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رسانه ها ؛ نیازمند 
حمایت مردم
* هرم پور

 اجازه بفرمایید سرمقاله امروز را با مثالی ملموس تر
 آغاز کنم. این روزها و شب ها، معمواًل هر جا می نشینیم
مالی  بردهای  و  و خورد  ها  اختالس  از  صحبتی 
یاد آن  از  احترام  به  کسی  هم  معمواًل  و   هست 
نمی کند، جز اینکه شاید از سر عصبانیت فحشی 
بکند!  عامالنش  و  عامل  نثار  نفرینی  یا  بدهد 
-  هرچند آنقدر تعداد چنین جرایمی زیاد شده که 
برای توده ای از مردم عادی تر از خبرهای روزانه 

شده و این نه یک درد، که یک فاجعه است . - 
 در همین چند ساله اخیر در استان ما هم از این 
 اختالس ها وجود داشته،  البته در مقیاسی کوچک تر.
آنهایی که  آنهایی که رسانه ای شدند و چه  چه 
بنا به دالیلی رسانه ای نشدند و فقط دِر گوشی 
در حاشیه جلسه ای به ما گفتند که از باب اطالع، 
بدانیم. اختالس و مختلس، بزرگ و کوچک هم 
نمی شناسد، جغرافیای دهان و گلوی مبارکش چه 
به اندازه وسعت یکی دو  بانک مهم باشد، چه به 
انداز صندوق ذخیره فرهنگیان و چه به اندازه نهاد 
و مؤسسه مالی و پولی دیگری و چه بسا به اندازه 
خراسان  استان  روستای  در یک  پولی  واحد  یک 
جنوبی؛ مثل آنچه هفته پیش خبر اختالسش را باز 

هم در حاشیه جلسه ای به من دادند! 
 خالصه عادت به خوردن،  آنهم از کیسه ی بیت المال
و از جیب مبارک مردم، شاخ و ُدم نمی خواهد ، 
قانونی و ، خالء  نظارت  ، ضعف   ضعف مدیریت 
بی تقوایی می خواهد که در بعضی ها و بعضی 
جاها تا دلتان بخواهد فراوان هست! دولت آقای 
احمدی نژاد و دولت آقای روحانی هم نمی شناسد، 

هرجا موقعیت ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (
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گردشگر خارجی به استان
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معاون سابق دیوان عدالت اداری کشور در غرفه آوا : 

دولت با وعده 10 میلیارد تومان 
استان را مسخره کرده است
صفحه 7

طرح »تاب آوری اجتماعی« در 
خراسان جنوبی انجام می شود
صفحه 7

مرثیه ای 
برای درختان 
به پهلو افتاده
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صرفه اقتصادی پرورش
شترمرغ درخراسان جنوبی
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پاسخ وزیر به برخی

چالش های 
صنعت استان
 نعمت زاده : ماه آینده به استان شما سفر خواهم کرد  / قرار نیست دولت سرمایه گذاری

کند و منابع آن را هم ندارد / به لحاظ اهمیت معادن خراسان جنوبی ، مدیرکل را از بین 
متخصصان معدن انتخاب کردیم/ مقرر شد خط تولید جدیدی در کویرتایر  ایجاد شود

در پی سوال خبرنگار آوا از وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد ،

در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات ، اصحاب رسانه میزبان محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن 
و تجارت و صالحی مدیرکل صنایع این وزارت خانه بودند. هر چند مجری برنامه کوشید مانع از طرح سوال شود که 
خبرنگار آوا به اجبار سواالت خود را با صدای بلند مطرح کرد :  آقای وزیر یکی از سیاست های وزارت خانه شما توسعه 
عدالت اجتماعی است خراسان جنوبی در کجای این برنامه قرار دارد؟ استان ما چهارمین استان معدنی کشور است 
نعمت زاده در واکنش به این سواالت پاسخ داد : بله همانطور که خبرنگار استان می گوید ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

جناب آقای مهندس مهدی خراشادیزاده 
مدیر عامل محترم شرکت آبادگران اقلیم آریان 

انتخاب جناب عالی را به عنوان مجری ذیصالح برتر در سال های 93 تا 95
 تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم. 

دکتر علیرضا  احسانبخش - دکتر سید عباس حسینی راد
دکتر نسرین خراشادیزاده -  مهندس بهنام احسانبخش

آقای عباس المعی  مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
آقای سید رضا میرزایی  معاون    محترم آموزش  متوسطه  اداره کل آموزش و پرورش
آقای مهدی رستمی رئیس محترم  اداره تکنولوژی  و گروه های آموزشی متوسطه 

 اداره کل آموزش و پرورش و همکاران محترم 

خانم زهرا علی آبادی  سرگروه محترم آموزشی درس عربی متوسطه دوم استان  

 کسب رتبه اول در بین گروه های درسی عربی استان های کشور که توسط دبیرخانه راهبردی 
کشوری درس عربی اعالم شده است

 که نشان از مدیریت و تالش خالصانه شما در آموزش و پرورش استان می باشد
حضور شما تبریک عرض می نماییم و موفقیت تان را ازخداوند منان خواستاریم.

خانواده حسنی

جناب سرهنگ حاج عباسعلی نیک
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند
 تبریک عرض می نمایم.

جانعلی یعقوبی

جناب آقای مهندس عرب نژاد 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی
 که یقینا دستخوش پشتکار شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

مدیر و پرسنل مرکز توانبخشی جسمی - حرکتی بهار

جناب آقای مهندس عرب نژاد 
مدیرکل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی

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

موسسه کیش مهر خاوران- خامسان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام 
صبح هنگام زمانی که هنوز خورشید بارقه نور خود را بر پهنای گیتی نگسترانیده بود، مردی استوار 

با قامتی کشیده و چهره ای مصمم همراه با لبخندی به زیبایی تمام خوبی ها در کوچه با عصایی که یاور 
همیشگی اش بود، قدم برمی داشت و ذکری بر لبانش جاری بود که شاید در آن هنگامه با فرزند شهیدش 
نجوا می کرد. احسانش در محبت به دیگران انتها نداشت و دستان سخاوتمندش به پهنه اقیانوس های 

بیکران گسترده بود. به حق که زیبا نامی داشت که مرامش را یادآور بود »محسن«
 به یادبود نیکوکار سراسر معرفت

مرحوم حاج محسن خامسان 
 و فرزند شهیدش با ذکر فاتحه و صلوات روح شان را قرین رحمت الهی کنیم. 

یادش گرامی و روانش شاد باد 

محمد رضایی- علیرضا رضایی

همکار محترم جناب آقای مسعود یوسفی 
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم 

و امیدوارم حقیر را  در غم خود شریک بدانید ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 
علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر جمیل مسئلت دارم.

شهرام  امیرافشاری-وکیل پایه یک دادگستری

به مناسبت درگذشت فرزندی عزیز، همسری مهربان
خواهری دلسوز و مادری فداکار، فقیده سعیده

 مرحومه حاجیه مهشید رمضانی 
جلسه یادبودی امروز شنبه95/8/22 از ساعت 14 الی 15 در محل حسینیه 

جدید التاسیس آیت ا...آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی قلوب داغدار بازماندگان و تشکر و امتنان خواهد بود.

خانواده های: رمضانی، جعفری، حدادی، عابدینی، جعفری پور، 
ایزدپناه، حامد محوالتی، حسن زاده ، ترابی و سایر بازماندگان

جناب آقای مهندس یوسفی
مدیر عامل 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 خداوند متعال برای آن مرحومه 

علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

هیئت مدیره و اعضای تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی بیرجند 

فروش سوپر مارکت ))من و تو((واقع در معصومیه باال به دلیل مهاجرت
09158622373
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اعتراض متقاضیان مسکن مهر به سیف

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی ا... سیف در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافت اما با اعتراض متقاضیان مسکن مهر 
بازدید از نمایشگاه را نیمه کاره رها کرد. در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی با اعتراض جمعی از متقاضیان مسکن مهر 
روبرو شد که به دلیل فضای متشنج در نمایشگاه ماموران حراست سیف را از درب های پشتی نمایشگاه به بیرون هدایت کردند.

بزودی؛ لغو ممنوعیت
 واردات خودروهای لوکس

جام جم آنالین - واردات خودروهای با حجم موتور 
باالی 2500 سی سی در حالی همچنان ممنوع است 
نمایندگی های  با رسمی شدن  به نظر می رسد  که 
معدن  وزارت صنعت،  به کشور،  واردکننده خودرو 
و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. حجم موتور 
پیش،  سال  چهار  حدود  از  سی سی  باالی 2500 
معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده اما گویا 
وزارت صنعت در باطن موافق تغییر معیار لوکس 
بودن خودروها است، منتها فعال دست نگه داشته و 
منتظر است با رسمی شدن نمایندگی های واردکننده 

خودرو به کشور، دست به تغییر بزند.

تمدید مهلت انتخاب رشته
 تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

رشته  انتخاب  مهلت  سنجش  سازمان   - فارس 
تکمیل ظرفیت برخی از رشته های آزمون ورودی 
دوره دکتری نیمه  متمرکز را تمدید کرد. داوطلبان 
شرکت کننده در این آزمون تا پایان روز شنبه 22 

آبان  مهلت دارند برای انتخاب رشته اقدام کنند.

تولید برخی خودروهای 
دوگانه سوزها کاهش یافت

سواری  خودروهای  برخی  تولید   - ایسنا 
کاهش  نیز  برخی  و  افزایش  مهر  در  دوگانه سوز 
پارس  پژو  خودروهای   تولید  است.  یافته 
پژو  دوگانه سوز،  سمند  خودرو،  ایران  دوگانه سوز 
ایران خودرو  ۴05 دوگانه سوز، سمند دوگانه سوز 
تبریز، تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان افزایش داشته 
است. همچنین تولید پژو پارس دوگانه سوز ایران 
خودرو،  پارس  دوگانه سوز  پراید  خراسان،  خودرو 

پراید دوگانه سوز سایپا نیز کاهش یافته است.

15 مفسد اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس 
تصریح کرد: 15 نفر به عنوان عضو اصلی متخلف 
در صندوق ذخیره تاکنون شناسایی شده و پرونده 
آنها در کمیته تحقیق  و تفحص، بررسی شده است 
اما هنوز وارد جزئیات نشده ایم چرا که ممکن است 

پرونده  متخلفان خیلی بیشتر از اینها باشد.

اگرچه یکی از سیاست های ابالغی بانک مرکزی به نظام 
بانکی، توزیع گسترده کارت های اعتباری است، اما اکنون 
نه  اما  ندادن وام خرد کرده اند؛  بهانه  را  بانک ها کارت 

کارت اعتباری می دهند و نه تسهیالت خرد.
بود  این  بر  قرار  امسال  مهر  ابتدای  از  مهر،  گزارش  به 
که اعطای کارت اعتباری به عنوان یکی از سیاست های 
کلیدی دولت در تامین مالی متقاضیان وام های خرد، در 
دستور کار جدی بانک ها قرار گیرد. بانک مرکزی هم 
البته همه چیز را تمام و کمال اجرا کرده و هر زیرساخت 

بانک  بلکه  تا  را صادر کرد  بود  و بخشنامه ای که الزم 
دولت  این سیاست  اجرای  برای عدم  بهانه ای  دیگر  ها 
نداشته باشند، اما آنها همچنان ساز خود را می زنند و تنها 

بخشنامه ها را بایگانی می کنند.
کارت  ارایه  طرح  کلیدخوردن  از  روز   51 اگرچه  اکنون 
اعتباری به مردم می گذرد، اما کمتر کسی پیدا می شود که 
وقتی به شعبه بانک ها برای دریافت این کارت مراجعه 
می کند، با روی گشاده کارمندان شعبات برای اعطای این 
با  متقاضیان  اغلب  گیرد؛  قرار  استقبال  مورد  تسهیالت 

بی میلی و عدم رغبت کارمندان بانک ها مواجه می شوند.
بانکها اکنون بهانه جدیدی برای عدم اعطای تسهیالت 
خرد پیدا کرده اند و می گویند که همه تسهیالت خرد، با 
از این پس، قرار  اعتباری جایگزین شده است و  کارت 
خرید  یا  خودرو  ضروری،  همچون  وام هایی  که  نیست 
لوازم ضروری داده شود. نکته اینجاست که وقتی متقاضی 
در برابر این گفته کارمندان بانکی قرار می گیرد که »دیگر 
قرار نیست شیوه وام دهی به روش قبل ادامه داشته باشد 

و کارت اعتباری جایگزین شده است«.

