 
بسیار  که  است  آباد  رحیم  باغ  در  هم  درختی 
قدیمی است. وقتی به طراحی باغ های بهلگرد، 
امیرآباد، اکبریه و قلعه باغ مود دقت می کنیم، 
متوجه می شویم که درختان در جهت بادهای 
غالب منطقه )بادهای مخرب( کاشته شده اند. 
همچنین در اطراف ساختمان اصلی باغ هستند، 
تمدنی  اینجا  دهد  می  نشان  دور  از  که  چون 
است و ساکنینی وجود دارد. این صحبت با یک 
مسئول مربوطه در سال های دور خالی از لطف 
نیست. کاظم غنی، شهردار بیرجند در سال های 
1349-53 به ما می گوید: کاج مربوط به قبل از 
زمان کاشانی )شهردار بیرجند در سال 49-47( 
بوده است. به خاطر اینکه کم مصرف است و 
همچنین برگهایش سوزنی است و تبخیر کمی 
دارد. یه یاد دارم در زمان پهلوی اول درختانی 
از چند دهه و بدون  با گذشت بیش  بودند که 
بودند.  مانده  همچنان  آبی  گونه  هیچ  مصرف 
به دلیل اینکه خزانه در زمان مان جوابگو نبود، 
کاج را از روستاهای اطراف خواف می آوردیم. 
سروهای پارک توحید که االن بزرگ شده اند را 
از امیرآباد آورده ایم. همچنین پارک آزادی در 
زمان کاشانی تاسیس شده و در زمان من تکمیل 
شده که با زمینش درگیری های زیادی داشتیم 
که حتی کار به دادگستری هم کشیده شد ولی 
آن  در  درآمد.  شهرداری  مالکیت  به  نهایت  در 

می  سبز  فضای  به  که  هایی  شهرداری  زمان 
افزودند امتیاز می گرفتند و تشویق می شدند. 

چمن به درد بیرجند نمی خورد

و  نیست  بیرجند  مال  چمن  افزاید:   می  غنی 
مربوط به اروپاست که بارندگی باالی 3۰۰ میلی 
متر دارند. در اینجا آبی که بدین سختی به دست 
می آید، نباید صرف چمن شود. پارسال نزدیک 
6۰ میلی متر باران باریده است. یکی از خیانت 
هایی که شده این است که کابل ها را به جای 
اینکه زمینی بکشند، هوایی کشیده اند و درخت 
کاج به سیم برق رسیده و بسیار آتش گیر است و 
برای همین همیشه سِرکاج را می زنند. همچنین 
نباید کاج را اصالح کنیم که چشم مردم به سختی 
سبزی اش را می بیند و تنها چوبش در منظر 
عموم است. از پایین به سمت باال باید سبز باشد. 
غنی در مورد آب هم می گوید: بعد از اینکه قنات 
آوردند و  از رکات آب می  نداد  آباد جواب  علی 

بعد چاه زدند و از دشت َمرک آوردند. االن هم از 
دشت سربیشه آب می آورند که معلوم نیست چه 
موقع تمام خواهد شود. اگر روزی تمام شود هنوز 
جای دیگری را پیدا نکرده اند. وی در پاسخ به این 
سوال که مردم از کاج دلخورند عنوان کرد: مردم 
دقت نمی کنند این درخت همیشه سبز است ولی 
مثال بادام که همیشه اینطوری نیست. در ایران 
قنات و آب انبار داریم چون نیاز است ولی در 
و  بوده  نیاز  کاج هم  درخت  ندارد،  وجود  اروپا 
هم  را  این  است.  کاشته شده  روی حساب  از 
دیگر سرما  های  درخت  که  داشت  توجه  باید 
زده می شوند. غنی اضافه کرد: شخصی به نام 
از درختان مراقبت  بود که بسیار  برات مالیی 
می کرد و حتی دهاتی ها از او می ترسیدند. بر 
او درود می فرستیم، زحمت های زیادی برای 

نگه داری کاج کشید.

کاج خمره ای جزو گونه های زینتی
 در فضای سبز

در پایان برای تکمیل بحث با یک گیاه شناس 
زبده و کاربلد گفتگو کریم. پویان؛ گیاه شناس، 
مولف و محقق در این باره بیان کرد: در حدود 
16۰-15۰ سال پیش در زمان شوکت الملک از 
مهندسی بلژیکی خواسته می شود که از باغات 
چه  که  کند  تحقیق  بیرجند  خوانین  به  متعلق 
درختی بهتر است کاشته شود تا با شرایط آب 
توصیه می  او  باشد.  و سازگار  مناسب  وهوایی 

کند کاج استفاده شود که در مقابل کم آبی و 
بادها و گرما مقاوم است. ابتدا یکی دو گونه را 
می آوردند ولی به مرور زمان بیش از 1۰ گونه 
در بیرجند پرورش داده می شود. کاج ها انواع 
مختلفی دارند، بعضی تنه های درخت مستقیم و 
تک است و تعدادی شاخه زنی دارند و تعدادی 
خمره ای هستند. شاخه زنی ها زیبا و ارزشمند 
زینتی هستند و در دنیا جزو 1۰ درخت زیباست 
که در فضای سبز کار می شود، همانند عناب و 
بنه. خاستگاه کاج نیمکره شمالی در کشورهای 
روسیه و بالروس به سمت قطب شمال است 
از  غیر  به  دیگری  درختی  جاها  بعضی  در  که 
تا خط  پایین  ندارد. بعدها به سمت  کاج وجود 
ایران هم کاج را  استوا کشیده می شوند و در 
توانیم در شرق و غرب و شمال و جنوب  می 
مشاهده کنیم. پویان به تحقیقات اینترنتی اشاره 
می کند که در خیلی موارد اشتباه دارند و باید در 

این مسائل کار علمی انجام شود. 
کاج را نباید انبوه در فضای سبز کار کنیم

پویان ادامه داد: اگر یک دست درخت ساده کار 
واقعا زشت  ندهیم  کود هم  و  آب  بعد  و  کنیم 
خواهد بود. درست نیست در فضای اتومبیل از 
کاج استفاده کنیم چون شیره کاج رنگ ماشین 
ریز  برگ  در طول سال  کند. کاج  زائل می  را 
سوزی  آتش  امکان  حرارت  ترین  باکم  و  دارد 
دارد. در فضای سبز نباید به صورت انبوه کاج 
کار کنیم بلکه به صورت تزیینی در البه الی 
درختان باید کاشته شود. در بیرجند زمستان و 
پاییز را تشخیص نمی دهیم. از لحاظ روانی الزم 
است فصل ها را ببینیم مانند زرشک که فصلی 
قرمز می شود. پس  و سپس  زرد  سبز، سپس 
تسلط کاج در یک منطقه درست نیست چون که 
در طی رویش صدساله کاج تنوعی نمی بینیم. 
کاج نسبت به انجیر و توت سطح برگ کمتری 
دارد و در تلطیف هوا و بخار آب تزریقی به هوا 
نقش کمتری دارد ولی به همان نسبت به آب 
کمتری نیاز دارد. در مورد کاج حرف و حدیث 
گیاهان  بعضی  شود  می  مطرح  زیادی  های 
حساسیت زاست و بعضی ایجاد آلزایمر می کند. 
تولید گرده در درخت توسط مخروط ها در فصل 
بهار زیاد است بنابراین افرادی که زمینه آلرژی 
دارند، حجم زیاد دانه گرده مضر می باشد. ولی 

گرده نمی تواند ایجاد آلرژی و آلزایمر بکند. 

از کاج استفاده های زیادی می شود

زیادی  صنعتی  و  دارویی  استفاده  روسیه  در 
برگ  از  هایی  فرآورده  و  شود  می  کاج  از 
از    cویتامین شود.  می  گرفته  آن  شاخه  و 
آید  می  دست  به  کاج  جوان  های  سرشاخه 
هم  محصولی  دارد.  مناسبی  بازار  اروپا  در  و 
می  گرفته  کاج  قطران  نام  به  کاج  چوب  از 
شود که از آن دارویی برای درمان سل و ورم 
از چوب کاج  مثانه و روماتیسم تولید میشود. 
روغن کاد هم گرفته می شود. داخل مخروط 
عوارض  برای  که  دارد  وجود  هایی  دانه  کاج 
قلبی و عروقی و همچنین تقویت عضالنی و 
پاسخ  استفاده می شود. وی در  از آن  بینایی 
به سوالی مبنی بر نقش استعمار در ورود کاج 
بی  استعمار  نقش  داد:  توضیح  منطقه  این  به 
بیاورند  کاج  ما  برای  باید  آنها  چرا  است،  ربط 
این  از  را  گیاهانی  البته  است.  موادمخدر  مگر 
گیاه  بیرجند  از  ها  فرانسوی  اند.  برده  منطقه 
بنفش رنگی که بهترین عطر را دارد برده اند. 
ادکلن  که  )=ترخ(  ِدرَمنه  گیاه  نام  به  گیاهی 
های سیزین را از آن می گیرند که خیلی هم 
گران است. خیلی جاها برای ریل قطار و تیر 
برق هنوز از چوب کاج استفاده می کنند چونکه 
دیرتر میپوسد و دیرتر فاسد می شود. به دلیل 
ماده شیمیایی در چوب قارچ ها و آفت ها به 

راحتی نمی توانند از آن استفاده کنند.

جناب آقای مهندس غالمی 
معاون محترم آب و خاک جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس هاشمی
 مسئول محترم آب و خاک شهرستان نهبندان

با لطف و عنایت پروردگار و توجه و درایت شما، طرح آبرسانی مزارع 

روستای سرور از طریق لوله کشی از استخر روستا با موفقیت به اتمام رسید

 و باعث خشنودی اهالی روستا گردید، بدینوسیله صمیمانه از شما سپاسگزاریم. 

امید است در ادامه طرح نیز مردم این روستا را مورد عنایت و توجه خود قرار دهید

شورای اسالمی، دهیاری و اهالی روستای سرور

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 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
لوله بـاز کنی                                           اعتماد شما اعتبار ماست 

تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی



یادداشت

فروشنده جوان عطاری چند مشتری دارد 
آنان  به  را  گیاهی  داروهای  تضمین  با  و 
دارویی  بسته های  برخی  کند.  می  معرفی 
دست ساز است و از ترکیب چند گیاه دارویی 
به صورت کپسول و یا کرم تهیه شده اند اما 
هیچ شماره ثبت یا مجوزی از طرف وزارت 

بهداشت ندارد!
مغازه  وارد  وقتی  شبستان؛  گزارش  به 
گیاهان  انواع  خوش  بوی  شدم  عطاری 
بابونه،  زیره،  جات،  ادویه  انواع  دارویی، 
خورد  مشامم  به   ... و  اسطخدوس  آویشن، 
و ناخودآگاه مرا به طرف خود کشاند، داخل 
مغازه قفسه های زیادی نصب شده که روی 
انواع  عرقیجات،  بطری های  انواع  را  آن 
انواع  انواع روغن و  بسته داروهای گیاهی، 
صابون که همگی گیاهی هستند با نظم و 
را تشویق  تو  ترتیب خاصی چیده شده که 

به خرید می کنند.
فروشنده عطاری جوان و خوش صحبت 
به نظر می رسید که چند مشتری دارد و با 
تضمین داروهای گیاهی را به آنان معرفی 
می کرد. برخی بسته های دارویی دست ساز 
بود و از ترکیب چند گیاه دارویی به صورت 
اند؛ کپسول ها  کپسول و یا کرم تهیه شده 
ترکیبات  نحوه  بر  مبنی  برچسبی  هیچ 