کارت اعتباری بهانه ندادن وام

یک مقام مسئول کارگری می گوید: اگر دولت 
درصد   5 رشد  به  را  ایران  اقتصاد  می خواهد 
برساند باید سرمایه گذاران خارجی را به ایران 
بیاورد، کیفیت تولید را باال ببرد، قدرت خرید 
مردم را تقویت کند و تحرکی در بازار کار به 

وجود آورد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
برداشته  کامل  طور  به  تحریم ها  که  وقتی  تا 
نیاید  کشور  به  خارجی  سرمایه های  و  نشده 

سخت است از رشد 5 درصدی سخن بگوییم.
که  رکودی  و  فعلی  شرایط  با  داد:  ادامه  وی 
به  دستیابی  شده  تولید  و  اقتصاد  گریبانگیر 
از  آنکه  مگر  نیست  ممکن  درصدی   5 رشد 
وضعیت  در  گشایشی  و  کنیم  عبور  تحریم ها 
تا سرمایه گذاران  آید  به وجود  ال سی ها  و  ارز 
خارجی تشویق به حضور و سرمایه گذاری در 

کشور شوند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار ادامه 

دست  کشور  در  شغل  یک  ایجاد  برای  داد: 
با  و  نیاز است  تومان هزینه  میلیون  کم ۳00 
اختیار  در  دولت  که  محدودی  منابع  به  توجه 
دارد سرمایه گذاری خارجی گزینه ای تاثیرگذار 
است. اصالنی گفت: بسیاری از کارخانه ها در 
شهرک های  و  هستند  ورشکستگی  معرض 
صنعتی با کمترین توان خود فعالیت می کنند،   
ماندن  باقی  و  تولیدی  اجناس  نرفتن  فروش 
و  کارفرمایان  زیان  به  نیز  انبارها  در  آنها 

مسئول  مقام  این  است.  بوده  تولیدکنندگان 
کیفیت  ارتقای  ضرورت  بر  ادامه  در  کارگری 
تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: رشد اقتصاد 
همین  به  است  بسته  تولید  کیفیت  بهبود  به 
تولید  کیفیت  استانداردسازی  باید  دولت  دلیل 
را مدنظر قرار بدهد. وی در پایان تاکید کرد: 
افزایش  را  ایرانی  باید کیفیت محصول  دولت 
جا  را  ایرانی  کاالی  مصرف  فرهنگ  و  دهد 
بیندازد و در نهایت از تولید ایرانی حمایت کند.

هزینه ایجاد هر شغل ۳۰۰ میلیون تومان!

زائران اربعین برای دریافت روادید
 تا 28 آبان فرصت دارند

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: زائران اربعین حسینی 
تا 28 آبان فرصت دارند روادید عراق دریافت 
دارند. حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایرنا 
برای  الزم  های  بررسی   9۴ سال  در  افزود: 
برگزاری مناسب اربعین حسینی انجام و ضعف 
ها، نقاط قوت، کمی ها و کاستی ها و فرصت 
ها و تهدیدها مشخص شد. بعد از آن 15 کمیته در وزارت کشور شکل 
گرفت. وی با بیان این که زائران اربعین حسینی بحث بیمه را جدی 
بگیرند،گفت: زائران حتما برای سفر اربعین بیمه شوند. بیمه به کسانی 
که در حادثه تروریستی و بیوتروریستی و جاده ای فوت کنند 198 
میلیون تومان و برای فوت عادی 15 میلیون تومان پرداخت می شود.

مهلت ثبت نام وام بازنشستگان تا 30 آبان

اشاره  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
وام  سامانه  در  بازنشستگان  نفری  هزار   ۳۴0 از  بیش  نام  ثبت  به 
ادامه  آبان  پایان  تا  نام  ثبت  گفت:  ضروری 
دارد و دیگر تمدید نمی شود. به گزارش عصر 
اعتبار، عباس رشیدی با بیان اینکه از ابتدای 
تومانی  میلیون  سه  وام  نام  ثبت  ماه  آبان 
بازنشستگان شروع شده و تا ۳0 آبان ادامه 
دارد اظهار کرد: طبق آخرین آمار بیش از ۳۴0 هزار نفر در سامانه 
وام ضروری ثبت نام کرده اند. مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این وام در اختیار 250 هزار نفر 
قرار خواهد گرفت گفت: هیچ گونه نیازی به مراجعه به بانک وجود 

ندارد و بازنشستگان می توانند تنها با سامانه مربوط مراجعه کنند.

بودجه کمیته امداد بر اساس محرومیت
 استان ها اولویت بندی می شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( بر ضرورت تخصیص اعتبار بر 
اساس نیاز مناطق مختلف کشور تاکید کرد 
و گفت: اولویت بندی منطقه ای را از امسال 
در بودجه کمیته امداد اعمال می کنیم اما این 
نوع نگاه باید در بودجه ریزی کل کشور نیز 
اعمال شود تا بتوانیم شاهد رفع تبعیض ها و 
بی عدالتی ها باشیم زیرا مساوات به معنای عدالت نیست. سید پرویز 
فتاح در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت تخصیص اعتبار بر اساس 
نیاز مناطق مختلف کشور عنوان کرد: در نقشه ایران مناطق مختلف 
هزینه  و  داشته  متفاوتی  رتبه بندی های  محرومیت  درجه  لحاظ  از 

معیشت نیز در مناطق مختلف ایران متفاوت است.

رسانه ها ؛ نیازمند 
حمایت مردم
* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خالصه عادت به خوردن،  
آن هم از کیسه ی بیت المال و از جیب مبارک 
مدیریت،  ، ضعف  نمی خواهد  ُدم  و  مردم، شاخ 
تقوایی بی  و  قانونی  خالء   ، نظارت   ضعف 
می خواهد که در بعضی ها و بعضی جاها تا دلتان 
نژاد  احمدی  آقای  دولت  فراوان هست!  بخواهد 
هرجا  شناسد،  نمی  هم  روحانی  آقای  دولت  و 
فرصت  برای عنصر   بود،  استفاده  موقعیت سوء 

طلب فرقی نمی کند. 
به این مقدمه، البته این را هم اضافه کنم که این 
پول ها از گرده مردمی بیرون کشیده می شود که 
 این روزها، آه ندارند با ناله سودا کنند و خبر می رسد
که در شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ، بی پولی، 
و  فروشی  ناموس  به  را  مسؤوالن  برخی  چشم 
تا  کرده  روشن  دخترانی  و  زنان  فروشی  تن 
خانه  گناه  این  سیلی  با  هایشان  خانواده  صورت 
برانداز به حداقل زنده ماندنشان سرخ  بماند، یا 
ماندن  زنده  به  را  خانواده  صدها  امید  کورسوی 
هزینه  زیر  تا  کرده  خاموش  فرزندشان  و  زن 
و  کنند  خم  کمر  درمان  و  دوا  وحشتناک  های 
دندان  ترمیم  یا یک  ساده  از یک عمل جراحی 
عاجز بمانند، یا صدها مرد خانواده را از کار بیکار 
ماه   9 از  پس  تا  بخواهد  مرگ  دلشان  تا  کرده 
شان  خالی  های  دست  خجالت  نگرفتن،  حقوق 
را  نوجوان  و  کودک  ها  ده  یا  نبرند،  خانه  به  را 
از تحصیل مناسب باز داشته و صدها خانواده را 
اسیر درد و آه گرفتاری مردانشان پشت میله های 
برخی  و  پیشه  تاجر  رباخواران  که  کرده  زندانی 
بانک های محترم تحت لوای بانکداری اسالمی 
برایشان مهیا کرده اند! و البته در این میان شعار 
چه  هست؛  بخواهد  دلتان  تا  هم  فریاد  و  داد  و 
انتقاد شرایط  این  از  که  آنهایی  ی  تخطئه   در 

می کنند و چه زیر سؤال بردن اصل ماجرا! 
میان  این  در  نکته  دو  رسید  نظرم  به  همینجا 
اول  نکته  است،  خوب  خیلی  نشود  فراموش 
سه  اختالس  خبرهای  شنیدن  هرچند  اینکه 
یا  میلیاردی  دویست  و  هزار  میلیاردی،  هزار 
میل  و  حیف  خبر  یا  میلیاردی،  هزار  هشت 
و  ناامیدی  مالی،  بردهای  و  خورد  و  المال  بیت 
پشت  اما  کند،  می  تزریق  جامعه  به  را  بدبینی 
پیش  برای  بیشتر  های  نظارت  به  نیاز  بندش 
آن  از  تر  مهم  و  جرایم  این  وقوع  از  گیری 
 برخودهای شفاف با عواملش، نگاه امید بخش تر
و متفاوت تری را به مردم می دهد که البته و با 

صدها افسوس، یا نیست یا خیلی کم است. 
به عنوان  و  به عنوان رسانه  ما  اینکه  نکته دوم 
فریاد  زبان  البته  صد  و  جامعه  گوش  و  چشم 
وظایف  و مشکالت،  دردها  بیان  حوزه  در  مردم 
به  عمل  مقام  در  که  داریم  هایی  مسؤولیت  و 
از  رسانه حتی  نیازمند حمایت هستیم. یک  آنها 
بنا  نوع استانی اش خیلی از مسائل را می بیند، 
در  را  مستنداتش  کند،  می  رصد  اش  وظیفه  به 
ریزی  برنامه  آن  انتشار  برای  و  گیرد  اختیار می 
پاسخگو  و  بودنش  اثربخش  برای  اما  کند،  می 
بودن مدیران و مسؤوالن، پشتیبانی مردم بیش 
از هر چیز الزم و ضروری است. رسالت رسانه، 

آگاهی بخشی است، که به قول شاعر:
دیده های عقل گر بینا شوند

خودفروشان زودتر رسوا شوند
هر  از  بعد  که  پیامکی  ها  ده  درجواب  من 
سرمقاله و یادداشت برایم ارسال می شود روی 
حمایت  دارم،  تأکید  که  ای  نکته  ترین  مهم 
مقابله  اصلی  قهرمان  معتقدم  و  است  مردمی 
شهروندان  که  مشکالتی  و  فسادها  ی  همه  با 
یاد من  برای  آن  از  تلخی  به  ها  پیام  این   در 

می کنند خودشان هستند و بس.
 رسانه ای مثل روزنامه ی ما،  قائم به دل هزاران 
نفر هوادار و مخاطبیست که اندیشه، تفکر و نوع و 
 سبک بیان مطالب ما را پذیرفته اند و پسندیده اند،
مردم  خود  ما،  راهبردهای  واقعی  راهبر  بنابراین 

هستند و بس. 
بزرگی  فسادهای  و  ها  اختالس  ماجرای  در 
رنجانده  سخت  را  مردم  آن  خبر  روزها  این  که 
وجود  ها  رسانه  از  مردم  حمایت  تا  است، 
گرمی  پشت  به  ها  رسانه  تا  و  باشد  داشته 
و  حق  ی  مطالبه  و  باشند  گر  مطالبه  مردم، 
و  مسؤوالن  از  را  مردم  رفته  دست  از  حقوق 
توان می  نکنند  فراموش  مسؤول   نهادهای 
به خیلی چیزها امیدوار بود. ما این دغدغه ها، این 
 رنج ها، این مشکالت و این دردها را می بینیم
مثل خود شما لمس می کنیم و از وقوعش و از 
وجودش دل آزرده می شویم، اما بیش از هر چیز، 
ی صحنه  در  وحضورتان  شما  حمایت   نیازمند 
دردها  این  درمان  برای  مسؤوالن  از  مطالبه 
قوت  بیشتر،  امید  بیشتر،  انگیزه  با  لطفًا  هستیم. 
صحنه  وارد  بیشتر،  گری  مطالبه  فریاد  و  بیشتر 

رسالت مطبوعاتی خودتان شوید.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0۴9۴۳8۳1 ارسال فرمایید(         

سرمقاله

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

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

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: ۳2۳24444 - ۰91576۳92۰۰

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

مژده                        مژده

ساندویچ ســاالر
 انواع ساندویچ سرد و گرم، سیب زمینی و اسنک 

هر 5 عدد ساندویچ یک ساندویچ رایگان / پیک رایگان 
خیابان معلم، بین معلم 11 و 1۳، ساندویچ ساالر 

 برای ادارات و مدارس تخفیف ویژه

056-32236335
09157210942

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

2۰ ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا ۳ ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات ۳1۰57        

۰9151615۳29

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

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

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
۳2۳1926۳- ۰9151642۳77- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت  )شهر و روستا(

09904712042

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          ۰915۳41۰668 - ۰915۳41۰668

نقاشی ساختمان  پالستیک  
طراحی  همراه  به  روغنی   - اکرولیک   
دیوار با رنگ  09159617909 - تنگلی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

  پیام شما

3
 شنبه * 22 آبان 1395 * شماره 3649

سالم. از خدمات ارزنده و بی نظیر وزیر محترم 
علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  دکتر  و   بهداشت 
زیرساخت  توسعه  های  سیاست  بابت  پزشکی 
امیدوارم  نوین سازی خدمات تشکر می کنم.  و 

خدای سبحان اجرشان دهد.
0935...045

سالم من تقریبًا دو ساله همین ستون که مردم 
یک  طریق  از  رو  دردشون  و  مشکالت  دارن 
روزنامه مردمی منعکس می کنند می خونم ولی 
دیدم  کم  خیلی  باشه  ملموس  که  اثری  ترتیب 
یا  استانداری  در  یا  اینه که یک محل  نظر من 
بشه  مشخص  مجلس  محترم  نماینده  دفتر  در 
گریه  ساعت  یک  بره  داره  مشکلی  هر کس  تا 
کنه وخودشو بزنه حداقل اگه مشکلش حل نشد 

خودش سبک میشه
0915...863

سالم مطلب طنز خودروی اشتباهی روز دوشنبه 
ما چندین مورد  بود خود  واقعیت  نبود عین  طنز 
از خدمات دروغین پس از فروش  اتومبیل های 
در  متاسفانه  که  ایم  دیده  خودرو  ایران  شرکت 
دیده  دیگری  جای  هر  از  بیشتر  ما  ساکت  شهر 

می شود. بابت مطالب صفحه ی طنز تشکر .
0915...617

سالم از شهرداری می خواهیم تقاطع خیابانهای 
 دکترحسابی و ابن سینا در مهرشهر را آسفالت نمایند .

اند.  نموده  رها  و  کردند  کشی  جدول  عید  بعد 
عرض زیاد خیابان و وجود 2 مدرسه  موجب نا 

بسامانی است ، به داد ما هم برسید.
0915...548

با سالم وعرض خداقوت خدمت شهردار محترم 
خیابان  از کوچه های 1و3  لطفا سری  منطقه1، 
سپه،سازمان  بانک  سرپرستی  عارفی)پشت 
بازرگانی و روبرو سالن گلبانک بزنید، (خاکی، غیر 

مسطح، زباله دانی،توالت عمومی و...!( ممنون...
0915...843

خدا را شکر که امنیت داریم و دیگر هیچ! کاش 
یکی می آمد امنیت را برایمان تعریف می کرد از 
امنیت اقتصادی بگیر تا امنیت عاطفی از زیر خط 
مثل  که  عدالتی  بی  و  اعتمادی  بی  تا  بگیر  فقر 
خوره به جانمان افتاده و متفکرانی که می بینند و 
دم بر نمی آورند خداوند اجرتان را سریعتر بدهد 

زحمتکشان ملت.
0915....260

سالم واقعا برای مرکز استان جای تأسف دارد که 
سی تی اسکن و ام. ار.آی بیمارستان ولیعصر)عج( 
همیشه خراب باشد و مریضها به بیمارستان امام 
رضا)ع( یا شهرستان های اطراف می روند. این 
درست  را  ها  دستگاه  که  رفته  کجا  بودجه  همه 

نمی کنند مسؤلین چرا اقدام نمی کنید!!!!!!!! 
0915...046

 سالم شبکه فاضالب خیابان شهیدآوینی پامچال و 
نیلوفر چرا انجام نمی شه به مسئولین اطالع دهید

0915...408 
و شواری  نباشید محضر شهردار  و خسته  سالم 
محترم بیرجند حدود دو هفته قبل جهت کارهای 
 ... به شهرداری  منزل  سند  انتقال  و  نقل  اداری 
اداری  مراحل  سیر  از  پس  که  نمودیم  مراجعه 
بازدید بعمل آمد  پاسخ شهرداری  از ملک فوق 
و  نداشت  مطابقت  ثبت  اداره  متراژ  تعیین  با  
براساس  من  عنوان  شهرداری  بازدید  کارشناس 
مذکور  ملک  مجدا  دادم  پاسخ  قبلی  مستندات 
مورد بازدید قرار گرفت و باز برای بار دوم هم نیز 
را که جویا شدم  نمودند علت  اخذ  بازدید  هزینه 
مقصر  نمودن  اظهار  نام...  به  کارمندان  از  یکی 
به شواری شهر رای  شما شهروندان هستید که 
دادید و شورای شهر انتخاب نمودید و اخذ هزینه 
مجدد مصوبات شورا می باشد و شهرداری نقشی 

ندارد لطفا بررسی شود.  
0933...002

ترین  مرفه  و  ترین  محروم  مطلب  جون  آوا 
کشورهای جهان عالی بود فقط اسم ایران را هم 
البال درج می کردید کشوری که عده ای در رفاه 

و عده ای در فقر مطلق هستند .
0915...260

افزون بر هزار تن وش پنبه در شهرستان برداشت شد
 

  ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: امسال یک هزار و 10تن وش پنبه از 456 هکتار مزارع پنبه در این شهرستان برداشت شده است. محمد مودی  افزود: مزارع پنبه 
شهرستان خوسف تماما به روش آبی کشت می شود و میزان تولید در واحد سطح 2هزار و 215 کیلوگرم است. به گفته وی در سال زراعی جاری سطح کشت پنبه به دلیل ادامه 

18سال خشکسالی در خراسان جنوبی و کمبود آب و کاهش بارندگی نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشت.

سپیدارهای خوان خراسان جنوبی در راه شمال 
مرثیهایبرایدرختانبهپهلوافتاده؛

چند  ارسال  پی  در  برزجی-  عصمت   
در  سپیدار  درختان  قطع  روند  از  عکس 
روستاهای  از  یکی  که  خوان  روستای 
جنوبی  خراسان  پذیر  گردشگر  و  سرسبز 
پیگیری  ذیربط  مراجع  از  را  موضوع  است 
کردیم. یکی از اهالی این روستا عنوان کرد 
که از ماهها قبل گروهی از شمال اقدام به 
منطقه  این  سپیدار  درختان  قطع  و  خرید  
نموده اند. وی با بیان اینکه روستای خوان 
هست  درمیان  منطقه  زیبای  روستاهای  از 
ساله   60-50 درختان  همین  وجود  افزود: 
هست که به روستا سرسبزی بخشیده و در 
حضور  شاهد  روستا  این  سال  مختلف  ایام 

گردشگران زیادی است.
نیز  روستا  این  کشاورزان  از  یکی   
و  خانواده  خواهند  می  که  گفت:کسانی 
در  بیاورند  دیگر   جاهای  از  را  دوستانشان 
باغات مردم گردش کنند و به نام خود تمام 
 . گیرند  می  تصمیم  ما  باغات  برای  کند« 
چرا باید هزینه گردشگری شدن این روستا 

را کشاورز پرداخت کند.
دولت  کرد:  اظهار  نیز  اهالی  از  دیگر  یکی 
را روستای  اگر راست می گوید چرا خوان 
چرا  و  کند  نمی  اعالم  گردشگری  هدف 
نمی  تفریحی  رفاهی  امکانات  هیچگونه 
آمار  خودشان  برای  دارند  فقط  آورند 
توریست رد می کنند ال اقل به فکر مردم 
باشند چرا که صبر مردم دارد لبریز می شود 
از یک طرف برخی ادارات مهمان به روستا 
توقع  دیگر  طرف  از  و  کنند  می  دعوت 

امکانات از مردم دارند .
تایید  با  نیز  خوان  از  دیگر  کشاورز  یک 
برداشت  نوع  انتخاب در  اینکه کشاورز حق 
دارد  خود  زراعی  زمین  و  باغ  از  محصول 
و  ارگان  کدام  شرایط  این  با  ولی  گفت:  
نابودی سرسبزی روستا  پاسخگوی  مسئول 
خواهد بود آیا می دانند که قرار است  4000 

درخت در روستا قطع شود؟

به هر جایی که متوسل شدیم کسی 
راهکار قانونی به ما نشان نداد

به  مطلب  این  تایید  با  نیز  روستا  دهیار 
زیادی  هایی  پیگیری  گفت:  ما  خبرنگار 
ادارات  به  درختان  قطع  از  جلوگیری  برای 
هر  به  اما  ایم   داشته  مختلف  نهادهای  و 
راهکار  کسی  شدیم  متوسل  که  جایی 

قانونی به ما نشان نداد. 
کامیون  دو  تاکنون  اینکه  بیان  با  حرمتی   
افزود:  شده  خارج  روستا  از  سپیدار  چوب 
شخصی  مالک  که  هایی  باغ  از  درختان 
طرح  دلیل  همین  به  شده  بریده  دارد 
است.  نبرده  جایی  به  راه  دهیاری  شکایت 
وی با این توضیح که مالکین قرار است به 
بنا  بکارند گفت:  این درختان زرشک  جای 
به گفته مالکین درختان کرم گرفته هستند 
نتیجه  در  کنند  می  مصرف  زیادی  آب  و 

راهی جز قطع برای کشاورز نمانده است.
البته روستای خوان   وی خاطر نشان کرد: 
دارای آب زیاد است و این درختان نیز سالی 

یک بار بیشتر به آب نیاز ندارند. 

خوان روستایی رویایی؛
 کوه در کنار رود ، باغ در کنار کوه

گفت:  نیز  خوان  روستای  معرفی  در  وی 
از روستاهای  روستای تفریحی خوان یکی 
خراسان جنوبی است که در 85 کیلومتری 
یک  در  روستا  این  دارد  قرار  بیرجند  شهر 
دارای  که  شده  واقع  کوهستانی  منطقه ی 

هوایی سرد و آبی شیرین است .
حرمتی ادامه داد:  زیبایی های این روستا به 
درستی در کنار هم چیده شده ) کوه در کنار 
رود ، باغ در کنار کوه( طوری که این روستا را 
به یک منطقه ی رویایی تبدیل کرده است.  
وی با بیان اینکه رودی به طول 5   کیلومتر 
از وسط روستا می گذرد افزود:  در اطراف این 

رود درختان میوه ، سپیدار ، و هزاران زیبایی 
دیگر چشمها را خیره می کند . 

مجوزی برای قطع درختان
 صادر نکرده ایم

بیان  با  نیز  درمیان  کشاورزی  مدیرجهاد   
این  قطع  برای  مجوزی  گونه  هیچ  اینکه 
اساس  بر  گفت:  نشده  صادر  درختان 
به  ملزم  کشاورزان  کاربری،  حفظ  قوانین 
حفظ سطح کشت خود می باشند حال این 
باغی  یا  زراعی  محصول  توان  می  سطوح 
باشد . وی ادامه داد: بحث گردشگری این 
جهاد  و  دارد  را  خود  خاص  متولی  روستا 
کشاورزی فقط حامی تولید است حال این 
تولید می تواند شامل محصوالت زراعی و 
محصوالت  و  چوب  تولید  یا  و  باشد  باغی 
پاسخ  در  احمدی  ضیائیان  وحید   ! جنگلی 
بر  درختان  چوب  فروش  که  سوال  این  به 
اساس چه قانونی در روستا انجام می شود 
مانند  هم  چوب  فروش  کرد:  تصریح  نیز 
باغی  و  زارعی  محصوالت  سایر  فروش 

به  ای  منطقه  از  آن  انتقال  اما  باشد  می 
منطقه دیگر تابع قوانین و مقررات قرنطینه 
در  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  داخلی 
آلودگی عوامل  انتقال  از  راستای جلوگیری 

خسارتزای گیاهی است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط 
برای  آسیبی  درختان  این  قطع  خشکسالی 
گفت:  نیست؟  جنوبی  خراسان  روستاهای 
زنده  موجود  هر  مانند  سپیدار  درختان 
تامین  به  نیاز  گیاهان  سایر  و  دیگری 
غذایی  مواد  و  آب  همچون  اولیه  نیازهای 
این  تامین  عدم  صورت  در  که  داشته 
سرسبزی  و  رویش  فاقد  قطعا  ها  خواسته 
مناسب خواهد بود خصوصا سپیدار که نیاز 
آن هم رویش  دلیل  داشته که  باالیی  آبی 

است.  روان  آب  های  جوی  حاشیه  فقط 
این  داشت  جهت  باغداران  حال  هر  به 
شده  باالیی  های  هزینه  متحمل  محصول 
که هدف از آن بهره برداری از چوب است 
در  نیز  خانه  وزارت  این  های  سیاست  و 
از  برداری  بهره  و  تولید  از  راستای حمایت 
بوده و حفظ سرسبزی  محصوالت مختلف 

و بحث گردشگری متولی دیگری دارد. 