دارویی شان نداشتند.
برای  گیاهی  کپسول  درباره  فروشنده  از 
درمان چاقی پرسیدم او درباره چند و چون 
درمان  »برای  گفت  ترکیباتش  و  دارو  این 
ارائه  مشتری ها  به  را  کپسول هایی  چاقی 
در  سنتی  طب  دکتر  ساخت  که  می دهیم 

تهران است.«
دوره  که  است  فیتنس«   « دارو  این  اسم 
148هزار  قیمت  با  و  روزه   45 آن  استفاده 
تومان به فروش می رسد و به گفته فروشنده 
عطاری از لحاظ عوارض تاکنون برای کسی 

مشکل ایجاد نشده است.
وقتی بسته بندی این دارو را مورد بررسی 
قرار دادم متوجه شدم برای دارو تاریخ انقضا 
و تولید در نظر گرفته نشده و هیچ شماره ثبت 
یا مجوزی از طرف وزارت بهداشت ندارد! اما 
همیشه  بهداشت  که  بود  مدعی  فروشنده 
تاکنون  و  کند  می  بازدید  آنان  عطاری  از 
اند نگرفته  موضوع  این  به  ایرادی   هیچ 

و یا به قول خودش گیر ندادن!!
و  غذا  معاون  که  است  حالی  در  این 
داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )کبری 
و  خبری  نشست  در  پیش  چندی  ناصری( 
استان  غذایی  امنیت  و  سالمت  کارگروه 
داروهای  انواع  فروش  جنوبی  خراسان 
مسأله ای  را  عطاری ها  در  دست ساز  گیاهی 
نگران کننده دانست و گفت: عطاری ها تنها 
اما  هستند  دارویی  گیاهان  عرضه  به  مجاز 
به  ساز  دست  و  گیاهی  داروهای  متاسفانه 

عطاری ها  توسط  مردم  زیاد  تقاضای  دلیل 
غیرمجاز  امر  این  که  می رسد  فروش  به 
ساز  دست  های  فرآورده  و  است  تخلف  و 
تایید  با  داروسازان  توسط  باید  تنها  ترکیبی 

وزارت بهداشت تولید و تهیه شود.
در  گیاهی  داروهای  اینکه  بیان  با  ناصری 
عطاری ها در معرض دید نیستند، افزود: باید 
مراکزی که اقدام به فروش داروهای گیاهی بی 
نام و نشان به نام کپسول الغری و چاقی و اعتیاد 
 به صورت زیرزمینی می کنند، شناسایی شوند.

مجازات های قانونی
تعیین شده بازدارنده نیست

وی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده 
این موارد به طور حتم با آن ها برخورد قانونی 
 می شود، بیان کرد: متاسفانه مجازات های
قانونی تعیین شده برای مقابله به این موارد 
بازدارنده  و  نداشته  همخوانی  تخلف  نوع  با 
نیست به همین دلیل شاهد تکرار برخی از 

تخلفات هستیم.
اما مورد بعدی که به آن در این عطاری 
مثل  کپسول ها  اقسام  و  انواع  برخوردم، 
و  نفخ  ضد  اگزما،  ضد  دیابت،  خون،  فشار 
با  کرم های  و  اوریک  اسید  ضد  معده،  ورم 
اسم ناخن الماس، ضد آفتاب، ضد لک، دور 
چشم و ... است  در پرسشی که از فروشنده 
داروها  این  ترکیبات  شدم  متوجه  داشتم 
آنان به  کامل  صورت  به  تهران  دکتر   را 

مورد  را  ترکیب  این  دیگران  تا  گوید  نمی 
استفاده قرار ندهند. 

جدای از اینگونه عطاری ها؛ در سطح شهر 
بسیاری دیگر نیز هستند که به اسم درمان 
معرض  از  دور  و  منزل خود  در  طب سنتی 
داروهای  و  کپسول ها  فروش  به  اقدام  دید 
گیاهی دست ساز می کنند که خدا می داند از 
چه ترکیباتی استفاده می کنند و مصرف آن 
چه عوارض کوتاه مدت و یا بلند مدتی برای 

افراد از خود بجای خواهد گذاشت.
حاال این سوال مطرح می شود که آیا باید 
ترس  از  گیاهی  داروهای  مصرف  خیر  از 
مسموم شدن گذشت و یا آن را باور داشت؟

 طب سنتی اصیل ایرانی این 
داروهای گیاهی را تایید نمی کند

مریم نواب زاده، متخصص طب سنتی در 
مورد بسته های دارویی این چنینی که این 
روزها به وفور در عطاری ها یافت می شوند 
گفت: طب سنتی اصیل ایرانی این داروهای 
گیاهی را تایید نمی کند چرا که مزاج و طبع 

افراد متفاوت است.
ایرانی  سنتی  طب  اینکه  بیان  با  وی 
بیماری را سوء مزاج و یا تغییر طبیعت بدن 
در  درمان  حوزه  بنابراین  افزود:  داند،  می 
است  افراد  مزاج  نوع  اساس  بر  سنتی  طب 
و پزشکان این طب بر این اساس و بر طبق 
سوء مزاج ها و بیماری های احتمالی گیاهان 

دارویی مناسب تجویز می کنند و برای دو نفر 
یک درمان واحد ندارند.

تجویز غیر علمی داروهای گیاهی 
همانند داروهای شیمیایی
 عوارض بسیاری دارند

بر  تاکید  با  ایرانی  سنتی  طب  متخصص 
ترکیبات  و  گیاهان  داروهای  نباید  اینکه 
شود،  تجویز  و  مصرف  عام  صورت  به  آن 
ادامه داد: تجویز غیر علمی داروهای گیاهی 
بسیاری  عوارض  شیمیایی  داروهای  همانند 
دارند و نباید به صرف اینکه طبیعی و ساده 

هستند برای همه افراد تجویز شود چرا که 
منطقه،  هوای  و  آب  مانند  خاصی  شرایط 
بر  همه  فرد  آشامیدن  و  خوردن  وضعیت 
میزان و نوع داروی گیاهی تاثیر گذار است و 

تجویز کلی آن خوب نیست.
مصرف  اینکه  به  اشاره  با  زاده  نواب 
گیاهان  حد  از  بیش  ناآگاهانه  و  خودسرانه 
دارویی برای انسان عارضه ایجاد می کند، 
مادری  مراجعاتش  از  یکی  در  شد:  یادآور 
افزایش  برای  بارداری  دوران  در  که  بود 
کرده  مصرف  کندر  کودک  هوشی  ضریب 
بود اما از آنجا که طبع مادر گرم بود و این 
فصل  در  نیز  را  گرم  طبع  با  دارویی  گیاه 
بیماری  دچار  فرزندش  بود  خورده  تابستان 
اگزما  و  پوست  خشکی  و  اعصاب  و  مغز 

شده بود.
و  توصیه  سنتی  طب  در  وی  گفته  به 
تفاوت  علت  به  و  ندارد  وجود  عامی  تجویز 
مزاج مصرف هر گیاه دارویی برای همه مفید 
نیست و می تواند عوارض جبران ناپذیری را 

به همراه داشته باشد.
این متخصص طب سنتی بر لزوم آگاهی 
بخشی و ضرورت نظارت بر عطاری ها تاکید 
کرد و افزود: باید افرادی آگاه در عطاری ها 
باشند که در مورد گیاهان دارویی و عوارض 
با  یا  داروهای شیمیایی  با  آن  تداخل  و  آن 

یکدیگر اطالعات کافی داشته باشند.
قارچ گونه  افزایش  به  اشاره  با  زاده  نواب 
هستند،  اطالعات  بدون  برخی  که  عطارها 
از  و  داده  آموزش  عطاری ها  به  باید  گفت: 
آنان آزمون گرفته شود و افراد خاصی مجاز 

به ارائه داروهای گیاهی باشند.
وی عنوان کرد: گاهی یک دارو ساده مثل 
آویشن و بابونه استفاده مستمر و مداوم آن 
بدون در نظر گرفتن شرایط مزاجی و فصل 
باشد  ساز  عارضه  تواند  می  دیگر  عوامل  و 
که شاید در کوتاه مدت این عوارض نمایان 
بسیار  اثرات  درازمدت  در  قطعًا  اما  نباشد 

مضری در بدن ایجاد خواهد کرد.
از مردم درخواست  متخصص طب سنتی 
کرد اگر بیماری دارند به پزشکان متخصص 
طب سنتی مراجعه و خود را درمان کنند و 
برای چاقی قاعدتًا رژیم غذایی مناسب تر و 
موثر است و به زور داروها این چاق و الغر 

شدن ها کار درستی نیست.
نواب زاده ادامه داد: از مجامع قانون گذار 
بر عطاری ها که  است که  انتظار  نظارتی  و 
ارتباط با سالمتی مردم دارند بیشتر نظارت 
اقبال  اینکه  به  توجه  با  و  باشند  داشته 
روش های درمانی سنتی و استفاده از گیاهان 
دارویی برای درمان بیماری ها رایج شده به 

عطاری های آموزش کافی ارائه دهند.
نکنیم  فراموش  را  نکته  این  باید  بنابراین 
بودن  ضرر  بی  معنای  به  بودن  طبیعی  که 
 نیست و مقدار داروهای گیاهی یا جوشانده ها
از گیاهان دارویی تهیه می  و ترکیباتی که 
نظر  و تحت  دقیق  به طور  باید  شود، حتما 
متاسفانه  اما  شود  مصرف  و  تعیین  پزشک 
تجویز  و  عطاری ها  از  برخی  سودجویی 
نبود  و  گیاهی  ترکیبات  و  داروها  خودسرانه 
گیاهان  مصرف  سوء  درباره  الزم  آگاهی 
دارویی و ترکیبات آن زنگ های خطر را به 

صدا در آورده است.
در  سالمتی  راز  که  بدانیم  باید  پایان  در 
و  با چه غذایی  را  این است که چه غذایی 
چگونه  و  ای  اندازه  چه  به  و  زمانی  چه  در 
اسالم  گرامی  پیامبر  که  چرا  کنیم  مصرف 
)ص( در حدیثی فرمودند: » معده خانه همه 

درد هاست و پرهیز ریشه همه درمان ها«.

دست رد طب سنتی بر داروهای دست ساز؛

وقتی مصرف بدون تجویز، عارضه ساز می شود

داروهای گیاهی با طعم سودجویی
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عجیب ترین نذر یک خیر ایرانی

میزان - یک خیر مبارکه ای، چند تن علوفه نذر حیوانات پارک ملی کاله قاضی کرد. این خیر مبارکه ای 4 تن یونجه نذری برای خوراک 
کمبود  و  مبارکه گفت: خشکسالی  زیست شهرستان  اداره محیط  رئیس  کرد.  اهدا  قاضی  ملی کاله  پارک  پاسگاه  بانان  به محیط  وحوش 
خوراک، حیات را برای حیوانات پارک ملی کاله قاضی دشوار کرده که اهدای نذورات می تواند در ادامه حیات حیوانات مهم باشد.