جبران حداقلی هزینه کرد باغداران؛ 
راهکاری برای جلوگیری

 از قطع درختان
 

با  همچنین  درمیان  کشاورزی  مدیرجهاد 
مصرفی  چوب  درصد   51 اینکه  به  استناد 
تن  نیم(میلیون  و  2/5)دو  حدود  که  کشور 
می باشد از زراعت چوب  خارج از جنگلها در 
نواحی مختلف کشور بدست می آید افزود: 
این امر در مناطق روستایی  استان ما مانند 
حال  در  و  پذیرفته   می  نیز صورت  خوان 
حالت  کشاورز  این  در  باشد  می  نیز  ادامه 
و باغدار به جهت درآمدزایی  در کنار دیگر 

درختان   این  کاشت  به  اقدام  محصوالت 
نیز می نمایند و همانطور که برداشت دیگر 
اختیار  در  کامال  زرشک  مانند  محصوالت 
خود باغدار بوده و خارج از حیطه عملکرد و 
باشد در خصوص  این مدیریت می  دخالت 
گونه   همین  به  روال  نیز  محصول  این 
نشان  خاطر  احمدی  ضیائیان    . باشد  می 
بسیار  شرایط  با  که  فعلی  شرایط  در  کرد: 
ضریب  افزایش  هستیم  روبرو  آب  بحرانی 
افزایش   ، کشاورزی  محصوالت  در  تبدیل 
بهره  افزایش  نهایت  در  و  آبیاری  راندمان 
وری در زمین در شرایط حداقلی منابع اولیه 
موجود آب و خاک  ، هدف و مقصود نهایی 
بهره برداران بخش کشاورزی و  همچنین 
کشاورزی  جهاد  وزارت  اصلی   سیاست 

اتالف  فقط  این صورت   در غیر  باشد  می 
منابع آب و خاک و سرمایه ناچیزکشاورزان  
اگر  کرد:  تاکید  پایان  در  وی  بود.  خواهد 
حفظ  جهت  به  روستا  اهالی  سایر  و  شورا 
نگهداشت  به  تمایل  روستا  سرسبز  فضای 
با  توانند  می  دارند  را  درختان  این  کامل 
باغداران مذکور  جبران حداقلی هزینه کرد 
به این امر اقدام نموده که  این مدیریت نیز 
هماهنگی   جهت  در  را  خود  کامل  آمادگی 

اعالم می نماید.

هیچ مجوزی برای خروج چوب از 
روستای خوان صادر نکردیم 

طبیعی  منابع  کل  اداره  با  که  تماسی  در   
اداره  این  روابط عمومی  داشتیم  نیز  استان 
اعالم کرد که برای خروج هرگونه محموله 
اخذ شود  منابع طبیعی مجوز  از  باید  چوپ 
روستای  از  چوب  خروج  با  رابطه  در  که 

خوان هیچ مجوز داده نشده است. 
تعریف  و  گفت:شناسایی  باید  نیز  پایان  در 
بنا  گردشگری  هدف  عنوان  با  روستاهایی 

مسئوالن  و  کارشناسان  گفته  و  شواهد  به 
صنعت  توسعه  برای  گامی  تواند  می 

گردشگری پایدار باشد.
به  گردشگری  هدف  روستای  از  آنچه 
ذهن می آید، غلبه عناصر طبیعی بر دیگر 
می  و  است  گردشگری  مقوله  در  عناصر 
گردشگری،  هدف  روستاهای  گفت  توان 
طبیعت  و  هنر  و  فرهنگ  تمدن،  و  تاریخ 
را در معرض دید گردشگران قرار می دهند.

صنایع  از  یکی  دنیا  در  گردشگری  امروزه 
مهم و موثر در تبادالت اجتماعی و فرهنگی 
دارد  مختلفی  ابعاد  و  کشورهاست  بین 
شهر  و  شدن  صنعتی  دلیل  به  امروزه  که 
نشینی جوامع، بسیاری از مردم دنیا به دنبال 
مناطق با اصالتی هستند که هویت تاریخی، 

اند  کرده  حفظ  را  خود  مردمی  و  فرهنگی 
از  امروز یکی  بنابراین گردشگری روستایی 
انواع گردشگری است که مود توجه بسیاری 

از گردشگران داخلی و خارجی قراردارد.
فعالیت  تمام  شامل  روستایی  گردشگری 
های گردشگری در محیط روستایی با توجه 
به بافت سنتی و فرهنگی روستایی، هنرهای 
سنتی و صنایع دستی، آداب و رسوم سنتی و 
غذاها است که روز به روز بر طرفداران این 

نوع گردشگری افزوده می شود. 
رسد  می  نظر  به  که  آنطور  نهایت  در   
حفظ  برای  خوان  روستای  کشاورزان 
بابت  زیادی  های  هزینه  باید  سرسبزی 
پرداخت  آن  نگهداشت  و  درختان  آبیاری 
کنند از طرفی هم در استان کویری خراسان 
جنوبی وجود چنین روستاهایی غنمیت است 
که باید متولیان به فکر حفظ این سرسبزی 
شاید   . باشند  گردشگر  بیشتر  جذب  برای 
روستاهای  لیست  در  روستا  این  دادن  قرار 
و  ساکنین  از  حمایت  و  گردشگری  هدف 
کشاورزان راهکاری برای حفظ عرصه های 

طبیعی این روستا باشد. 

انشعاب آب  سالم آوا برای 45000 هزار تومن 
خونه مو قطع کردن اونم بدون اطالع با داشتن 
اون مسؤولین  ای کاش  تو خونه  بچه کوچیک 
خودشونو میذاشتن جای مردم بهشونم باید خدا 
قوت گفت که پیگیر این 40هزار تومنها هستن
0915...238
ایرانی  کاالهای  از  استفاده  بحث  در  سالم  با 
مشکلی نیست فقط این مسئله در بین است که 
خارجی برای رفاه و آسایش مردم کاال تولید می 
البته به جز  کند ولی ایرانی برای جیب خودش 
کشور چین که ما به اون برنامه تولید می دهیم 
باعث  که  کنید  تولید  کاالیی  دارید  همت  اگر 
رفاه مردم بشود نه درد سر بعد از خرید  ) کمی 
بیندیشید از خارجیها خوبیهاشون را یاد بگیریم (
0915...921 
تیتر  بزرگترین  وقتی  متن  از  بزرگتر  تیترهای 
چشم نواز و دل آرام  روزنامه را می خوانی که 
کنی  می  فکر  گفت  درمجلس   ... مردم  نماینده 
یا  از دستور  بعد  یا  و  قبل  این سخنان در نطق 
اتاق  یا  استیضاح  و  اعتماد  رای  یا  علنی  صحن 
می  را  متن  وقتی  شده  ایراد  مسئول  فالن  کار 

خوانی چنین نیست
0915...211
که  پدرمان  شده  یکسال  سالم  غمخوار  آوای 
فوت  اند   بوده  اجتماعی  تامین  صندوق  بیمه 
برقرار  ماندگان  باز  مستمری  هنوز  ولی  کردند 
نشده از مدیران بپرسید نوش دارو پس از مرگ 

سهراب تاکی
0915...997
بیرجند  نماینده  عبادی  آقای  از  تشکر  ضمن 
بانده شدن جاده  دو  در  به خاطر حساسیتی که 
مرگ دارن کاش نماینده های دیگر هم  کمی 

حساسیت نشان دهند
0915....609
باز هم درود و سپاس فراوان بر اصحاب رسانه 
به  اعزامی  خبرنگار  و  آوا  روزنامه  مخصوصا 
در  باید  را  حساب  حرف  مطبوعات  نمایشگاه 

حسابداری زد نه در خانه
0915....211
هم اکنون که نیروگاه دیزلی بیرجند در خیابان 
ذیربط  مسوالن  شده  تبدیل  ویرانه  به  غفاری 
نسبت به ایحاد نیروگاه خورشیدی در این محل 
اقدام فرمایند تا ضمن زیبایی محیطی این محل 
انرژی  حیطه  به  ورود  و  علمی  پیشرفت  برای 

های پاک و نو نیز مفید باشد
ارسالی به کانال تلگرامی آوا
شده  گفته  که  شهرداری  جوابیه  به  پاسخ  در 
حل  گرو  در  سنبل  و  شکوفه  خیابان  آسفالت 
که  بفرمایید  لطفا  است  موسوی  اراضی  مسئله 
اصال  خیابان  دو  چیست؟این  در  دو  این  ارتباط 

ربطی به اراضی موسوی ندارد 
0915...012

جوابیه اداره کل میراث فرهنگی
 خراسان جنوبی 

احترامًا، در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما  مورخ 95/08/19 با عنوان ) باغ رحیم آباد( 
رحیم  »باغ  رسد.  می  استحضار  به  زیر   موارد 
آباد متعلق به دولت است و امکان فروش یک 
میسر  ای  منطقه  و  استان  هیچ  در  تاریخی  اثر 
آباد  رحیم  تاریخی  باغ  فروش  موضوع  نیست. 
فضای  است  شده  گفته  آنچه  و  نیست  درست 
سبز محصور کنار باغ رحیم آباد است که متعلق 
یا اجاره آن  بنیاد مستضعفان است و فروش  به 

بالمانع است.«

به ازای خرید هر باطری
یکجعبهکمکهایاولیههدیهبگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصافپیشهکارماست
اعتمادشمااعتبارماست

درمکانیبزرگوباصفا
باسالنهایمجلل
وباظرفیت700نفر
آمادهبرگزاریجشنها
مهمانیهاوعروسیهایشماهموطنانگرامیمیباشد.
برایکسباطالعاتبیشترباشمارههای32320029-09151611497
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پالک ثبتی شماره 6626 فرعی از 250- اصلی بخش دو بیرجند به مساحت 94/34 متر مربع واحد شرقی واقع در طبقه سوم که مقدار 3/44 متر مربع آن پیشرفتگی است به انضمام انباری 

و پارکینگ اختصاصی در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن به آدرس بیرجند، خیابان شهید آوینی، نیلوفر 2، پالک 7 ملکی آقای حسن افتاده فرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 210 دارای شماره ملی 0651847222 که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت 102258 صفحه 200 دفتر 593 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی: شماال دیوار و پنجره به طول 7/50 متر به فضای معبر شرقاً در دو قسمت اول دیواریست به طول 13 متر به فضای ملک مجاور شماره 4780 فرعی دوم به طول 
80 سانتی متر به فضای ملک مجار شماره 4780 فرعی جنوباً در چهار قسمت که قسمت های دوم و سوم آن غربی است اول دیوار و پنجره به طول 4 متر به فضای حیاط مشاعی دوم به طول 56 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیواریست به طول 40 سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیوار و پنجره 
است به طول 3/10 متر به فضای حیاط مشاعی غرباً در 8 قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن شمالی و قسمت های ششم  و هفتم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 4/20 به آپارتمان مسکونی قطعه یک پالک 6625 فرعی دوم درب و دیواریست به طول 1/30 به راه پله سوم دیواریست به طول 3/40 
به راه پله چهارم دیواریست به طول 1/40 متر به داکت پنجم دیواریست به طول 80 سانتیمتر به داکت ششم دیواریست به طول 1/40 به داکت هفتم دیواریست به طول 1/30 به راه پله هشتم دیواریست به طول 4/60 متر به آپارتمان مسکونی قطعه یک پالک 6625 فرعی سقف با کف پشت بام مشاعی اشتراکی 
است کف با سقف طبقه دوم اشتراکی است و عرصه کل به مساحت 495 مترمربع می باشد که برابر سند رهنی شماره 47361 مورخ 92/12/4 دفتر 8 بیرجند در قبال مبلغ 1/491/421/250 ریال بدهی نامبرده برای مدت پنج سال در رهن بانک سینا شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد و راهن مذکور 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده، لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه درخواست صدور اجرائیه به مبلغ 1/161/890/984 ریال بدین شرح: )مبلغ 930/202/940 ریال مانده اصل طلب و مبلغ 189/698/793 ریال بابت سود و مبلغ 41/989/251 
خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 95/1/26 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( علیه نامبرده را نموده که پرونده ای تحت کالسه 950084 در این خصوص تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، 
 با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 95002764 مورخ 95/6/13 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یک دستگاه آپارتمان دارای مساحت 94/6 متر مربع اعیان و پارکینگ اختصاصی 12/45 مترمربع و انباری به مساحت 21/12 
مترمربع که جمعاً دارای 127/91 مترمربع زیربنا احداث شده بر روی عرصه ای به مساحت 495 مترمربع، شامل یک امتیاز آب و یک امتیاز برق و یک امتیاز گاز به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و پنج میلیون و دویست هزار ریال )1/135/200/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض 
قطعیت یافته است و در روز یکشنبه 95/9/28 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. ضمناً 
حسب جوابیه شماره 301/95/11159-95/8/3 امالک بازداشتی ثبت اسناد بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و به موجب نامه شماره 180/178 مورخ 95/8/1 بانک سینا شعبه بیرجند مورد وثیقه تا تاریخ 97/12/5 نزد بیمه سینا در مقابل آتش سوزی بیمه 
می باشد و مانده طلب خویش را تا تاریخ 95/7/26، 890/000/000 ریال اعالم نموده که از این مقدار مبلغ 680/338/290 ریال اصل و مبلغ 194/166/260 ریال سود و مبلغ 15/495/450 ریال خسارت تاخیر تادیه می باشد به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از 
روز درخواست به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد، الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف  در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک سینا جایز خواهد بود، چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخانتشار:95/8/22غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی



یادداشت

پرورش شتر مرغ، حرفه ای مناسب برای آب 
و هوای گرم و خشک خراسان جنوبی است و 
از منظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

به گزارش ایرنا، با پیشرفت فناوری، میزان 
بهره وری از نگهداری و پرورش شتر مرغ در 
استان با توجه به مزایای اقتصادی آن رو به 
افزایش است، بطوریکه هم اکنون تعدادی از 
جوانان جویای کار مایل به فعالیت در نگهداری 

و پرورش شتر مرغ هستند.
به گفته کارشناسان، بهترین آب و هوا برای 
پرورش شتر مرغ مناطق گرم و خشک است 
که خراسان جنوبی از این منظر بهترین مکان 

برای پرورش این پرنده است.
مسئول پرورش شتر مرغ نیک خاوران گفت: 
این واحد تولیدی با 8 هکتار زمین و خرید مولد 
100 قطعه شتر مرغ نر و ماده با تسهیالت 500 
میلیون ریال از محل بانک توسعه تعاون و چهار 
میلیارد ریال از محل بانک تعاون روستایی از 

چهار سال پیش آغاز به کار کرد.
مهدی نوری که شتر مرغ ها را برای به مولد 
رساندن، تخمگذاری و جوجه گیری نگهداری 
می کند، یادآور شد: قیمت هر جوجه شتر مرغ 

35 روزه دو میلیون و 800 هزار ریال است.
به گفته نوری، مشکل عمده پرورش شتر 
مرغ نبود نهادی که از ضایعات این پرندگان 
استفاده کند، در خراسان جنوبی عنوان کرد و 
گفت: شتر مرغ ضایعاتی ندارد ولی نبود ظرفیت 
استفاده از ضایعات سبب شده تا پوست تخم، پا 

و پوست شتر مرغ دور ریخته شود.

نیز چرم  پا، سر و نوک شترمرغ  از پوست 
از  این چرم یکی  به دست می آید که  خوبی 
بهترین چرم های حیوانی و مانند تمامی چرم 
ها ضد آب است. و همچنین پر شترمرغ یکی 
از منحصرترین پرهای پرندگان است که از آن 

در ساخت بسیاری از کاالهای تزئینی و ساخت 
انواع کفش های زنانه، کیف، کمربند و لباس، 

استفاده می شود.
وی گفت: قطعا افرادی که در حوزه پرورش 
منافع  به  تنها  نه  دارند  بر می  گام  مرغ  شتر 
شخصی و درآمدزایی آن بلکه از بعد اقتصاد 

مقاومتی نیز به آن توجه دارند.

نوری با بیان اینکه گوشت شتر مرغ بسیار 
مفید است، اظهار کرد: در فروش گوشت این 
پرنده مشکلی نداریم و حتی گوشت ها پیش 

فروش می شود.
وی یادآور شد در واقع می توان گفت، گوشت 

این پرنده از نظر طعم و مزه و رنگ در ردیف 
گوشت قرمز قرار دارد و چون کلیسم، چربی 
و کلسترول پایینی دارد بسیار توصیه می شود 
چرا که برای بیمارانی که عمل قلب باز انجام 
می دهند، قبل و بعد از عمل بسیار مفید است. 
همچنین روغن شتر مرغ برای انواع بیماری 
پوستی،  های  خارش  اگزما،  پوستی،  های 

روماتیسم، درد مفاصل و... بسیار توصیه می 
شود. وی با اشاره به اینکه هرکیلو گوشت شتر 
مرغ در بازار 380 هزار ریال به فروش می رسد، 
اضافه کرد: این فراورده در محل تولید از قرار 

کیلویی 360 هزار ریال به فروش می رسد.

مدیره  هیئت  رئیس  کیانی،  قبل  چندی 
شرکت تعاونی شترمرغ داران خراسان جنوبی 
گفته بود، مشکل این صنعت کشتارگاه نیست 
بلکه مشکل عمده بحث فرآوری آن از جمله 
چرم شترمرغ است که علی رغم قیمت باال و 
ارزش افزوده زیاد با قیمت بسیار پایین فروخته 
می شود. وی افزود: هر تخته چرم شترمرغ 60 

تا 70 میلیون ریال قیمت دارد و از روغن این 
پرنده نیز در امور دارویی و آرایشی استفاده می 
شود. وی تاسیس کارخانه و صنایع تبدیلی که 
کند  تبدیل  لوکس  کاالی  به  را  چرم  بتواند 
استان  در  صنعت  این  رونق  برای  راهکاری 

عنوان کرده بود.
این صنعت  تولید  اینکه عمده  بیان  با  وی 
به تهران، مشهد و اصفهان ارسال می شود، 
افزود: عمده تولید شترمرغ استان به صورت 
زنده و بدون ارزش افزوده به استان ها دیگر 
راه  اینکه  بر  تاکید  با  ارسال می شود. کیانی 
اندازی صنایع تبدیلی از خام فروشی در صنعت 
شترمرغ جلو گیری می شود، افزود: این امر 10 

برابر ارزش افزوده خواهد داشت.
وی افزود: حداقل سرمایه برای راه اندازی 
واحد پرورش شترمرغ 200 میلیون ریال است 
که با 50 میلیون ریال نیز می توان جوجه ریزی 
دامی  تولیدات  بهبود  معاون  همچنین  کرد. 
سازمان جهاد کشاورزی استان نبود کشتارگاه 
عنوان  بخش  این  مشکالت  مهمترین  از  را 
کرد که این مشکل مختص خراسان جنوبی 
نیست. دکترمدرسی از نبود کارگاه های فرآوری 
پوست، چرم و... در این صنعت نام برد و افزود: 
نه تنها در استان بلکه در کشور صنعت فرآوری 
بسیار ابتدایی است و فقط مراحل اولیه در برخی 
استان ها آن هم با امکانات ابتدایی انجام می 
شود. مدرسی پیش بینی کرد که با حمایت ها 
و بازاریابی های انجام گرفته رتبه 17 استان در 
کشور به رتبه دهم در این صنعت ارتقا پیدا کند.

  پرورش شتر مرغ در خراسان جنوبی اقتصادی است
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دودی  شدن شیشه خودروهای  هوندا با لمس کردن

هوندا درخواست ثبت اختراع سیستم جدیدی را داده که به سرنشینان خودرو اجازه می دهد میزان تیرگی 
شیشه ها را با یک لمس آن کنترل کنند به گزارش جام جم آنالین، سرنشین با کشیدن انگشت خود روی 
پنجره خودرو می تواند به طور دقیق تعیین کند که شیشه چقدر تیره باشد.

سیانور، تالشی قابل 
تحسین ولی ناموفق
* قوسی

بهروز شعیبی در دومین فیلم بلندش به سراغ 
مجاهدین  سازمان  به  مربوط  سیاسی  مضمونی 

خلق در اواخر دهه 50 رفته است.
وی در دهلیز اولین فیلمش که اجتماعی بود، 
توانست از پس کار برآید و با شخصیت پردازی 
عالی و نگاه درستش در مساله قصاص و بخشش 
در  اما  داد.  انجام  قدمش  اولین  در  بزرگی  کار 
این معنا  به  نه  سیانور کمی زود عمل می کند، 
نه  این گروه زود است،  به موضوع  که پرداختن 
خیلی هم دیر است؛ به این معنا که برای شعیبی 
جوان و تازه کار، چنین موضوعی را دست مایه 
کار خود قرار دادن زود است و سنگ بزرگی برای 

برداشتن است. به پختگی نیاز است.
که  انتظاری  آن  دیدم  را  سیانور  وقتی 
پارسال  فجر  جشنواره  از  نشد.  برآورده  داشتم 
صحبت های زیادی درمورد آن وجود داشت، 
باشیم  سرپاتری  فیلم  شاهد  داشتم  دوست 

نبود. اینطور  ولی 
به  خلقی  مجاهد  چند  حمله  با  فیلم  شروع 
پرتنش،  سکانسی  ایجاد  و  آمریکایی  مستشاران 
نوید این را می داد که با فیلمی جدی و عمیق 
مواجه هستی. اما فیلم در ادامه سطحی می شود 

و بی حس. سه گروه آدم در فیلم وجود دارند. 
یکدیگر  روی  در  رو  که  مجاهد  دسته  دو 
شناخت  برای  ها  ساواکی  و  اند  گرفته  قرار 
همانند  لفظ  چند  و  نام  چند  تنها  مجاهدین 
مذهب،  سیانور،  مارکسیسم،  مبارز،  چریک، 
اختالف  چه  نیست  معلوم  ندارد.  وجود  بیشتر 
به  که  شود  می  پیدا  گروه  این  بین  نظری 

تسویه حساب سازمانی می رسند؟
فیلمساز با فرِض آگاهی مخاطب و اطالع وی 
فیلم  فیلم ساخته است. دو شخصیت طبعا مهم 
عنوان  به  واقفی  شریف  و  لباف  صمدیه  یعنی 

مجاهد مسلمان شناسانده نمی شوند.
تنها واژه مارکسیسم در دیالوگ ها تمایز آنها 
بیان می شود. هر دویشان  تقی شهرام  با گروه 
بسیار منفعل هستند و کاراکتر حمیدیان که فقط 

در طول فیلم از ساواکی ها کتک می خورد.
سطحی  بسیار  شهرام  تقی  هم  طرف  آن  از 
مذهب  که  او می شنویم  از  فقط  و  نمایاند  می 
مبارزه  علمی  باید  و  ندارد  کارآیی  مبارزه  برای 

کرد؛ همین و بس.
دورش  را  دانشجو  جوان  تعدادی  همچنین 
بینیم که کار خاصی هم نمی کنند. طریقه  می 
و  هایشان  بحث  و  ها  نطق  شدن،  سازماندهی 
کاراکتر  شود.  نمی  دیده  دیگر  چیزهای  خیلی 
کمیلی که مثل آب خوردن دستگیر می شود و 
بعد هم راحت همه را لو می دهد و خیلی بیشتر 
از حد هم با ساواکی ها همکاری می کند و در 
نهایت خیلی راحت اعدام می شود. در واقع انگار 

با یک احمق طرف هستیم.
افرادی  خلق  مجاهدین  اصطالح  به  اینکه 
بودند که به راحتی با جان خود و دیگران بازی 
می کردند و به دلیل نداشتن ایدئولوگ و رهبر 
 مناسب به سمت کارهای نافرجام روی می آورند،
درست ولی نه به این سادگی و حقارتی که فیلم 

به ما نشان می دهد.
 این سازمان از سال 54 به بعد جزو سازمان های
معاصر  تاریخ  پرطرفدار  حال  عین  در  و  مخوف 
بسیار  سازمانی  شود.  می  جهان  حتی  و  ایران 
پیچیده تر و خشن تر نسبت به آن چیزی که در 

این فیلم می بینیم.
ساواکی های فیلم در برخورد با این گروه بسیار 
مضحک رفتار می کنند. همین طوری به خیابان 
می ریزند و به دنبال آدم های مشکوک هستند. 
و  هولناک  سازمان  دلیل  چه  به  نیست  معلوم 
شکنجه گری مثل ساواک که حرفه ای تر از این 
حرف ها بوده، اینطوری بی برنامه و نابلد نشان 
داده می شود. هنوز فکر می کنم فیلم “تیرباران” 
که در مورد اندرزگو بود و مربوط به بیش از 30 

سال پیش است از این فیلم جلوتر است. 
که  مجاهدین  از  برخی  مابین  عشق  مورد  در 
است.  گفتنی  نکته  دو  شده  داده  نشان  فیلم  در 
ادعا می شود  آنچنان عشقی هم که  اینکه  اول 
در فیلم سیانور دیده نمی شود و بعد هم اینکه در 
این سازمان عشق اصال معنایی ندارد و در اینجا 
و  تر؛  انسانی  و  کرده  تلطیف  را  قضیه  فیلمساز 
روی  به  مرد  و  زن  که  تروریستی  سازمان  گرنه 

هم اسلحه می کشند را چه به عشق.
اینکه رجوی  از  بعد  را  نمونه های شدیدترش 

سردسته آنها می شود، می توان دید.
در پایان از طراحی صحنه و لباس خوب فیلم 
باید اسم برد و تکنیک باالی شعیبی در سینما. 
همچنین اینکه فیلم برخالف خیلی از فیلم های 
نگر  و یک سو  شعاری  ردیفش خوشبختانه  هم 
نابساماِن  اوضاع  این  در  شعیبی  تالش  نیست. 
موضوعی و تکنیکی سینمای ایران قابل تحسین 
است ولی نمی توان از کنار نقد به راحتی گذشت. 