تکدی گری، آبستن 
آسیب های اجتماعی
* ولی اله احمدی

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز 
پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش 
تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی 
از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره 
مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، 
سرانجام،  و  اجتماعی  نابسامانی  اقتصادی،  ناکامی 
دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی 
کرده اند این مشکالت و مخاطرات را تعدیل کنند 
و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند 
که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که 
می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی 
محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، 
انگیزه ها، پیامدها و راههای رفع تکدی گری، نظر 
داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، 
مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره 
های  جنبه  از  مسائل  این  حال،  این  با  شود.  می 
اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی 
از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که: علل 
پیدایش تکدی چیست؟ شرایط و عواملی که موجب 

ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟
شبکه های پیچیده ای که متکدیان را به چنین کاری 

وامی دارد کدامند؟
چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است؟ آیا در اصل 
امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟ علل 
اصلی تکدی را چگونه می توان شناخت؟ تکدی با 
چه عوامل و شرایطی رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد؟ 
بدون  قبیل  این  از  هایی  پرسش  به  پاسخگویی 
اطالعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و 
تحلیل های جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی 
ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست می دهیم 
بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن 
نگریست. مفهوم تکدی: تکدی را می توان تحت 
عنوان »دست درازی کردن« برای کسب درآمد و 
احتماال »سؤال به کف « تعریف کرد. تکدی فراگردی 
است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران 
بهره مند می شود و زندگی می گذراند. هر یک از افراد 
جامعه را که نه صاحب حرفه )در مفهوم اقتصادی آن( 
هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره 
با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی 
هستند، متکدی می گویند. از نظر جامعه شناختی 
تکدی را می توان نوعی انحراف اجتماعی- که فرد 
در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی )سرقت، روسپی 
گری، واسطه گری، اعتیاد، و...( را بر عهده دارد - به 
حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی، 
نزد متکدیان حرفه ای، آبرومندانه و غیرآبرومندانه )غیر 
مشروع( در مشاغل انحرافی تلقی کرد. تکدی گری 
چهار خصوصیت عمده دارد: 1- متکدی از مسؤولیت 
های اجتماعی معاف است . 2- متکدی به خاطر 

نیازمندی مورد سرزنش قرار نمی گیرد. 
انتظار دارد که دیگران به او  3- چنین شخصیتی 
کمک کنند . 4- در تولید اجتماعی مشارکت نداشته از 

دسترنج دیگران زندگی می گذراند. 
پدیده تکدی با دو عامل مهم ، یعنی: »کمک دهنده« 
و »کمک گیرنده « رابطه دارد. »کمک دهنده ها« 
همان مردم هستند که آنها را می توان به دسته های 
ذیل تقسیم بندی کرد:  1- عده ای بر اساس وظیفه 

شرعی به فقرا و مستمندان کمک می کنند. 
2- گروهی دیگر آن را وظیفه انسانی و نوع دوستی 
می دانند.  3- تعدادی به علت این که نیازمند بودن 
را یک نقص اجتماعی می دانند خود را در رفع این 
نقیصه مسؤول می دانند.  4- دسته چهارم کسانی 
هستند که کمک های خود را با نیت نذر و صدقه انفاق 
می کنند. بنابراین، »تکدی گری صورتی از زندگی 
ارزان قیمتی است که تنها بهای آن فقر مناعت طبع و 

سیر قهقرایی کمال انسان است.

پیش بینی شگفت شاعرانه

با کم  رابطه  در  ترامپ  سیاست های  ناقوس - 
تفاوتی نسبت به صهیونیست و انهدام داعش و 
گروه های تروریست در رابطه با نظرات هیالری 
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.

هر 7 دقیقه یک نفر آلزایمر می گیرد! 

رییس انجمن آلزایمر ایران گفت : هر 7 دقیقه 
 یکنفر به آلزایمر مبتال می شود. با توجه به آمار های
موجود سن سالمندی در ایران رو به افزایش است 

و چون آلزایمر بیماری سالمندی است به طبع این 
آمار رو به افزایش است از سوی دیگر آمار جهانی 
نیز می گوید در سال 2050 بیش از 131 میلیون 
شد. خواهند  مبتال  بیماری  این  به  دنیا  در   نفر 

بیکارترین کشور دنیا کجاست؟

دنیا  کشور  بیکارترین  پول  المللی  بین  صندوق 
این  اساس  بر  تسنیم:  گزارش  به  کرد.  اعالم  را 
 26.32 بیکاری  نرخ  با  جنوبی  آفریقای  گزارش، 
درصد باالترین نرخ بیکاری جهان را دارد و عنوان 

بیکار ترین کشور را به خود اختصاص داده است.

نیسان ایکس تریل به ایران می آید

دو خودروی جدید از نیسان به زودی به خیابان 
پیدا خواهند کرد: نیسان جوک و  راه  ایران  های 
آریا،  نوین  جهان  شرکت  تریل.  ایکس  نیسان 

اقدام به وارد کردن این دو خودروی ژاپنی کرده 
و تبلیغاتی که اخیرا این شرکت به نمایش گذاشته 
است، خبر از قریب الوقوع بودن معرفی رسمی و 

آغاز فروش این دو شاسی بلند نیسان می دهد.

معلم جلوه خوبی هاکاریکاتور

 محمد علی رجبی

گاز منو اکسید کربن گازی بدون بو و رنگ و بسیار سمی و کشنده می باشد که در اثر احتراق ناقص وسایل گاز سوز ایجاد می شود

 لذا همواره به نصب صحیح وسایل گازسوز و به ویژه باز بودن مسیر دودکش توجه نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      

سقف کاذب، کناف ایران، پارکت، دیوار پوش، کاغذ دیواری

09155610111  09151630741

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

تعمیر لوازم خانگی 
در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         

    0915 164  3778-32229117

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی
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آیه روز  

کسانى که دوست دارند زشتى ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنان در دنیا و آخرت 
است. سوره نور آیه 19

حدیث روز  

ترك غیبت از ده هزار رکعت نماز مستحبى پیش خدا محبوبتر است.
حضرت محمد )صلى ا... علیه و آله(

چون بوم بر خرابه دنیا نشسته ایم
اهل زمانه را به تماشا نشسته ایم

بر این سراي ماتم و در این دیار رنج
بیخود امید بسته و بیجا نشسته ایم 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

شادی و خوشبختی تو خوشبختی من است

او  به  را  احساساتتان  یعنى  کسى  داشتن  دوست 
و  باشید  سهیم  شادى اش  در  یعنى  کنید.  وصل 
بیاید  با درد و غصه هایش کنار  بتواند  اینکه  براى 
از قدرت خودتان به او بدهید. همانطور که رابرت 
است  وضعیتى  »عشق  مى گوید،  هایالین  اى. 
که در آن خوشبختى طر ف  مقابل برایتان الزم و 
ضرورى مى شود.« مطمئناً هیچکس کامل نیست. 
وقتى مردى زنى را واقعاً دوست داشته باشد، همه 
چیز درمورد آن زن براى او زیبا مى شود. و نه فقط 
زیبایى ظاهرى، حتى طریقه راه رفتن و حرف زدن 
او برایش جذاب مى شود. این مرد مى داند که این 
نیست  مهم  برایش  ولى  دارد  نقص هایى  هم  زن 
چون عشق یعنى بدى هاى آن فرد را هم در کنار 

خوبى هایش بپذیرید.
هستند،  کلمه  فقط  دارم«  »دوستت  که  همانطور 
قول ها و وعده ها هم اگر عملى نشوند چیزى جز 
کلماتى نیستند به زبانتان آمده اند. مرد عاقل مى داند 
کسى که به وعده هاى خود عمل نمى کند شایسته 
به  که  است  احترام  شایسته  نیست، کسى  احترام 

قول هاى خود وفا کند. 
هیچوقت نمى توانید عاشق کسى شوید که احترامى 
براى او قائل نیستید. وقتى کسى را واقعاً دوست 
خواهد  عمیق تر  و  بیشتر  او  به  شما  احترام  دارید، 
احترام  او  نظرات  و  احساسات  افکار،  به  شما  شد. 
در تصمیم گیرى هایى که روى هر دو  مى گذارید. 
شما اثر دارد حتماً اینها را در نظر مى گیرید. و مهمتر 
اینکه، هیچوقت طورى که اعتماد بینتان را خدشه دار 

کند رفتار نمى کنید.

پیرمردى دنیا دیده در نزدیکى سه زن نشسته بود و
 مى شنید که زن ها چه طور از پسرانشان تعریف 
مى کنند.  اولى گفت:پسرم در حرکات اکروباتى ماهر 
است. دومى گفت : پسر من مثل مثل بلبل آواز مى 
خواند. هیچ کس مثل صداى اوندارد. زن سوم سکوت 
 کرد، آن دو از او پرسیدند : پس تو چرا از پسرت چیزى

 نمى گویى؟ زن جواب داد پسرم چیز خاصى براى 
تعریف کردن ندارد. او فقط یک پسر معمولى است .و 
صفت بارزى ندارد. سطل هایشان را پر کردند و رفتند.

پیرمرد هم آهسته به دنبالشان راه افتاد. سطلها سنگین 
و دست هاى زن ها ضعیف بود.خسته شدند بخاطر 
همین وسط راه ایستادند در همین موقع پسرهاى هر 
سه زن از راه رسیدند . پسر اول روى دو دست ایستاد 
شروع کرد به پا دوچرخه زدن.زن ها فریاد زدند: عجب 
پسر ماهرى است! پسر دوم هم شروع به خواندن کرد 
زن ها با شوق، به صداى او گوش دادند. پسر سوم 
به سوى مادرش دوید سطل را بلند کرد و آن را به 
خانه برد. در همین موقع زن ها از پیرمرد پرسیدند: 
نظرت در مورد این پسرها چیست؟پیرمرد با تعجب 
پرسید:منظورتان کدام پسرهاست ؟من که اینجا فقط 

یک پسر مى بینم.

شرکت  هیچ  که  گفت  مى توان  جرئت  به 
تولیدکننده لوازم الکتریکى نتوانسته همانند اپل 
اشتیاق مردم را برانگیزد. در طول این سال ها 
از یک کمپانى تبدیل شده اند  آن ها به بیش 
و بسیارى از افراد آن را به عنوان یک ارجاع 
دهنده سبک زندگى و یک مرجع فوق العاده 

محبوب مى شناسند.
مجذوب  نیز  ما  کنیم  اعتراف  باید  اینجا  در   
دستاوردهاى اپل به عنوان یک شرکت حوزه 
این مقاله  تکنولوژى هستیم. اقصد داریم در 
به چند حقیقت جالب در ارتباط با این شرکت 
اشاره کنیم که مى تواند براى طرفداران این برند 
آمریکایى جالب باشد. به همین ترتیب در این 
مقاله مى توانید از ریشه نام محصوالت اپل، در 

مورد لوگو این شرکت، را مطالعه کنید.
 نخستین لوگو اپل اسحاق

 نیوتون بود
اگر چه لوگو رنگین کمانى شرکت اپل شناخته 
شده ترین لوگو قدیمى این شرکت است ولى 
کمپانى  این  به  مربوط  که  لوگویى  نخستین 

اسحاق  از  تصویرى  بود،  خواهد  کوپرتیونیى 
نیوتون بود که در زیر یک درخت نشسته و 
یک سیب بر روى سر آن مى افتد. در واقع این 
لوگو زمانى را نشان مى دهد که براى نخستین 
بار نیوتون رمز و راز گرانش زمین را کشف کرد.

از  یکى  توسط  شرکت  این  نیوتونى  آرم 
بنیانگذاران کمتر شناخته شده اپل به نام رونالد 
وین طراحى شده است. وى کسى بود که سهام 
خود را در همان ابتداى کار با قیمت تنها 800 
دالر به استیو جابز و استیو وزنیاك فروخت. 
سهام وى حاال داراى ارزشى بالغ بر 22 میلیارد 
دالر خواهد بود. این لوگو براى سال ها طرح 
اصلى این برند بود و سال 1998 یک لوگو تک 

رنگ جاى آن را گرفت.
 وزنیاک ماشین حساب علمی خود 

را برای افزایش سرمایه فروخت
براى  نیاز  مورد  پول  آورى  جمع  منظور  به 
نخستین  ساخت  همچنین  و  قطعات  خرید 
ون  جابز  استیو  اپل،  شرکت  سفارش هاى 
از آن وزنیاك نیز  فولکس واگن خود و پس 

یک ماشین حساب علمى 500 دالرى به نام 
Hewlett-Packard 65 به فروش رساند.

شاید کسانى که پس از دهه 90 میالدى به 
دنیا آمده اند از اینکه یک ماشین حساب اینقدر 
مى ارزد متعجب مى شوند اما وقتى که به سال 
علمى  حساب  ماشین  یک  بازگردیم،   1976
امروزى  تاپ  لپ  یک  ارزش  داراى  واقع  در 
دالر  قیمت 795  با  را  آن  وزنیاك  داشت.  را 
به فروش رساند هرچند که ما بر این باوریم 
نمى فروخت  را  خود  حساب  ماشین  او  اگر 
 مى توانست به خوبى از آن در پیشبرد کارهایش 

استفاده کند.
نخستین کامپیوتر اپل 
به قیمت 666.66 دالر

قیمت باالى کامپیوترهاى اپل در حال حاضر 
بزرگ ترین شکایتى است که همواره منتقدان از 
این کمپانى دارند. اما از لحاظ تاریخى باید گفت 
که همواره محصوالت این شرکت کوپرتینویى 
بوده اند.  از حد خود برخوردار  باالتر  از قیمتى 
حساب  را  تورم  نرخ  شما  که  زمانى  واقع  در 

مى کنید، نخستین کامپیوتر اپل بیشتر از قیمت 
مک بوك ایر و یا حتى یک مک بوك پرو 17 

اینچى گران تر است. 
 الهام گرفتن نام مکینتاش از یک سیب

که  همانطور  لیسا«  »اپل  تاپ  لپ  نام  در 
مشخص است از نام دختر استیو جابز کمک 
گرفته شده اما نام مکینتاش از کجا آمده است؟ 
یکى از کارمندان اپل به نام »جف راسکیم« نام 
یکى از نژادهاى سیب مورد عالقه خود را به 
مدیران این شرکت پیشنهاد داد و از آنجا که 
این نام با نام خود اپل و تم میوه گونه آن ها 

همخوانى داشت آن را برگزیدند.
 مکینتاش فقط یک کدنام بود و استیو جابز 
گفته بود که قصد دارد نام پروژه نهایى را به 
»دوچرخه« تغییر دهد. اما راسکین به روشنى 
مى دانست که مکینتاش مى تواند براى سالیان 
سال به عنوان نامى جذاب مطرح شود به همین 

خاطر بر پیشنهاد خود پا فشارى کرد.
 اپل نخستین دوربین دیجیتالی رنگی

 را به تولید انبوه رساند

اپل  درواقع  بازگردیم،   1994 سال  به  وقتى 
نخستین دوربین دیجیتالى رنگى را در ایاالت 

متحده به صورت انبوه رساند.
Apple QuickTake 100 مى تواند هشت 

عکس را بگیر و با یک کابل سریالى به مک 
متصل شود. این دوربین داراى قیمت 749 دالر 
بخرید  را  آن  امروزه مى خواستید  اگر  که  بود 
داراى ارزش 1000 دالرى بود. تا پیش از این 
که استیو جابز به تولید این دوربین خاتمه دهد 

در دو مدل عرضه مى شد.
نام »آیپاد« در سال 2001 از یک ادیسه 

فضایی الهام گرفته شده است
قصد  جابز  که  شد  شروع  آنجایى  از  داستان 
داشت براى پخش کننده موسیقى این شرکت 
نام »1000 آهنگ در جیب شما« را انتخاب 
کند. با این حال آن ها تصمیم گرفتند که نام 
دیگرى را براى محصوالت خود انتخاب کنند.

این تصمیم زمانى تغییر کرد که آن ها نام پاد را 
براى محصول خود برگزیدند و یک پیشوند  نیز 

همانند آى مک در کنار آن قرار دادند.

عارفانه روز

خداوندا :
من در کلبه حقیرانه خود چیزى را دارم 

که تو در عرشه کبریایى خود ندارى!
 من خدایى چون تو دارم و تو چون خود ندارى!

ما در جوار یکدیگر زندگى مى کنیم ، 
پس اولین مقصود ما در زندگى این است که

 به یکدیگرمحبت کنیم و اگر نمى توانیم دسِت 
کم دیگران را آزار ندهیم.

اگر اشتیاق شما براى موفق شدن بیشتر 
از ترس شما از شکست خوردن باشد،

قطعا موفق خواهید شد...

278561349
345978126
961324587
497185532
813692754
526437918
689213475
734859261
152746893

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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 زندگــى به من آمـوخت ؛
 براى داشتن آرامـش و آسـایـش؛
امــروز را با » خـدا«  قدم بـردارم

و فـــردا را به او بسپـار...

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

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

به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم.  ٣٢٣٤٢٢٤٤ 

ساعت تماس: ١١ظهر الي ١٤

به یک مهندس مکانیک، آب و نقشه 
برداری برای اخذ گرید نیازمندیم.

09١٢0876690
٣٢٤٢١5٤٤

به یک پروانه کسب لوازم التحریر 

به صورت اجاره یک ساله نیازمندیم.

09٣٣56١5٣٤0

به یک نفر کارگر ساده
 برای گچکاری ساختمان نیازمندیم.

09١586١9٢٤8

به یک نفر آقا برای کار در مغازه با شرایط ذیل نیازمندیم:
آشنا به تعمیر بردهای الکترونیکی )رشته الکترونیک(

وضعیت نظام وظیفه مشخص با سند  - سن کمتر از ٢5 سال
حقوق: ماهیانه 8/000/000 ریال     بیمه بعد از ٣ ماه

شرح وظایف: تعمیر بردهای الکترونیکی
فروشندگی و پاسخگویی به مشتریان

انجام امور روزمره مغازه از جمله نظافت، محل بار، انجام امور بانکی و غیره
چهارراه دوم توحید - نمایندگی الکترونیک 

تلفن: ٣٢٤٣66٤5

فروش فست فود
 با کلیه امکانات و موقعیت عالی 

با قیمت استثنایی
09١٢8٣99٣95

قابل توجه سازمان ها ، ادارات 
شرکت ها و موسسات دولتی

تاکسی تلفنی لبخند کبیر
 با 7 سال سابقه کار قراردادی

 با ادارات و کادری مجرب و متاهل 
با خودروهای مدل باال )سمند، پژو 

٤05، پژو پارس، پراید( 
آماده قرارداد و سرویس دهی

 به داخل و خارج استان می باشد.
گواهینامه پایه یکم

تلفن تماس: ٣٢٣00١١١ 
٣٢٣00٣٣٣ 

همراه: 09١5١60٢5٢9
مدیریت: آدینانی

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

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    09١596٣885٢- ٣٢٤0٣٣69  سالخورده

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
٣٢٢٣90٤8 -09١596١8050 

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

09١5١6٣0٤٣5 -09١596٢١٣١١

کار خوب اتفاقی نیست

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

تجربه کنید.   09١5866800٢

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

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09١556١96٢0

09١59٤١678٤- حسینی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09١5٣6٣7507- حسینی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

به یک مدرک کاردانی با سه سال سابقه
در زمینه راه در چهار سال اخیر نیازمندیم. 

٣٢٢٢٣٣07-09١556١9٤٢٢

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

09١596٢6٣١9
09١596٢٤680

مغازه تجاری به مساحت 60 متر واقع 
در میدان امام خمینی )ره( کوچه بانک 
صادرات مرکزی اجاره داده می شود.
09١556٢0967 - ٣٢٢٢6٣5١
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شرکت تیم اتومبیلرانی اساللوم خراسان جنوبی
 در مسابقات قهرمانی کشور

پیشه ور - تیم اتومبیلرانی بانوان و آقایان خراسان جنوبی در مسابقات  
رود. می  خود  حریفان  مصاف  به  کشور  قهرمانی  اساللوم  اتومبیلرانی 

پنجمین دوره  مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در رشته اساللوم روز 
جمعه  21 آبان ماه جاری در پیست اتومبیلرانی شهرستان شیراز برگزار 
می شود.تیم خراسان جنوبی را در رده بانوان ؛ اسما مرادی در کالس 
1500سی سی ، تهمینه شفیعی و زهرا  بیگزاده در کالس 2000 سی 
سی و در رده آقایان و در کالس 1500 سی سی ،جواد پوررضا و امین 
فارسی و در کالس 2000 سی سی امیر دروهی و علیرضا غالمی و در 

کالس آزاد سینا ریاحی تشکیل می دهند.

ثبت 32 گل در 6 دیدار فوتسال کارکنان دولت

کاری - مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دولت شهرستان بیرجند با انجام 
6 دیدار در هفته دوم پی گیری شد. مسئول برگزاری این رقابت ها گفت: 
از سری مسابقات دسته یک 4 دیدار انجام شد که در نتیجه آن صنعت و 
معدن 7 بر 2 مقابل بانک کشاورزی به برتری رسید، بانک تجارت 3 بر 
2 از سد ورزش و جوانان گذشت، شرکت گاز 3 بر 2 دادگستری را پشت 
 سر گذاشت و هالل احمر با نتیجه 3 بر یک مخابرات را مغلوب کرد.

ابراهیم آرگینی، افزود: در دیدار های دسته 2 نیز پدافند هوایی 5 بر یک 
بانک صادرات را شکست داد و سازمان امور مالیاتی با نتیجه  4 بر صفر  
در برابر نوسازی مدارس به پیروزی رسید.مسابقات فوتسال کارکنان دولت 
شهرستان بیرجند با حضور 36 تیم از اداره ها و سازمان های مختلف در 

2 دسته یک  و 2 در حال انجام است.

غیبت ایرانی ها در فهرست نامزدهای 
بهترین بازیکن سال آسیا

نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا در حالی اعالم شد که نام هیچ بازیکن 
ایرانی در آن دیده نمی شود. به گزارش ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اسامی سه نامزد بهترین فوتبالیست مرد و بهترین فوتبالیست زن قاره 
کهن در سال 2016 را اعالم کرد. امسال قرار است مراسم بهترین های 

فوتبال آسیا 20 روز دیگر در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.

تاج: بهترین شرایط بر تیم های ملی فوتبال حاکم است

رئیس فدراسیون فوتبال در جلسه هیئت رئیسه گفت: تمامی شرایط را 
برای حضور تیم ها در میادین مختلف فراهم می کنیم. تاج درباره تدارکات 
تیم ملی فوتبال بزرگساالن گفت: تیم بزرگساالن موقعیت خوبی در جدول 
مسابقاتی دارد اما صعودمان به جام جهانی هنوز قطعی نشده است. اما 
شرایط خوبی بر اردوهای این تیم وجود دارد. تیم ملی یک بازی دوستانه 

با گینه برگزار خواهد کرد و سپس به مصاف تیم سوریه می رود.

واژگوني پراید در سربیشه 2کشته و مجروح برجاي گذاشت

حسینی - فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از واژگوني یک دستگاه پراید در محور بازارچه مرزی 
فوریت  مرکز  اعالم  داشت:با  اظهار  خبر  این  تشریح  فوالدیدر  علیرضا  داد.  ماهیرودخبر  میل 78 
ماهیرود به  محورسربیشه  در  پراید  خودروی  دستگاه  یک  واژگونی  بر  110مبني  پلیسي   هاي 
کیلومتر 10 بازارچه مرزی بالفاصله مأموران انتظامی و پلیس راه به همراه گروه امداد به محل 
سانحه اعزام شدند. وي افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه پراید در 
محل واژگون شده است که در این سانحه سرنشین خودرو بر اثر جراحات وارده در دم کشته شد و 
راننده خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.سرهنگ فوالدی تصریح کرد:کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را عدم توانایي در کنترل وسیله نقلیه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه در 
پیچ جاده توسط راننده خودرو پراید اعالم کرد.فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه در پایان اظهار 
داشت: رعایت قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي توسط رانندگان سالمت راننده و سرنشینان 

خودرورابه دنبال دارد.