سینما با نقد زنده است. 

لیونل مسی ؛ آقای گل سال 2016

لیونل مسی عنوان آقای گل سال 2016 را به 
طبق  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  آورد.  دست 

آخرین اعالم موسسه آمار و ارقام فدراسیون جهانی 
فوتبال لیونل مسی، با زدن 51 گل در حال حاضر 

گلزن ترین بازیکن سال 2016 دنیاست. 

با فیبر نوری جدید اینترنت 
یک گیگابیتی به انگستان می رسد

زودی  به  کام  تله  بریتیش  مخابراتی  شرکت 
را  انگلیس  مردم  از  زیادی  بخش  دسترسی 
یک  سابقه  بی  سرعت  با  اینترنت  خدمات  به 
گزارش  به  کند.  می  ممکن  ثانیه  در  گیگابیت 
خدمات  ارائه  سرعت  حداکثر  شرکت،  این  مهر، 
از 330 مگابیت  برابر کرده و  اینترنت خود را سه 
افزایش ثانیه  در  گیگابیت  یک  به  ثانیه   در 

می دهد که در این کشور بی سابقه است.

“فروشنده” رکورد فروش
 سینمای ایران را شکست

هم اکنون فیلم “فروشنده” به کارگردانی “اصغر 

 14.600.000.000 معادل  فروشی  به  فرهادی” 
تومان دست پیدا کرده است.

مرد غارنشین پس از ۵۵
 سال سرشماری شد

به  معروف  فومن  شهرستان  غارنشین  مرد 
از 55 سال زندگی در غار  »عزیز جنگلی« پس 

به خاطر  سرشماری شد. عزیز 75 ساله می گوید 
شکست در عشق دختری به نام نگار، سر به کوه 

گذاشت و دیگر به روستا بازنگشت.

نگهداری زعفران در پنچرگیری ! - مهدی بلوریانکتابخوانی - محمد علی خلجیکاریکاتور قاب عکس

سرد بودن مسیر دودکش از نشانه های عدم خروج گازهای سمی و ناشی از احتراق می باشد و باید سریعا 
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبیوسایل گازسوز را خاموش و مسیر دودکش را بررسی نمود.

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند
آدرس محل ثبت نام: مهرشهر- بین ولی عصر 13 و 11 جنب هیئت  چهار راه جوادیه - مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 

بانک کشاورزی  6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع(- پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی

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

از درب منزل

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

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

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

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

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 
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گفتن این جمالت در زندگی، معجزه می کند
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آیه روز  

به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا ]سزاى[ بعضى از 
آنچه را كه كرده  اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند. سوره الروم، آيه 41

حدیث روز  

عبادت كردن به زيادى روزه و نماز نیست، بلكه )حقیقت( عبادت، زياد در كار خدا انديشیدن است.
امام حسن عسكرى علیه السالم

ور بوى نمى برى در اين كوى میا
ور جامه نمى كنى در اين جوى میا
آن سوى كه سويها از آنسوى آيد

مى باش همان سوى و بدين سوى میا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

قانون جذب و یگانگی با هستی

يک  انرژى،  میدان  يک  از  بخشى  ما  همه 
منبع  يک  يا  يگانه،  شعور  يک  متعالى،  ذهن 
خواهید  مى  اسمى  هر  هستیم.  يكتا  خالق 
جذب  قانون  به  اكنون  اگر  بگذاريد.  آن  روى 
بینديشید، با توجه به اين كه همه ما يكسان 
 و از يک جنس هستیم، آنگاه متوجه كامل و 
بى نقص بودن آن مى شويد. بدين ترتیب متوجه 
مى شويد كه چرا وقتى در مورد كسى افكار منفى 
داشته باشیم عوارض منفى آن به سوى خودمان 
باز مى گردد. همه ما يكى هستیم و به هم پیوسته 
ايم. شما مورد آسیب قرار نمى گیريد مگر آن كه 
اين آسیب را از طريق افكار و احساسات منفى به 

عالم هستى ارسال كرده باشید.
* همه ما يكى هستیم. همه با همديگر مرتبط 
انرژى،  از يک میدان  هستیم. همه ما بخشى 
يک ذهن متعالى، يک شعور يگانه، يا يک منبع 

خالق يكتا هستیم. 
* گر اكنون به قانون جذب بینديشید، با توجه 
جنس  يک  از  و  يكسان  ما  همه  كه  اين  به 
هستیم، آنگاه متوجه كامل و بى نقص بودن 
آن مى شويد. بدين ترتیب متوجه مى شويد 
كه چرا وقتى در مورد كسى افكار منفى داشته 
خودمان سوى  به  آن  منفى  عوارض   باشیم 

 باز مى گردد.
* همه ما يكى هستیم و به هم پیوسته ايم. شما 
مورد آسیب و لطمه قرار نمى گیريد مگر آن كه 
اين آسیب را از طريق افكار و احساسات منفى 

به عالم هستى ارسال كرده باشید.

كره ماست  از  همسرش  كه  بود  فقیرى   مرد 
هاى  بقالى  از  يكى  به  را  آن  او  و  گرفت  مى 
 شهر مى فروخت، آن زن كره ها را به صورت 

توپ هاى يک كیلويى در مى آورد.
مرد آن را به يكى از بقالى هاى شهر مى فروخت 
و در مقابل مايحتاج خانه را مى خريد. روزى 
مرد بقال به اندازه كره ها شک كرد و تصمیم 

گرفت آنها را وزن كند.
اندازه هر كره  وزن كرد،  را  آنها   هنگامى كه 
و  فقیر عصبانى شد  از مرد  او  بود.  ۹۰۰ گرم 
كره  تو  از  ديگر  گفت:  فقیر  مرد  به  بعد   روز 
نمى خرم، تو كره را به عنوان يک كیلو به من 
مى فروختى در حالى كه وزن آن ۹۰۰ گرم 
است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پايین 

انداخت و گفت: ما ترازويى نداريم؛
بنابراين يک كیلو شكر از شما خريديم و آن يک 
كیلو شكر شما را به عنوان وزنه قرار داديم. مرد 
بقال از شرمندگى نمیدانست چه بگويد. يقین 
داشته باش كه: به اندازه خودت براى تو اندازه 

گرفته مى شود.

شروع يک رابطه عاشقانه، هم چیز زيباست. 
زمانى كه شما به چشم هاى طرف مقابل تان 
خیره مى شويد، ديگر هیچ چیز و هیچ كس 

جز او، برايتان مهم نیست.
 از نظر شما او يک انسان تمام و كمال است 
كه هیچ نقضى ندارد. شما بدون هیچ مانعى، 
به او مى گويید كه دوستش داريد و كلمات 
عاشقانه خود به خود از دهان تان بیرون مى 
آيد. مهم نیست كه او دور است يا نزديک، 
در هر حال تنها فردى است كه همه جوره 
دوستش داريد.  از طرف ديگر، هر چه رابطه 
جلوتر مى رود، چشم شما نیز به واقعیت بازتر 
مى شود. كم كم رابطه شما دچار تغییر خواهد 
شد و واقعیت جاى خیال بافى را مى گیرد. از 
آن پس است كه نه تنها نكات مثبت، بلكه 
نكات منفى طرف مقابل تان هم به چشم تان 
مى آيد و اين مسئله ممكن است شما را از او 

دور و دورتر كند.
 تو خیلی زیبایی!

تواند  مى  زمان  گذر  است.  رحم  بى  زمان   

به  و  بگیرد  شما  از  را  جذابیت  و  زيبايى 
 جاى آن گرد پیرى و چین و چروک را بر
صورت تان بنشاند. اما در اين زمان، اگر شما به 
عشق زندگى تان بگويید كه چقدر زيبايى، در 
واقع به ثابت مى كنید كه هنوز هم براى شما 
جذابیت دارد، حتى اگر زيبايى گذشته خود 
را از دست داده باشد. با دانستن اين كه شما 
نه درون او، بلكه ظاهر او را نیز دوست داريد، 
رابطه شما نیز گرما و صمیمیت خود را حفظ 

خواهد كرد.
ازت ممنونم!

 هر چه رابطه بیشتر پیش مى رود، ما نیز 
احساس نزديكى بیشترى با طرف مقابل مان 
پیدا خواهیم كرد طورى كه بر انتظارات مان 
نیز افزوده خواهد شد. ما انتظار داريم كه عشق 
زندگى مان به تمام نیازهاى ما رنگ واقعیت 
بپوشاند و فكر مى كنیم كه اين وظیفه اوست 
كه ما را شاد كند، به همین دلیل گاهى يادمان 

مى رود كه در واقع به ما لطف كرده است.
 گفتن يک كلمه »ممنوم« اگر چه به ظاهر 

ساده است اما تاثیر زيادى بر طرز فكر و به تبع 
رفتارهاى بعدى طرف مقابل تان دارد. در واقع 
شما با گفتن اين جمله به او ثابت مى كنید كه 
شكرگزار هر كارى كه او براى شما انجام مى 
دهد، هستید. در نتیجه، شريک زندگى شما 
نیز احساس خوبى پیدا خواهد كرد زيرا مى 
داند كه شما به تک تک كارهايى كه او برايتان 
انجام مى دهد، آگاهید و سعى مى كند كه به 

رفتارهاى خوب خود ادامه دهد.
 از نظر من تو فوق العاده ای!

 شايد فكر كنید كه سالهاى زيادى از رابطه 
شما با شريک زندگى تا مى گذرد و او به آنچه 
در ذهن شما مى گذرد، آگاه است اما اشتباه 
مى كنید. شما همیشه بايد آنچه از ذهن تان 
مى گذرد را به زبان آوريد. كلمات عاشقانه در 
همه حال تاثیر مثبت خود را خواهند گذاشت. 
فكر مى كنید شخصى كه در  اگر  بنابراين 
زندگى تان است همتا ندارد، به او بگويید: »تو 
از نظر من فوق االعاده اى و من از اين كه با 
تو هستم خوشبخت ترينم«. بیان اين جمالت 

دگرگون  را  تان  زندگى  كه  دارند  اعجازى 
خواهد كرد.

 تحت هر شرایطی تو را دوست دارم
زمانى كه شريک زندگى تان اشتباهى مرتكب 
سخت  دويتان  هر  براى  آن  باور  شود،  مى 
 است اما كلماتى كه در اين شرايط به زبان 
مى آوريد، تاثیرى همیشگى دارند. به عنوان 
زندگیتان  شريک  به  شما  كه  زمانى  مثال، 
مى گويید كه »تو در هر شرايطى براى من 
عزيزى« در واقع شما مى خواهید به او ثابت 
كنید كه »با وجود تمام اشتباهاتى كه كرده 

اى، هنوز هم دوستت دارم«.  
با هم حل اش می کنیم

مشكالت زيادى ممكن است در رابطه عاطفى 
رخ دهد، از مشكالت مالى گرفته تا از دست 
دادن شغل و سالمتى و... مهمترين چیزى كه 
در اين شرايط بايد ثابت شود اين است كه با 
وجود تمام اين مشكالت، از عشق دو طرف 
چیزى كم نمى شود. با گفتن جمله »با هم 
حل اش مى كنیم« در واقع شما به او ثابت 

مى كنید كه يک تیم هستید و شما هم در هر 
شرايطى طرف اويید.

 من هم با آن کار موافقم
 شايد شما دوست نداشته باشید كه به سینما 
يا تئاتر برويد اما شريک زندگى تان به آن 
است  شرايط  اين  در  دارد.  عالقه  سرگرمى 
كه بايد به او نشان دهید چقدر برايتان عزيز 
است. اگر شما، عیلرغم میل باطنى تان، به او 
بگويید »من هم با نظر تو موافقم«، در واقع 
حمايت خود را به او ثابت كرده ايد. يعنى كه او 
و خواسته هايش آنقدر براى شما اهمیت دارد 

كه او را به خودتان در اولويت قرار مى دهید.
 درکت می کنم

هر چه رابطه شما با شريک زندگى تان طوالنى 
تر شود، قدرت درک شما نیز از او افزايش مى 
يابد. زندگى مشترک را تجربه مى كنید، مثال 
اگر در محیط كار او مشكلى بوجود آيد، شما 
به خوبى عكس العمل طرف مقابل تان را مى 
دانید و در اين شرايط اگر به او بگويید كه »من 

شرايط تو را درک مى كنم.