دستگیری مرد هزار چهره

با  که  حرفه ای  کالهبردار  دستگیری  از  سمنان  استان  انتظامی  فرمانده 
هویت  های جعلی از شرکت  های باربری در 6 استان کشور 40 تریلی گندم 
بود، خبر داد. سردار روح  بر 16 میلیارد ریال سرقت کرده  بالغ  ارزشی  با 
االمین قاسمی گفت: اعالم سرقت محموله سنگین گندم از یک شرکت 
آبان ماه و تحقیقات جامع پلیس، راز چندین  باربری در روزهای نخست 
فقره سرقت و کالهبرداری میلیاردی در سراسر کشور را فاش کرد. این 
مسئول انتظامی گفت: با هماهنگی قاضی پرونده ،تحقیقات در سایر استانها 
نیز ادامه یافت و تاکنون چندین فقره کالهبرداری و سرقت در استان های 
دیگرشناسایی شده است.فرمانده انتظامی استان به اعتراف متهم دستگیر 
شده به چندین فقره جعل و کالهبرداری اشاره و خاطرنشان کرد: متهم 

پس از معرفی به دادسرا راهی زندان شد.

سرکه از قرن ها پیش تاکنون در آشپزی و خانه داری 
از سرکه  به عالوه،  است.  داشته  متنوعی  کاربردهای 
است  می شده  استفاده  قدیمی  سنتِی  درمان های  در 
و اقوام مختلف از آن برای درمان هر نوع بیماری و 
مشکل جسمی کمک می گرفتند. یکی از پرکاربردترین 
انواع سرکه در درمان های طبیعی، سرکه سیب است.

سرکه سیب سرشار از استیک اسید است که تأثیرات 
بیولوژیکی مهمی دارد سرکه سیب بسیاری از باکتری ها 
را  خون  قند  سطح  سیب  سرکه  می برد  بین  از  را 
کاهش می دهد و با دیابت  مبارزه می کند سرکه ی با 
ایجاد احساس سیری به کاهش وزن کمک می کند 
سرکه ی سیب ممکن است در مقابله با سرطان مؤثر 

باشد قرص مکمل سرکه سیب در گلوی یک زن گیر 
کرد و موجب سوزش مری وی شد. توصیه می شود که 
از مایه ی سرکه سیب طبیعی و تصفیه نشده استفاده 
کنید تا خواص بیشتری نصیب خود کنید. سرکه سیب    
در حالت دهندگی مو، مراقبت پوست، بهداشت دندان، 

عامل ضدعفونی کننده اشاره کرد.

خاصیت شگفت آور سرکه سیب!

بهترین راه آب کردن 
چربی های شکم و پهلو

دویدن،  پیاد ه  روی،  مثل  هوازی  ورزش های 
دوچرخه سواری، شنا و کوهنوردی مقدار زیادی 
از چربی های بدن را می سوزانند. ولی بیشتر افراد 
خیلی زود از انجام این ورزش ها خسته می شوند 
ورزش،  اول  دقیقه   10 می کنند.  رها  را  آن  و 

دقیقه   20 فقط  اگر  می سوزد.  بدن  گلیکوژن 
ورزش کنید، نیمی از عمل سوزاندن چربی را 
انجام داده اید که برای حفظ سالمتی قلب خوب 
است، ولی چربی زیادی از بین نمی رود زیرا تا 
وقتی که کاماًل ذخایر گلیکوژنی کبد از بین نرود، 
چربی زیادی نمی سوزد. بنابراین برای از بین بردن 
چربی شکم،4-3 بار در هفته و هر بار باید 30 تا 

60 دقیقه پشت سر  را انجام دهید.      

ترک وعده شام شیوه ای 
موثر در کاهش وزن

نتایج یک تحقیق نشان می دهد خوردن وعده 
غذایی کوچک در طول روز و ترک وعده غذایی 
شام می تواند تاثیر مثبتی بر سالمت داشته باشد.، 
غذا  روز  طول  در  که  وزن  اضافه  دارای  افراد 
می خورند و در طول شب غذا نمی خورند کمتر 

دچار گرسنگی شده و چربی بیشتری در طول 
شب می سوزانند.ما در این مرحله هنوز مطمئن 
نیستیم که آیا کل چربی سوزی در بدن افزایش 
می یابد یا نه. ما برای بهبود شیوه چربی سوزی نیاز 
به انجام مطالعات گسترده تری داریم. با وجودی 
که هنوز ارتباط مشخصی بین غذان خوردن در 
این  اما  ندارد،  طول شب و کاهش وزن وجود 

موضوع برای دنیای تغذیه حائز اهمیت است.

دالیل جالب خارش پوست 
که پیش از این نمی دانستید

آلرژی ها و عفونت ها از شایع ترین علل خارش 
پوست محسوب می شوند. اما آیا می دانستید که 
تلفن هوشمند شما هم می تواند سبب خارش 
پوستی شود؟ بله، در اینجا به برخی از عوامل 
به  منجر  می توانند  که  می کنیم  اشاره  جالبی 

خارش پوست شوند. رنگ  مو - بخاری و شوفاژ 
تلفن های هوشمند - دیابت - آب سخت.   -
تحقیقات نشان می دهد استفاده از آب سخت 
برای شستشوی بچه می تواند منجر به خارش و 
قرمزی پوست شده که خودش نشانه ای از اگزما 
است. علتش آن است که میزان باالی سختِی 
آب )کربونات کلسیم( و کلر موجود در آن به 

سدهای طبیعی پوست آسیب وارد می کند.

این خوراکی ها افسردگی را تشدید می کنند

یا  هستید  ناراحتی  و  غمگین  فرد  اگر 
می خواهید روحیه شاد و خوبی داشته باشید، 
از مصرف غذاهایی که ثابت شده خلق وخوی 
کنید.اگر  خودداری  می کنند،  تنگ  را  شما 
ها  خوراکی  این  مصرف  از  هستید،  افسرده 
پرهیز کنید: دونات -  نوشابه -  سیب زمینی 

غذاهای   - الکل    - قهوه    - سرخ کرده 
بیماری سلیاک  به  اگر  گلوتن.  فرآوری شده 
گندم  در  )پروتئینی  گلوتن  خوردن  هستید، 
بر  زیادی  تأثیرات  جو(  مانند  غالتی  و 
خلق وخوی شما می گذارد و به روده کوچک 
شما آسیب جدی می زند. اما به گفته سازمان 
گلوتن  افراد مصرف  این  در   Celiac.org

خطر افسردگی را نیز بیشتر می کند.

 درمان فوری جوش با این گیاه! 

آنها  رفع  برای  مختلف  درمان های  از  اگر 
ناامید شده اید، کافی است گیاه »آلوئه ورا «را 
امتحان کنید.به گفته دکتر سوزان سروری، 
گیاه »آلوئه ورا« ترمیم کننده و شادابی بخش 
از  تنهایی  به  می توان  هم  که  است  پوست 
محصوالت  هم  و  کرد  استفاده  آن  ژل 

در  هستند،  گیاه  این  حاوی  که  مختلفی 
ابتدا پوست خود را کاماًل  بازار موجود است 
را  آلوئه ورا  از  قسمی  کنید،  و خشک  شسته 
برش داده و کمی با دست فشار دهید، گیاه 
آن  نحوی که ژل  به  بمالید  پوست  را روی 
کاماًل پوست را بپوشاند، اجازه دهید که ژل 
را  کار  این  است  بهتر  شود.  خشک  کاماًل 

روزی دو بار انجام دهید.

کشته و مصدومان حادثه تصادف زائران
 ایران  در عراق وارد مرز چذابه شدند

فارس: کشته و مصدومان حادثه تصادف زائران ایران در عراق وارد مرز چذابه 
شدند مسئول تیم های هالل احمر مستقر در مرز چذابه از ورود حادثه دیدگان 
تصادف زائران ایران در عراق از طریق این مرز به کشور خبر داد.حسین شاه 
مرادی امروز مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: یک خودروی ون حامل زئران 
ایرانی شب گذشته از طریق مرز چذابه عازم نجف اشرف بود که در منطقه 
حله استان العماره دچار حادثه شد.وی افزود: در این حادثه رانندگی، یکی از 
زائران جان خود را از دست داد و 15 نفر نیز مجروح شدند.مسئول تیم های 
هالل احمر مستقر در مرز چذابه خاطرنشان کرد: پس از اطالع از وقوع این 
حادثه تمام تالش های خود را برای انتقال حادثه دیدگان به کشور برای درمان 

بسیج کردیم که خوشبختانه ساعاتی قبل این افراد وارد مرز چذابه شدند.

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد

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 رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

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

چهارراه دولت 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

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

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

اخالق، انصاف، کار 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

رحیم آبادی

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

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی
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لغو پروازهای تهران-بیرجند  و بالعکس یکم آذر

برزجی- پروازهای عصر  یکم آذرماه از تهران - بیرجند و بالعکس  هواپیمایی ماهان ایر کنسل شد.   مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی  در 
گفتگو با آوا اظهارکرد:  گفت : پرواز تهران - بیرجند و بالعکس  عصر روزدو شنبه اول آذر ما لغو شد. هادی سالمی افزود: بنا به اعالم شرکت هواپیمایی 

ماهان قرار است هواپیماهای این شرکت برای چک به ارج فرستاده شود لذا به علت کمبود ناوگان پرواز تهران- بیرجند و بالعکس لغو شده است.
پنجشنبه * 20 آبان 1395 * شماره 3648

7
نوبخت :
مشکالت استان را می دانم

مطبوعات  نمایشگاه  از  روز  پنجمین  مالئی- 
کشور اصحاب رسانه میزبان نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و سخنگوی دولت بودند که وی در 
نشست خبری از افزایش ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
نشست  این  در  داد.  خبر  مطبوعات  یارانه  تومانی 
که به رسانه های استانی مهلت پرسیدن سوال را 
نمی دادند خبرنگار ما با سماجت و با صدای بلند 
گفت: روستاهای خراسان جنوبی تامین کننده امنیت 
شرق کشور هستند و به شدت نیازمند آب هستند 
به نوعی که در بعضی از روستاها آب برای غسل 
میت هم ندارند راه آهن را باید در خواب ببینیم و 
اگر روستاهای مرزی با افغانستان خالی سکنه شوند 
دولت  سخنگوی  بود.  خواهد  ایران  برای  تهیدی 
پاسخ داد: این موضوعاتی که گفتید در جریان هستم 
و رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان جنوبی 
با من صحبت کردند که مقرر شده جلسه ای شنبه 
هفته آینده درباره مشکالت آب، راه آهن خراسان 

جنوبی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شود.

وصیت  قبل از ورود به جاده مرگ 

و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  سیما-  و  صدا 
خوسف در مجلس گفت: نامگذاری محور بیرجند-

قاین با نام جاده مرگ، نامگذاری خوبی است. حجت 
از روند اجرای طرح دو  بازدید  االسالم عبادی در 
بانده شدن محور بیرجند-قاین در کنار قدردانی از 
زحمات مسئوالن استانی، با لحنی شوخ طبعانه و 
مطایبه آمیز گفت: اینجا جاده مرگ است، حقیقتا 
اسم بدی هم نیست، وقتی که می خواستم به اینجا 
بیایم به پدر و مادرم وصیت کردم . وی افزود: باز هم 
وصیت می کنم و از همه حاللیت می طلبم و همه را 
هم می بخشم ولی وزیر راه و  آقای نوبخت )معاون 
رئیس جمهور( را حالل نمی کنم، مگر اینکه این 
محور را دوبانده کنند. به گزارش مهر فرماندار بیرجند 
نیز بابیان اینکه فعال شدن مرزها و افزایش صادرات 
بار ترافیک در محور بیرجند- قاین را سنگین تر 
کرده است، گفت: برای اتمام هرچه سریع تر این 

پروژه باید اعتبارات آن افزایش یابد.

استان، میزبان مسابقات کشتی پهلوانی 
دانش آموزان متوسطه کشور

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  شبستان- 
مسابقات  میزبان  جنوبی  خراسان  گفت:  استاندار 
زورخانه ای  ورزش های  و  پهلوانی  کشتی 
دانش آموزان مقطع دوم متوسطه پسران کشور در 
دهه فجر است. حسینی اظهار کرد: تمام دستگاه 
الزم  امکانات  همراهی  و  کمک  با  اجرایی  های 
برای برگزاری هرچه بهتر این دور از مسابقات را 

در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهند.

آغاز اجرای طرح
نظام نوین ترویج کشاورزی در استان

آغاز  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان خبر داد. 
ولی پور مطلق ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی 
کشاورزی  ترویج  نوین  نظام  طرح  توجیهی  و 
گفت: ۹۷ درصد تولیدات جهانی زرشک در استان 
تولید می شود. مدیرکل دفتر شبکه ملی تلویزیونی 
کشاورزی و مدیریت دانش وزارت جهاد کشاورزی 
ترویج  نوین  نظام  طرح  تاکنون  اینکه  بابیان  نیز 
کشاورزی در چهار استان به صورت پایلوت اجراشده 
است، افزود: اجزای طرح نظام نوین ترویج مبتنی بر 
سه اصل است که یکی از مهم ترین آن ها پهنه بندی 
و گذاشتن کارشناس مسئول که مسئولیت کشاورزی 

هر پهنه را به عهده خواهد داشت.

قول مساعد خیران برای راه اندازی 
کتابخانه سیار روستایی در شهرستان درمیان

سیار  کتابخانه  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
نقش قابل توجهی در گسترش فرهنگ کتابخوانی 
موثر  می تواند  روستایی  محروم  مناطق  در  و  دارد 
واقع شود که خوشبختانه خیران این شهرستان قول 
مساعد جهت خرید ماشین برای این کتابخانه سیار را 
دادند. بشیری زاده تصریح کرد: برخی از مشکالت در 
سطح شهرستان متاسفانه ریشه فرهنگی دارند که به 

ساختارهای مختلف زندگی ما بر می گردد.

شناسایی سنگ نگاره جدید در بشرویه

مسئول  رباطی  سلیمانی  مقدم-  دادرس 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی 
یک  شناسایی  از  بشرویه  شهرستان  گردشگری 
فقره نگارکند در منتهی الیه شرقی کوهپایه های 
خبر  بشرویه  شهرستان  محدوده  در  شتری  کوه 
ای  مجموعه  گزی  چاه  نگارکند  گفت:  وی  داد. 
بر  اشخاصی سوار  به همراه  بز کوهی  نقوش  از 

مرکب و نقوشی شبیه درخت را نشان می دهد.

بیش از21میلیون سهم در بورس استان
داد و ستد شد

گروه خبر- مدیر بورس منطقه ای گفت: مهر ماه 
13۹۵، تعداد 21میلیون و 416 هزار و ۹۰2 سهم به 
ارزش ۵۸ میلیارد ریال در تاالر بورس استان داد و 
ستد شد که در مقایسه با ماه قبل 1۰۰ درصد رشد 
دارد. هریوندی مجموع معامله تاالر بورس استان 
از ابتدای سال  تا پایان مهر را 3۵4 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: ۵2 درصد آن مربوط به خرید 

سهام و بقیه مربوط به فروش سهام بود.

بازدید مشاور معاونت اقتصادی وزارت 
کشور از غرفه استان در نمایشگاه مطبوعات

گروه خبر- مشاور معاونت بین الملل و هماهنگی 
خراسان  میز  دبیر  و  کشور  وزارت  اقتصادی  امور 

از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  جنوبی 
غرفه اداره کل ارشاد استان در نمایشگاه مطبوعات 
به فرصت های  بازدید  این  در  بازدید کرد. رضایی 
افزود:  و  کرد  اشاره  استان  اقتصادی  و  اشتغالزایی 
خراسان جنوبی فرصت هایی مانند مرز، معدن و کویر 
را دارد که می تواند بسیار اشتغالزا باشد. وی اظهار 
کرد: فرصت های سرمایه گذاری استان باید به سایر 

استان ها و مراکز اقتصادی کشور شناسانده شود.

هفته آینده در مجلس ، وزیر کشور برای 
پدیده شاندیز مورد سوال قرار می گیرد

کل  دبیر  کواکبیان  مصطفی  حضور  مالئی- 
از  تهران  مردم  نماینده  و  ساالری   مردم  حزب 
غرفه آوا بازدید کرد. وی در این بازدید با اشاره به 
تیتر )پدیده نامیزان( که در دکور  غرفه قرار دارد، 

گفت: سه شنبه هفته آینده از وزیر کشور درصحن 
مجلس  سواالتی در مورد پدیده شاندیز پرسیده 
خواهد شد. نمایندگان آوا از وی خواستار حمایت و 
پیگیری مسائل آب و پدیده خراسان جنوبی شدند.

عضویت رایگان در هفته کتاب

اداره  کتابخانه های  امور  مسئول   - کاری 
کرد:  عنوان  استان   عمومی  کتابخانه های  کل 
عضویت در کتابخانه های استان در هفته کتاب 
رایگان می باشد و فقط ۵۰۰ تومان بابت کارت 
عضویت دریافت می شود.نارمنجی افزود: در روز 
قلمچی  بنیاد  همکاری  با  آینده  هفته  چهارشنبه 
همچنین  و  شود  می  برگزار  کتاب  هفته  برنامه 
و  دهک  روستاهای  در  آینده  پنجشنبه  روز  در 
افتتاح  جدید  های  کتابخانه  نهبندان  چاهشنگ 
می شود. شایان ذکر است که در استان خراسان 

جنوبی 6۷ کتابخانه فعال وجود دارد.

موزه تاریخ آموزش و پرورش
در استان تاسیس می شود

اداره  ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون  مهر- 
تاریخ  موزه  تاسیس  از  پرورش  و  آموزش  کل 
موسوی  داد.  خبر  استان  در  پرورش  و  آموزش 
این  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  در شورای  کیا 
آموزش  سند  هزار   4۵ موزه  این  در  افزود:  خبر 
و پرورش به نمایش گذاشته می شود. به گفته 
وی این موزه در بافت قدیمی شهرستان بیرجند 
در مدرسه »شهید حسین فهمیده« تاسیس می 
و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  شود. 
پرورش نیز در این جلسه اظهار کرد: تاکنون از 
دو هزار نفر بی سوادی که سهمیه استان است، 

هزار و 2۰۰ بی سواد جذب شده اند.

کتابخانه های موجود در فردوس 
جوابگوی نیاز مراجعان نیست

عمومی  های  کتابخانه  اداره  رئیس  غالمی- 
فقط  حاضر  زمان  در  گفت:  فردوس  شهرستان 
ارائه  اسالمیه  باغشهر  و  فردوس  در  کتابخانه  دو 
مراجعان  نیاز  جوابگوی  که  دهند  می  خدمات 
مبرم  نیاز  به  توجه  با  کرد:  بیان  اسدی  نیست. 
طی  استاندارد،  کتابخانه  احداث  به  شهرستان 
تفاهم نامه ای با بنیاد علمی آموزشی قلم چی، در 
روزهای پایانی ایام بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و 
کتابدار سال جاری، کلنگ احداث کتابخانه مرکزی 
فردوس به زمین زده می شود. وی افزود: تکمیل 
با  نیز  باغستان  روستایی  کتابخانه  احداث  پروژه 

اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال در دست اقدام است.

کارخانه داروسازی استان نقش موثری
در توسعه صادرات خواهد داشت

بیرجند،  شهرستان های  مردم  نماینده  تسنیم- 
کارخانه  مجلس  گفت:  در  خوسف  و  درمیان 
صادرات  توسعه  در  موثری  نقش  داروسازی 
با  دیدار  در  عبادی  حجت االسالم  داشت.  خواهد 
ومعاونان  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دارویی کشور  بازار  می توانیم  افزود:  دانشگاه  این 
افغانستان را هم تأمین کنیم  و در این راستا باید 
با تأمین اجتماعی ارتباط داشته تا آنها هم وارد کار 

شوند تا برای کارخانه سرمایه گذاری شود.

آزادی 55 نفر از جرائم غیر عمد استان

بخش دیالیز و درمانگاه تخصصی در بیمارستان طبس احداث می شود

حسینی- سرپرست اداره کل زندان ها از 
عمد  غیر  جرائم  زندانیان  از  نفر   ۵۵ آزادی 

استان از ابتدای امسال خبر داد.
صبح دیروز ریس ستاد دیه کشور به همراه 
جمعی از مسئوالن با نماینده ولی فقیه در  
استان دیدار کردند. هاشمی سرپرست اداره 
کل زندان ها با بیان اینکه به همت هیأت 

از  نفر   ۵۵ امسال  ابتدای  از  خیران  و  امنا 
زندانیان جرائم غیر عمد آزاد شده اند عنوان 
کرد: از این تعداد 4 نفر دیه، 32 بدهی مالی، 
1۷ مهریه و 2 نفقه بوده اند که در مجموع 
بدهی آنان بیش از 32 میلیارد و ۹2۵ میلیون 
ریال است. وی گذشت شاکیان، کمک های 
ستاد دیه استان و کشور و تسهیالت بانکی 

را از عوامل این کار نیک دانست و ادامه داد: 
برای 142 نفر از جرائم غیرعمد در ستاد دیه 

پرونده تشکیل داده ایم.
جوالیی رییس ستاد دیه کشور نیز با یادی 
دیه  ستاد  مؤسس  اولین  الجوردی  شهید  از 
کشور بیان کرد: امسال بیست و نهمین جشن 
گلریزان زندانیان را در 2۸۷ نقطه کشور داشتیم 
و تا امروز نزدیک به 1۰۰ هزار نفر افراد بدهکار 
از زندان ها آزاد شده اند. وی با اشاره به قانون 

بیمه اجباری شخص ثالث تاکید کرد: تا قبل از 
تصویب این قانون روزانه نزدیک به ۵۰ نفر 
به زندان می افتادند اما بعد از تصویب آن به 
همت ستاد دیه این تعداد به یک تا دو نفر در 
روز رسید. جوالیی از مردم درخواست کرد تا 
با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از 
مهریه های نامعقول و رعایت نکات ایمنی در 
کارگاه ها و کارهای اجرایی از افزایش تعداد 
مجرمان جرایم غیر نقد جلوگیری کنند. آیت 

ا... عبادی نماینده ولی فقیه هم در این دیدار 
قانون کشور را از پیشرفته ترین قوانین دانست 
و افزود: متاسفانه از این قانون و مقررات پیروی 
نمی شود و نتیجه آن افزایش تعداد زندانیان 
بحرین،  های  زندان  زندانیان  به  وی  است. 
هستند  بند  در  بیگناه  که  نیجریه  و  اسرائیل 
باید شکرگزار نعمت ها  اشاره و عنوان کرد: 
مانند  ما  زندان های کشور  که  زیرا  باشیم 

پرورشگاه و مدرسه است.