عارفانه روز

خواهم كه قلب گرمت آماج غم نگردد
 باغ دلت الهى دشت ستم نگردد اشک

 ندامت اى جان ازچشم تو نبارد
 دنیاى آرزويت مرداب غم نگردد

خوشبختى يک سفر است، نه يک مقصد.هیچ 
زمانى بهتر از همین لحظه براى شاد بودن 

وجود ندارد، زندگى كنید و از حال لذت ببريد

كائنات فقط حكم مجرى رادارند.قانونگذار 
ما هستیم هرانچه میخواهید برايتان 

اجراكنند،خودتان وضع كنید .

انسانهاى خوب همانند گلهاى قالى هستند 
 نه انتظار باران را دارند . 

و نه دلهره ى
 چیده شدن آنها دائمى اند!
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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 25 سال
حقوق: ماهیانه 8/000/000 ریال     بیمه بعد از 3 ماه

شرح وظایف: تعمیر بردهای الکترونیکی
فروشندگی و پاسخگویی به مشتریان

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

تلفن: 32436645

فروش قنات با سند مالکیت
استخر با گنجایش 80 هزار لیتر آب، 
تمام مسیر لوله گذاری شده، ایستگاه 
پمپاژ، 300 نهال زرشک با طرح آبیاری 

قطره ای در بهترین موقعیت
09155614765

فروش فست فود
 با کلیه امکانات و موقعیت عالی 

با قیمت استثنایی
09128399395

کار خوب اتفاقی نیست

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

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

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

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

بام، منابع آب و استخر
09155628497

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717
خرید ضایعات نقدی 

درب کارخانه 350 تومان
آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 

کارخانه دوم سمت چپ
32255221

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

09380160779 - علی آبادی

معاوضه یا فروش چند قطعه زمین 
روبروی مسجد، معصومیه پایین برای 
باغ، انبار و کارگاه    09155625297

فروش واحد همکف در دستگرد 150 متر 
زیربنا و 218 متر زمین با موقعیت عالی
 دو نبش - کامل       09151611808

مزون »آفرینا« واقع در معلم 27 با تمام 
امکانات و موقعیت عالی به فروش می رسد.

فی: توافقی       09397690128

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

در روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

فروش فست فود
 با موقعیت عالی و قیمتی 
استثنایی به علت مهاجرت

09153634381

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

دارنده یک دستگاه پراید مدل 
95 آماده همکاری با ارگان های 
دولتی و شرکتی و ... می باشم.

09395109898

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی کارشناسی
    09151611497 - رمضانی



6
شنبه * 22 آبان  1395 * شماره 3649

    خبر خوش دبير هيئت تيراندازي استان:
به زودی وزرش تراپ راه اندازی می شود

مالیی - پنجشنبه گذشته جلسه اي بين اعضاي فعال تيراندازي به اهداف 
پروازي و اعضاي هيئت تيراندازي تعامالتي صورت گرفت. 

سليماني دبير هيئت تيراندازي خراسان جنوبي با بيان اینكه فعال شدن 
این رشته در استان و فراهم كردن محيط مناسب براي عالقه مندان از 
جمله شكارچيان باعث كاهش صدمات وارده به محيط زیست خواهد 
شد گفت: یكي از پرافتخارترین هييت هاي ورزشي و از جمله هيئت 
هاي بدون حاشيه هستيم كه مي بایست این شرایط حفظ شود. وي به 
پيگيري هاي مسئوالن هييت جهت راه اندازي تراپ استان اشاره كرد 
و افزود: راه طوالني و دشواري پيش رو داریم كه با جدیت فعاالن و 
 عالقه مندان موانع برطرف خواهد شد و دیگر بار نام خراسان جنوبي را بر 

زبان ها جاري خواهيم كرد. 

تجليل از نائب قهرمان مسابقات آزاد  پينگ پنگ

 قوسی - با حضور مسئولين استان و شهرستان بيرجند از اميرحسين عباسپور 
دبيرستان  در  كشور  جوانان  یک  دسته  و  آزاد  مسابقات  قهرمان   نائب 

آیت ا... خامنه ای تجليل شد

پایان دور رفت مسابقات ليگ واليبال کارکنان 
جهاد کشاورزی  و ادارت کل تابعه

كاری - مسابقات واليبال كاركنان جهاد كشاورزی و ادارات كل تابعه 
استان جام فجر 95 گراميداشت 39 شهيد جهاد كشاورزی استان و یادبود  
مرحوم سيد محمد محبيان كه از تيرماه سال جاری  و با تعداد ده تيم در 
دو منطقه شمال و جنوب  و به صورت رفت و برگشت آغاز شده بود دور 
رفت آن در  پایان مهر ماه خاتمه یافت و از منطقه یک تيمهای مدیریت 
جهاد كشاورزی بشرویه و مركزآموزش و تحقيقات كشاورزی استان و 
از منطقه دو تيمهای مدیریت جهاد كشاورزی نهبندان و ستاد سازمان  
 به ترتيب در مكانهای اول و دوم مناطق خود قرار گرفتند،الزم به ذكر 
می باشد دور برگشت این مسابقات از ابتدای آبان در حال پی گيری 

ميباشد و تا بهمن ماه بطول خواهد انجاميد.

یک برنز و 7 فيناليست ره آورد ایران در روز نخست

برنا-  تيم ملی انجمن كيک بوكسينگ در رقابت های جهانی كيک 
یابد  برنز دست  توانست در روز نخست به یک مدال   wkf بوكسينگ 
و 7 فيناليست دیگر برای كسب مدال طال به مصاف حریفان خواهند 
رفت. در سنگين وزن مسابقات آوازه شهرت كاپيتان تيم ایران كافی بود 
تا حریف  لهستانی او از رویارویی با جعفر احمدی نماینده وزن بعالوه 
90 كيلو كشورمان سر باز زند و احمدی راهی فينال شود. در این رویداد 
مصطفی ساالریان بعنوان سر مربی، امير مصدق مربی و یاشار ميردامادی 

داور تيم ایران را همراهی می كنند.

                                دستبند قانون بر دست دزدان شب

برزجی-فرمانده انتظامی استان گفت: سه سارق جوان كه شبانه به 13 آغل گوسفند دستبرد زده بودند 
در عمليات ضربتی كارآگاهان پليس آگاهی دستگير شدند؛ سردار »مجيد شجاع«در تشریح این خبر 
اظهار داشت:حدود دو ماه پيش گزارش های متعددی از سرقت احشام در حاشيه شهرستان بيرجند 
و روستاهای اطراف به حوزه های كالنتری ارائه شد و شاكيان پرونده ها  طرح شكایت كردند كه 
این پرونده ها برای انجام تحقيقات بيشتر به پليس آگاهی ارجاع شد.وی افزود: با وصول پرونده ها 
كارآگاهان شعبه دوم اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهی تحقيقات خود را آغاز كردند كه با استفاده 
از شيوه های پليسی و اثر برداری از محل های سرقت سرنخی از یک  پژو405 شيشه دودی به 
دست  آنان افتاد كه با استفاده از شيوه های نوین پليسی ردزنی پژو405 شروع و در یكی از مناطق 
حاشيه شهر بيرجند توسط گشت های پليس مشاهده شد.سردار شجاع گفت:كارآگاهان خودروی پژو 
را تحت نظر داشتند تا این كه توسط جوانی 25 ساله از منزلی خارج شد كه با هماهنگی های قضائی 

دستور توقيف خودرو  صادر شد و كارآگاهان و ماموران انتظامی راننده خودرو را دستگير كردند.

       تصادف پيكان با پراید دو نفر را روانه بيمارستان کرد

یک  تصادف  گفت:  استان  ورانندگي  راهنمائي  پليس  حسينی-رئيس 
دستگاه سواري پيكان با پراید در شهرستان طبس دونفر را روانه بيمارستان 
كرد.،سرهنگ عليرضا رضایی اظهار داشت  با اعالم مركز فوریت های پليسی 
110مبنی بر تصادف در طبس بالفاصله مأموران پليس راهور شهرستان به 
همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در 
صحنه مشاهده كردند كه یک دستگاه سواري پيكان با یک دستگاه خودروي 
سرنشينان  از  نفر  دو  رانندگی  سانحه  این  در  است؛كه  كرده  برخورد  پراید 
خودروها، مجروح و جهت مداوا به بيمارستان منتقل  شدند كه علت حادثه در 
دست بررسي است. وی به رانندگان توصيه كرد قوانين و مقررات راهنمائی و 

رانندگی را رعایت كنند تا شاهد چنين حوادث ناگوار نباشيم.

برگ های چغندر، منبع متمركزی از آنتی اكسيدان های 
لوتئين و زیگزانتين هستند. این آنتی اكسيدان ها در 
محافظت از سلول های چشم در برابر آسيب ها، كاهش 
خطر ابتال به آب مروارید و دژنراسيون ماكوال بر اثر 
باال رفتن سن نقش مهمی ایفا می كنند. قبل از اینكه 
برگهای چغندر را دور بياندازید و فقط چغندر را استفاده 

كنيد از این برگ ها استفاده نمایيد و از مزایای آنها برای 
چشم هایتان بهره مند شوید. برگ چغندر را درست 
مانند دیگر سبزیجات برگدار می توانيد با مقداری روغن 
زیتون سرخ كنيد. چغندرها منابع غنی از پتاسيم هستند. 
یک فنجان چغندر می تواند 12 درصد از نياز روزانه بدن 
به پتاسيم را تامين كند. چغندرها سرشار از ویتامينهای 

B، فوالت و B6 هستند. این دو ویتامين كمک می 
كنند سطح هموسيستئين در خونتان كاهش پيدا كند 
و خطر بيماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد.

چغندرها سرشار از نيترات هستند. تاثير هضم نيترات 
ها در بدن، اتساع عروق خونی است. دليل دیگر  اینكه  

چغندر برای سالمت قلب مفيد است.

لبوی داغ پاییزی و این همه خاصیت!

  شير را گرم کنيم بهتر است یا سرد؟

طریقه جوشاندن شير به این ترتيب است كه 
اضافه  آن  به  شير،  آب  به   اندازه یک چهارم 
تا  بجوشانيد  مالیم  حرارت  در  سپس  كنيد. 
آب اضافه شده، تبخير شود.یكی از مهم ترین 
دالیل ابتال به اسهال دركودكانی كه نوشيدنی  
سرد بویژه شير می خورند،   كاهش انرژی معده 

و اختالل در عملكرد این عضو است.وقتی شير 
را از یخچال درمی آورید و به كودک  می دهيد 
و او بی وقفه می نوشد، حجم زیادی شير سرد 
كه  آن  از  پيش  معده  و  می شود  معده  وارد 
مشغول هضم و جذب شود، بخش زیادی از 
انرژی  را به دليل سردی شير از دست می دهد. 
آن  و جذب  برای هضم  كمتری  انرژی  پس 

ذخيره می كند.

خواص معروفترین سبزی ضد سرطان

كلم بروكلی به دليل تركيبات خاص خود یكی 
از سبزی های ضد سرطان معرفی شده است. 
كلم بروكلی حاوی تركيباتی است كه اعصاب 
را تقویت كرده ، دید چشم را بهبود می بخشد 
و پوست را زیبا می كند . این سبزی به صورت 
در  خام  صورت  به  یا  خوراک ها  همراه  آبپز 

برای  بروكلی  می كنند.كلم  مصرف  ساالد 
خانم های یائسه بسيار مفيد است چون عوارض 
یائسگی را كنترل می كند. كلم بروكلی سرشار 
از كاروتن ، ویتامين های گروهB و C، فوليک 
كلسيم ،  آهن ،  سدیم ،  پتاسيم ،  اندكی  اسيد ، 
سلنيوم، فالوونوئيدها و سولفورافن است. با این 
همه تركيبات مفيد، توصيه می شود مصرف آن 

در سبد غذایی خانواده قرار گيرد.

      چه کفشی مناسب فصل سرماست؟

پایيزه و  آمهم ترین ویژگی یک كفش مناسب 
زمستانه گرم بودن آن است، به ویژه برای كسانی 
كه قبال دچار آسيب دیدگی شده اند یا مثال اگر 
شكستگی استخوان و انگشت و یا كشيدگی و 
پارگی تاندون و رباط پا دارند مقوله گرم نگه داشتن 
پا در روزهای سرد سال اهميت زیادی پيدا می كند 

كه این امر در گرو جنس و رنگ كفش است. 
روزهای  در  نبوک می توانند  و  كفش های چرم 
سرد سال محافظ گرمایی خوبی برای پا باشند و 
خيال شما را از یخ نزدن پاهایتان در سرما راحت 
كنند. در كنار جنس، رنگ كفش هم یكی دیگر 
از مقوالتی است كه در گرم بودن كفش تأثيرگذار 
است.استفاده از رنگ های تيره  باعث  جذب  نور 

خورشيد  می شود.  