و  بهداشت  شبکه  سرپرست  ارغوانی- 
درمان شهرستان طبس گفت: مرکز دیالیز با 
۷۰۰ میلیون تومان اعتبار جانمایی و با توجه 
به حجم زیاد مراجعات درمانگاه تخصصی به 
زودی درمانگاه در زمینی به مساحت یک هزار 
و 66۰ متر در یک طبقه در کنار بیمارستان 

احداث خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در طبس، سهرابی در 
نشست خبری با خبرنگاران شهرستان طبس 
این  درمانی  و  بهداشت  وضع  آخرین  درباره 
شهرستان، اظهار کرد: در شش ماهه نخست 
سال جاری 3 هزار و 336 ماموریت امدادرسانی 
این تعداد  از  شهری و جاده ای داشته ایم که 
4۹3 مورد آن امداد و تصادفات جاده ای بوده 
است. وی ادامه داد: مرکز غربالگری سرطان 

فیزیکی  پیشرفت  که  است  احداث  حال  در 
مناسبی داشته و همچنین سعی می شود مرکز 
سالمت جوخواه که از فروردین سال جاری در 
حال احداث است با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان 
در دهه فجر به بهره برداری برسد. سهرابی بیان 
کرد: با توجه به مسافت طوالنی جاده طبس-
خوربیابانک سعی می شود در مسیر این جاده 
اورژانس جاده ای فراهم گردد و شبکه بهداشت 
و درمان طبس 11 پروژه مصوب کشوری دارد 
که به زودی و در زمان تخصیص اعتبار اجرایی 
خواهد شد. وی درباره پروژه های مصوب شده، 
افزود: خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع 
سالمت در برخی روستاها و مرکز خدمات جامع 
سالمت گلستان و مرکز خدمات جامع سالمت 
تایید  از  بعد  شهری  محدوده  در  مهرآفرین 

وزارت بهداشت احداث خواهد شد. سرپرست 
دو  وجود  به  درمان طبس  و  بهداشت  شبکه 
شهر  سطح  در  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات جامع سالمت 
به خیابان واعظ طبسی  به زودی  شماره یک 
با  هوایی  امداد  سهرابی  یافت.  خواهد  انتقال 
هلی کوپتر بیمارستان طبس را مورد تایید وزیر 
و  زیرساخت ها  افزود:  و  کرد  اعالم  بهداشت 
پیگیری ها از سوی ما انجام خواهد شد اما زمان 

دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.

هدف از اصالح ساختمانی بخش
اورژانس بیمارستان طبس

افزایش تخت است
سیدمصطفی  شهید  بیمارستان  رئیس 

اصالح  درباره  نیز  طبس  خمینی)ره( 
ساختمانی بخش اورژانس بیمارستان جدید 
االحداث، بیان کرد:  با توجه به نیاز بیماران 
در  تخت  تعداد  داریم  تخت سعی  کمبود  و 
این بخش را افزایش داده که نیاز به اصالح 
قسمتی از  آن بود. کراچیان ادامه داد: هدف 
این است وارد مسائل حاشیه ای  بیمارستان 
سال  ابتدای  ماهه  شش  در  تنها  و  نشویم 
درمانگاه  به  نفر  هزار   36 حدود  جاری 

تخصصی مراجعه نموده اند.
وجود  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
سونوگرافی  دستگاه  تغییر  و  زن  سونوگراف 
در هر شبانه روز حدود 1۰۰ نفر از ساعت ۹ 
صبح الی ۵ بعد از ظهر سونوگرافی می شوند 
و مریضی که اورژانسی باید سونوگرافی شود 

اقدامات  تا بستری شده و سپس  نیاز است 
رئیس  پذیرد.  انجام  الزم  آزمایشات  و 
خمینی)ره(  سیدمصطفی  شهید  بیمارستان 
نوبت دهی  سیستم  مشکالت  درباره  طبس 
در  مشکلی  نوبت دهی  سیستم   کرد:  اعالم 
واقع نداشته و برخی موارد با توجه به وجود 
بیمار اورژانسی پزشک مجبور است ابتدا به 
حیات بیمار برسد و وی را درمان کند و بعد 
از آن به درمانگاه رسیدگی می کند. کراچیان 
مردم  مراجعات  3۰ درصد  داد: حدود  ادامه 
که  است  حضوری  تخصصی  درمانگاه  به 
و  افزایش مراجعات می شود  باعث  امر  این 
در واقع جهت رفع مشکالت مردم و اطالع 
اختیار  در  عمومی  تلفن  پزشک  حضور  از 

مردم قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان جنوبی:

قوسی- صبح دیروز همایش ملی توافق 
هسته ای؛ از اجرا تا فرصت های پیش رو 
بیرجند  در  خارجه  وزارت  نماینده  با حضور 
پرویزی  شد.  برگزار  بیرجند  دانشگاه  در 
استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: رئیس 
حوزه  در  کشور  اساسی  مشکل  جمهور 
سیاست خارجه را به خوبی تشخیص دادند 
شورای  از  ای  هسته  مذاکرات  انتقال  با  و 
قدم  اولین  خارجه  وزارت  به  ملی  امنیت 
ماه  سه  دو  در  داد:  ادامه  وی  برداشتند.  را 
و  گرفت  صورت  ژنو  در  اولیه  توافق  اول 
بخشی از مشکالت اولیه حل شد و در سال 
به امضای طرفین رسید  گذشته هم برجام 
و از آن زمان به مرحله اقدام و عمل رسید. 
های  مخالفت  کرد:  خاطرنشان  پرویزی 
این بخش  به  ما  سیاسی تمام نمی شود و 
کرد:  اضافه  وی  داشت.  نخواهیم  کاری 
کشور  داخل  سیاسی  فضای  در  متاسفانه 
آن قدر به مسائل حمله می شود که حتی 
اگر  وزیر خارجه خیلی جرات نمی کند که 
بیان  به صراحت  را  آن  میزند،  لنگ  کاری 
کند. وی تاکید کرد: دیدار اعضای دولت با 
مقام معظم رهبری در هفته دولت، در واقع 
جلسه قدردانی و تشکر از وزیر خارجه بود.

چین و روسیه
با برگ ایران بازی می کنند

استاندار اذعان کرد: اگر توافقات هسته ای  
اتفاق نمی افتاد مشکالتی برای کشور پیش 

می آمد. فروش نفت از 2.۵ میلیون بشکه به 
یک میلیون بشکه محدود شده بود. همه آن 
چیزی که فروخته می شد را هم پولش را نمی 
دادند و هر چیزی که می خواستیم  را به ما 
نمی دادند. وی اضافه کرد: روسیه و چین برای 
منافع خودشان با برگ ایران با اروپا و امریکا 
بازی می کردند و ۷ قطعنامه علیه ایران در 
را  آنها  همه  که  شد  تصویب  امنیت  شورای 
روسیه و چین رای مثبت دادند. بعد ادعا می 

کنیم که اینها دوست ما هستند. پرویزی ادامه 
داد: سپس ما را در فصل ۷ منشور سازمان ملل 
بردند و تقریبا در طول تاریخ هیچ کشوری از 
توافقات  با جنگ.  این حوزه خارج نشد مگر 

صورت گرفته ما را از این مسیر خارج کرد و 
شورای امنیت بخشنامه خود را لغو کرد. 

باید رابطه مان را با دنیا بهبود ببخشیم
و  ما  سیاسی  ارتباط  کرد:  عنوان  پرویزی 
با  تجاری  و  بازرگانی  ارتباطات  آن  دنبال  به 
دنیا قطع شده بود که با این اتفاق واردات و 
صادرات و تولید کشور دچار اشکال  شد. در 
این چند سال چین هر چیزی که می خواست 

برای ما صادر کرد و بابت پولی که باید به ما 
می داد درصدهایی برمی داشت. االن صادرات 
نفت و میعانات به 2.۵ میلیون بشکه رسیده 
است. هر فروشی که خواهیم داشت پولش را 
چه به صورت نقد یا قسطی دریافت می کنیم. 
وی اذعان کرد: انتظار داریم از صبح تا شب در 
طول سال علیه کشورهای مختلف بد و بیراه 
بگوییم، بعد بگوییم که در تجارت جهانی و 
اثر  کارهای اقتصادی به ما کمک بکنید. بر 
فشار بعضی کشورها خیلی از تجار به خاطر ده 
هزار دالری که با خود داشتند به زندان رفتند 
و گرفتار شدند. اگر قرار است کشور توسعه پیدا 
کند و تولیدات داخلی رونق پیدا کند باید روابط 

مان را با دنیا بهبود ببخشیم.

نتوانسته ایم با منابع داخلی
اشتغال ایجاد کنیم

با  سال   3۷ این  در  کرد:  اضافه  پرویزی 
منابع داخلی کشور نتوانسته ایم اشتغال ایجاد 
کنیم. افراد خاصی در این مملکت هستند که 
عمدتا دالل هستند و به عوامل حکومت هم 
شاید وابسته باشند که دنبال واردات هستند. 
ناامنی سرمایه گذاری  ایجاد  دنبال  به  اینها 
در کشور هستند. سرمایه گذاری خارجی نه 

بکند  را کمک  اقتصادی  بحث  میتواند  تنها 
که بحث امنیت کشور را هم میتواند کمک 
گذشته  کشورها  استعمارگری  دوره  کند. 
کاری  تواند  نمی  و یک کشور خاص  است 
بکند و بدون روابط سیاسی ممکن نیست از 
ظرفیت های کشورهای دیگر استفاده کنیم. 
استاندار بیان داشت: هر مجموعه تولیدی که 
نتواند صادر کند، زمین می خورد و سوددهی 
از  بعضی  االن  شود.  می  زیان  به  تبدیل 
پر  دلیل  به  اند  خورده  زمین  که  صنایعی 

بودن انبارهای کاالیشان است.

ارسال 80 مقاله به دبیرخانه
داد:  توضیح  همایش  دبیرعلمی  بخشی 
دانشگاه وظیفه دارد بستر را برای رشد استان 
برجام  موضوع  دارد  و ضرورت  و  کند  فراهم 
برای عامه مردم تبیین شود. هدف برگزاری 
توافق  گوناگون  ابعاد  بررسی  همایش  این 
هسته ای و شناسایی زوایای مختلف سیاسی 
و اقتصادی توافق آن است. وی ادامه داد: در 
این همایش ۸۰ مقاله به دبیرخانه در دانشگاه 
بیرجند ارسال شد. ۷۰ مقاله داوری شدند که 
از این تعداد ۵1 مقاله پذیرفته شده است و در 

مجموعه ای به چاپ می رسد. 

اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، باید رابطه با دنیا را بهبود بخشیم

از ابتدای سال تاکنون؛

برزجی- مدیرکل دامپزشکی گفت: دارا بودن کدپستی 
برای کلیه اماکن پرورش و صنایع وابسته به دام ضروری 
است. رفیعی در گفتگو با آوا اظهار کرد:  براساس ماده 
2 آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی کشور 
تمام اماکن پرورش دام و صنایع وابسته به دام باید دارای 
های  واحد  کدپستی  کرد:  بیان  وی  باشند.  پستی  کد 
پایش  در سامانه  دام  پرورش  مراکز  و سایر  مرغداری 

و مراقبت از بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل 
دامپزشکی جهت ارائه خدمات بهداشتی می بایست درج 
گردد. رفیعی افزود: در این راستا از اول دی سالجاری 
کلیه خدمات دامپزشکی در قالب سامانه GIS منوط 
به درج کدپستی است و مرغداران با مراجعه به ادارات 
پست نسبت به اخذ کدپستی محل پرورش خود اقدام 
تصریح  کنند. وی  مربوطه  دامپزشکی  اداره  تحویل  و 
کرد: به لحاظ اهمیتی که دام و فرآورده های خام دامی 
و دام زنده دارند، از این به بعد گواهی جوجه ریزی و 
گواهی بهداشتی قرنطینه ای حمل، صرفا با استفاده از 
کدپستی در مبدا و مقصد صادر خواهد شد. مدیرکل 
دامپزشکی خراسان جنوبی  در ادامه افزود: واحد های 
پرورشی دام و طیور که فاقد کد پستی باشند از تاریخ 
های  محموله  برای  مجوزی  گونه  هیچ  شده   اعالم 

تولیدی شان به داخل و خارج صادر نخواهد شد.

مطبوعات  نمایشگاه  از  روز  پنجمین  صبح  مالئی- 
ریزی  برنامه  و  اجرایی  معاون  گلرو  رضا  محمد  اقای 
مجمع جهانی تقریب مذاهب از غرفه آوا دیدن کرد. وی 
روزنامه آوا را رسانه ای مردمی و قابل اعتماد دانست و 
افزود: رسانه ای موفق خواهد بود که به مشکالت مردم 
رسیدگی کند. گلرو بیان کرد: متاسفانه خراسان جنوبی 

ناشناخته مانده و باید در سطح ملی و بین المللی معرفی 
شود. وی گفت: رسانه های استان نیازمند یک استراتژیک 
برنامه ریزی شده و هدفمند هستند که استان را توسعه 
تنها  به عنوان  آوا که  تاکید کرد: مسئوالن  دهند.گلرو 
رسانه در نمایشگاه مطبوعات شرکت کردند به شناخت 

خراسان جنوبی کمک تاثیر گذاری می کنند.

دارا بودن کدپستی برای تمام 
دامداری و مرغداری ها الزامی است

معاون اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس:

روزنامه آوا قابل اعتماد و مردمی است
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نشانه ای از جریان سازی اصولگرایان و 
اصالح طلبان برای انتخابات وجود ندارد

 
جمهوری  ریاست  انتخابات  گفت:  عبدی  عباس 
۹۶ فراتر از مباحث جناحی است و این انتخابات 
را نمی توانیم با صف بندی های کالسیک تعریف 
کنیم. این منتقد سیاسی اصالح طلب گفت: برای 
و  اصولگراها  آیا  دید  باید  آینده  سال  انتخابات 
به  را  سیاسی  جریانی  می توانند  اصالح طلبان 
نشانه ای  چنین  هنوز  بیندازند؛  راه  به  این شکل 

از ناحیه هیچ کدام دیده نمی شود.

 توهین های رئیس جمهور در سه سال 
اخیر بی سابقه بوده است

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  نقوی  حسینی، 
مجلس با بیان اینکه دولت حداقل روی صداقت 
و شفافیت که شعار امسال نمایشگاه مطبوعات 
رئیس جمهور  توهین های  گفت:  کند،  کار  است 
کل  به  نسبت  منتقدان  به  اخیر  سال  سه  در 

روسای جمهور گذشته بی سابقه بوده است.

مگر برای روحانی جایگزین داریم 
که برایش شرط بگذاریم

دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به اینکه روحانی 
 ۹۶ انتخابات  برای  اصالح طلبان  حمایت  مورد 
عملکرد  از  چون  اصالح طلبان  کرد:  اظهار  است، 
روحانی رضایت دارند در دور بعدی انتخابات هم از 
وی حمایت می کنند. علی شکوری راد افزود: شرط 
روحانی  اگر  که  پیدا می کند  معنا  زمانی  گذاشتن 
شروط ما را نپذیرفت ما آلترناتیوی برای او داشته 
باشیم ولی وقتی چنین جایگزینی نداریم، صحبت 

از شرط برای حمایت از روحانی بی معنی است.

دولت یازدهم در اقتصاد کم کار است

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ایجاد اشتغال 
وظیفه دولت است، گفت: دولت یازدهم در حوزه 
نماینده  مطهری،  علی  است.  کم کار  اقتصاد 
مردم تهران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد طبعا 
ما به نقطه ایده آل نرسیده ایم و دولت نیاز دارد 
درباره  ضربتی  و  مدت  کوتاه  برنامه های  برخی 
اقتصاد داشته باشد، تصریح کرد: دولت در حوزه 
اقتصاد کم کار است اما نسبت به آینده اقتصاد 

کشور خوش بین هستم. 

دولت لوکوموتیو اقتصاد را با 
لوکوموتیورانان قوی تر حرکت دهد  

باید  دولت  گفت:  مجلس  در  تهران  نماینده 
با  را  اقتصاد  لوکوموتیو  باقیمانده  فرصت  در 
لوکوموتیورانان قوی تر برای ایجاد رونق اقتصادی 
به حرکت درآورد.  مصطفی کواکبیان گفت: قطعا 
از  برخی  جبران  باقیمانده  فرصت  در  باید  دولت 

کاستی ها را در عرصه اقتصادی به عمل آورد. 

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد
دونالد ترامپ در اتفاقی باور نکردنی موفق به راهیابی 
به کاخ سفید شد. در حالی که بسیاری بر این باورند 
بودند که رسوایی های اخالقی ترامپ باعث ریزش 
آرای او شده، اما او توانست الکتورال های بسیاری را 
حتی در ایاالتی که همواره آرای آن به دموکرات ها 

تعلق داشت را از آن خود کند.

مخالفت ترامپ با »برجام« به  نفع ایران 

به  اشاره  با  مجلس  رئیس  نایب   مطهری،  علی 
آمریکا  جمهور  رئیس  به عنوان  ترامپ  انتخاب 
نفع  به   بیشتر  ترامپ  انتخاب  معتقدم  من  گفت:  
کشور ایران است زیرا اواًل نگاه خوبی به مسئله 
سوریه دارد و همچنین تمایل به نزدیکی با روسیه 
در نگاه وی احساس می شود، البته این نکته هم 
قابل توجه است که وی نگاه خوبی به عربستان 
ندارد. وی در ادامه افزود: به  نظر من مخالفتش با 

برجام هم به نفع ایران هسته ای است.

آیا ترامپ  برجام را می پذیرد؟
  

سعید لیالز ، اقتصاد دان ایرانی می گوید: ترامپ 
نمی تواند برجام را نپذیرد و با روی کار آمدن هر 
آمریکا  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  از  کدام 
نظر  به  نمی کند.  تهدید  را  برجام  اجرای  خطری 
 ... و  برجام  بردن  بین  از  درباره  که  آنچه  من 
است  بیهوده  صدای  و  سر  فقط  می شود  مطرح 
سلیقه  به  برجام  مانند  موضوعی  سرنوشت  و 

رئیس جمهور آینده آمریکا تغییر نمی کند. 

 انتخاب »ترامپ« آخرین میخ تابوت مذاکرات خوش بینانه با آمریکا بود

تحلیل گر مسایل سیاسی گفت: با انتخاب ترامپ بحران های داخلی آمریکا تشدید می شود. 
حسین کنعانی مقدم  گفت: انتخاب ترامپ آخرین میخ بر تابوت مذاکرات خوش بینانه با 
آمریکا بود. وی با بیان اینکه سیاست آمریکایی ها چه جمهوری خواه و چه دموکرات در قبال 
خاورمیانه فرقی نمی کند درباره سیاست آمریکا در قبال ایران گفت: مهمترین بحث سیاست 
خارجی آمریکا همچنان ایران خواهد بود  و  در این حوزه سیاست واگرایی و سخت گیری 
علیه ایران را اجرا می کنند که این موضوع از آن جهت که تکلیف ما را با آمریکایی ها مشخص می کند، به  نفع 

ماست و به ما می فهماند که  برای حل مشکالت خود باید به سراغ اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه دفاعی برویم.

بازخوانی تحلیل رهبر انقالب در مورد راز موفقیت ترامپ آموزنده است

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در صفحه توییترش درباره رئیس جمهور 
شدن دونالد ترامپ در آمریکا، نوشته است: اگرچه شناخت پویایی های سیاست و جامعه 
در آمریکا دشوار است، اما حتما بهتر از آن است که فقط به آمریکا فحاشی کنیم و در 
مواقع حساس غافلگیر شویم. آشنا تاکید کرده که بازخوانی تحلیل رهبر انقالب در مورد 
راز موفقیت ترامپ برای تحلیل گران پرمدعا و پرخطا بسیار آموزنده خواهد بود. وی گفته 
است: نفس ناشناخته بودن ترامپ یک فرصت برای »آغازی نو« به وجود می آورد. در جهان عرب و ترکیه 

گفتمان »ایران سوگلی جدید اوباما« مانع پیشرفت برجام در بعد منطقه ای بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات 
ندارد،  ایران  سیاست های  در  اثری  آمریکا 
قابل  دولت  یک  تصمیم  با  برجام  گفت: 
روحانی،  حسن  حجت االسالم  نیست.  تغییر 
گفت:  دولت  هیئت  جلسه  در  رئیس جمهور 
موقعیت آمریکا در جامعه بین المللی و افکار 
غلط  سیاست های  به دلیل  جهان  عمومی 
تضعیف شده و شکاف بیشتر با جامعه جهانی 
و اروپا به این موقعیت، بیشتر ضربه خواهد زد. 
وی ادامه داد: نتیجه انتخابات آمریکا، نشان 
آمریکا مدت ها  ثبات داخلی  التهابات و عدم 

باقی خواهد ماند و زمان زیادی می برد که این 
اختالفات و مشکالت داخلی حل  شود.

رئیس جمهور با ابراز اینکه »عزت و استقالل 
از  فقط  ما  مواضع  که  است  این  در  ایران 
می پذیرد  اثر  ایران  مردم  اراده  و  خواست 
تغییر  خارجی  دولت های  در  تغییرات  با  و 
نمی کند«، تأکید کرد: نتیجه انتخابات آمریکا، 
اثری در سیاست های جمهوری اسالمی ایران 
ندارد. رئیس شورای عالی امنیت ملی با اعالم 
اینکه »امروز دیگر آمریکا به هیچ وجه بیش 
و  ایران هراسی  از  استفاده  توانایی  گذشته  از 

ندارد«،  را  ایران  علیه  جهانی  اجماع  ایجاد 
با  سازنده  تعامل  در  ایران  سیاست  افزود: 
جهان و شکسته شدن تحریم های هسته ای، 
روابط اقتصادی ایران با همه کشورها را یک 
مسیر رو به رشد و برگشت ناپذیر قرار داده 
ایران  هوشمندی  کرد:  تأکید  روحانی  است. 
نه  را  برجام  که  بود  این  توافق هسته ای  در 
دولت  یک  یا  کشور  یک  با  توافق  به عنوان 
امنیت  شورای  قطعنامه  یک  به عنوان  بلکه 
با تصمیم یک  تثبیت کرد که  سازمان ملل 

دولت قابل تغییر نیست.

روحانی: نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست های ایران ندارد
حل اختالفات داخلی آمریکا طوالنی خواهد بود/ برجام با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست
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میدان شهدا - جنب بانک صادرات- ساختمان آوا     32224113

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

32
000

0
ان

وم
1 ت

88
000

ژه 
 وی

ش
رو

ر ف
 د

09197147874/32341226

فروشگاه تخصصی بازی فکری 
آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

اسباب بازی فقط عروسک و ماشین نیست