        با خوردین این آبميوه واکسينه شوید

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستيد كه 
صبح ها برای حفظ سالمت بدن از نوشيدنی 
بردن  باال  برای  كنيد  استفاده می  ليمو  و  آب 
اثرات درمانی این نوشيدنی به آن آب آناناس 
اضافه كنيد. اضافه كردن آناناس به آب و ليمو 
ترش می تواند از خاصيت اسيدی ليمو ترش 

بكاهد و این نوشيدنی را قليایی كند كه برای 
حفظ سالمت بدن بسيار مفيد است. در آناناس 
مواد مفيد برای حفظ  سالمت بدن وجود دارد، 
از جمله انواع آنتی اكسيدان ها، مواد معدنی و 
نيز ویتامين ها كه می توانند برای جلوگيری 
از ابتال به بسياری از بيماری ها مورد استفاده 
قرار بگيرد.از خواص درمانی مخلوط آب ليمو و 
آناناس پيشگيری از ابتال به انواع سرطان است.

این خوراکی ها دوستان کبدتان هستند 

در دنيای امروز كه غذای فرآوری شده سالمت 
قرار  تحت الشعاع  را  كبد  همچون  جسمانی 
داده مواد غذایی همچون سير، گریپ فروت، 
كبد  یاری رسان  عنوان  به  هویج  چغندر، 
كمی  ميزان  از  استفاده  تنها  كنند.  می  عمل 
تركيبات  و  كبدی  های  آنزیم  می تواند  سير 

فعاليت  به  سموم  زدودن  برای  را  پاک كننده 
از  بودن  غنی  علت  به  فروت:  بيندازد.گریپ 
ميوه  این  ها،  اكسيدان  آنتی  و  سی  ویتامين 
می تواند فرآیندهای پاک كننده كبد را افزایش 
دهد.چغندر و هویج: هر دوی این ماده ها غنی 
از بتاكاروتن و فالونوئيدهای گياهی هستند كه 
می توانند عملكردهای كلی كبد را تحریک و 

بهبود بخشند.

سارق حرفه اي در شهرستان زیرکوه دستگير شد

پيشه ور - فرمانده انتظامي زیركوه از دستگيري سارق حرفه اي محصوالت 
كشاورزی  در این شهرستان خبر داد. سرهنگ جواد بخشي اظهار داشت: با 
وقوع چند فقره سرقت محصوالت كشاورزی در سطح شهرستان، بالفاصله 
شناسایي و دستگيري سارق یا سارقان در دستور كار تيم ویژه اي از مأموران 
پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.  وي افزود: با بررسي صحنه هاي وقوع 
سرقت و تحقيقات تخصصي نامحسوس و باتوجه به اینكه شيوه و شگرد 
سرقت های انجام شده با یكدیگر شباهت نزدیكي به هم دارد، سارق را 
شناسایي و بالفاصله پس از هماهنگی با مقام قضائی وي را در مخفيگاهش 
دستگير كردند. سرهنگ بخشي در ادامه اظهار داشت:متهم درابتدا منكر 

هرگونه جرمي بود اما با وجود شواهدمتهم  اعتراف كرد. 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 
 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
ایـزوگام شرق  

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

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 بخواهيد

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شيشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

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

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کاميون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

09903189181 با تكنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150   محالتی - بين توحيد و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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اختتامیه بیست دومین نمایشگاه مطبوعات کشور برگزار شد

غالمی- اختتامیه بیست دومین نمایشگاه مطبوعات کشور با حضور نهاوندیان رئیس دفتر رییس جمهور برگزار شد. وی در این مراسم  عنوان کرد: اگر در اقتصاد رشد می خواهیم باید اطالعات 
مالی شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. نهاوندیان ادامه داد: در شفافیت رسانه داستان یک طرفه خیلی برد ندارد و در قواعد مطبوعاتی اینطور است که اگر از کسی نام بردید به دیگری هم تریبون بدهید 
حتی در حدی که بگوید این سخن راست است یا دورغ. وی صداقت را یک مفهوم اخالقی دانست و افزود: الزمه صداقت این است که اصول اخالقی را در اطالع رسانی و تحلیل ها رعایت کنیم.

شنبه * 22 آبان 1395 * شماره 3649
7

معاون سابق دیوان عدالت
اداری کشور در غرفه آوا :

دولت با وعده  10میلیارد تومان 

استان را مسخره کرده است

مالئی- در ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات 
غرفه آوای خراسان جنوبی میزبان حجت االسالم 
اداری  عدالت  دیوان  سابق  معاون  قربانی  موسی 
کشور بود که وی به سوال خبرنگار ما که فضای 

بیان کرد:  بینید؟  را چگونه می  استان  ای  رسانه 
استان  به  نسبت  کشور  مرکز  ای  رسانه  فضای 
را  استان  ای  رسانه  فضای  و  دارد  زیادی  تفاوت 
اینکه شجاعت  به  اشاره  با  بینم. وی  نمی  خوب 
بیشتر  رسانه های مرکز کشور  پذیری  و ریسک 
است، افزود: دولت به خراسان جنوبی بی مهری 
می کند. قربانی به سفر رئیس جمهور که به اراک 
سفر کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: در این سفر 
هزار میلیارد تومان به این استان اختصاص داده شد 
اما خراسان جنوبی 270 میلیارد سهم گرفت که 
نصف آن هم محقق نشده است. وی گفت: دولت، 
آهن  راه  تومان  میلیارد  با 10  را  جنوبی  خراسان 
مسخره کرده است و جلسه ای که امروز در برنامه 
بودجه برگزار می شود هم با بهانه های مختلف 

و وعده های الکی دهان استان را خواهد بست.

بیش از 70 درصد زندانیان استان
غیربومی هستند

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بیشتر زندانیان این استان مربوط به جرائم مرتبط 
با مواد مخدر هستند، گفت: بالغ بر 70 درصد از 
این زندانیان نیز غیر بومی بوده و از سایر مناطق 
اند.  شده  دستگیر  و  جرم  مرتکب  استان  این  در 
پرویزی در دیدار با رئیس ستاد دیه کشور با بیان 
اینکه آماده کمک در راستای آزادسازی زندانیان 
امر  متولیان  کرد:  اظهار  هستیم  غیرعمد  جرائم 
مرتبط  کاری  و  اداری  زمینه های  تا  کنند  تالش 
در این زمینه مرتفع شده و از این حیث مشکلی 
وجود نداشته باشد. وی به وضع نامطلوب استان 
از حیث مالی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود عدم 
بحث  در  استان  این  مردم  مناسب  مالی  تمکن 
مشارکتهای عمومی و کمک به همنوع و شرکت 

در طرحهای عام المنفعه سرآمد و جلودار هستند.

مسئوالن با منتقدان خود
رفتار مناسبی داشته باشند

ایرنا- امام جمعه بیرجند گفت: همه مسئوالن 
با  مناسبی  رفتار  باید  گانه  سه  قوای  و  دولتی 
منتقدان خود داشته باشند و آنها را تحقیر نکنند 
و از طرفی باید انتقادها نیز منصفانه باشد. حجت 
این  جمعه  نماز  های  خطبه  در  رضایی  االسالم 
که  باشد  طوری  باید  انتقادها  کرد:  اضافه  هفته 
کار  به  مشغول  که  کسانی  از  را  عمومی  اعتماد 
هستند سلب نکند وتذکر دادن ها نیز نباید به گونه 
ای باشد که موجب بی اعتمادی عمومی در جامعه 
شود. وی همچنین بر نهادینه کردن قانون گرایی 
در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: نباید حرف خالف 

قانون زد و از این طریق کسی را تخریب کرد.

مرکز آموزشی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به بهره برداری رسید

کل  اداره  رفاهی  آموزشی  مرکز  اولین  کاری- 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  استان 
در بیرجند با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال به 
بهره برداری رسید. حمیدی مدیر کل کانون پرورش 
فکری با اعالم این خبر گفت: با راه اندازی اولین 
از  بیرجند،  مرکز آموزشی رفاهی کانون استان در 
این پس می توانیم دوره های آموزشی متناسب با نیاز 

کارکنان را  نیز در این فضا برگزار کنیم.

آستان قدس ۳ میلیارد تومان اعتبار
به روستاهای استان اختصاص می دهد

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
با  شده  انجام  توافق  براساس  گفت:  روستایی 
اعتباری که به زودی از سوی آستان قدس رضوی 
برای تامین آب شرب روستاهای استان اختصاص 
 ۳0 شرب  آب  مشکل  امسال  پایان  تا  یابد  می 
روستای استان مرتفع می شود. بسکابادی در بازدید 
از عملیات آبرسانی سیار روستایی عنوان کرد: برای 
آستان  همکاری  با  استان  روستاهای  به  آبرسانی 
قدس رضوی مقرر شد ۳0 پروژه در قالب آبرسانی 
 100 نیازمند  میانگین  طور  به  که  روستاهایی  به 

میلیون تومان اعتبار می باشد، در نظر گرفته شود.

مرکز آموزش کودکان کم توان ذهنی
در فردوس راه اندازی شد

گفت:  فردوس  بهزیستی  اداره  رئیس  تسنیم- 
به منظور آموزش و نگهداری نیمه وقت کودکان 
کم توان ذهنی، مرکز آموزش کودکان کم توان 
مهر”  “بشارت  نام  با  سال   15 زیر  افراد  ذهنی 
اندازی  راه  فردوس  در  خصوصی  بخش  توسط 
مرکز  این  در  کودک   20 کرد:  اظهار  خادم  شد. 
وجود دارد که سازمان بهزیستی برای هر کودک 

400 میلیون ریال هزینه می کند.

افزایش 120 درصدی ورود گردشگر 
خارجی به خراسان جنوبی 

برزجی- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان از افزایش 120 درصدی ورود 
گردشگران خارجی در سه سال اخیر به استان خبر 
داد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر حدود 700 
گردشگر خارجی وارد استان شده اند. رمضانی در 
این  افزود: صد در صد  آوا  با  گفتگوی اختصاصی 
گردشگران در هتلها و مراکز اقامتی استان اقامت 
برنامه های جذب گردشگر  اند. وی درباره  داشته 
خارجی در استان نیز افزود: این برنامه ها در قالب 
افزایش  مسافرتی،  خدمات  دفاتر  تعداد  افزایش 
تاسیسات گردشگری استاندارد شده از جمله هتل 
ها و اقامتگاه های بوم گردی از برنامه های جذب 
همچنین  است.  بوده  استان  در  خارجی  گردشگر 
با  را  خارجی  های  تورگردان  کنیم  می  تالش 
اندازی  استان آشنا کنیم. وی بهبود پروازها و راه 
 پروازهای چارتر برای اولین بار در استان را از دیگر 
موفقیت هایی عنوان کرد که برای جذب گردشگر 
خارجی موثر است. مدیرکل میراث استان  با بیان 
اینکه سند توسعه گردشگری در استان در همان فاز 
اول بالتکلیف مانده است گفت: هنوز دولت منابعی 

را برای تکمیل این سند پیش بینی نکرده است.

دومین جلد از کتاب قانون مطبوعات 
پروفسور معتمدنژاد رونمایی شد 

نمایشگاه  از  روز  ششمین  عصر  مالئی- 
مطبوعات از کتاب پروفسور معتمد نژاد پدر علوم 

شد.  رونمایی  ایران  نگاری  روزنامه  و  ارتباطات 
رویا  پروفسور  با حضور دختر  مراسم که  این  در 
قانون  کتاب  دوم  جلد  از  شد  انجام  معتمدنژاد 
این  افتخارات  دیگر  یکی  عنوان  به  مطبوعات 

بزرگ مرد علم روزنامه نگاری رونمایی شد.

طرح »تاب آوری اجتماعی«
در خراسان جنوبی انجام می شود

نمایشگاه  از  روز  ششمین  شب  در  مالئی- 
مطبوعات اصحاب رسانه میزبان خانم مالوردی 
معاون رئیس جمهور در امور زنان بودند که وی 
در گفتگوی اختصاصی با آوا از طرح »تاب آوری 
این  کرد:  عنوان  و  خبرداد  استان  در  اجتماعی« 
طرح  به زودی در خراسان جنوبی انجام می شود. 
از مالوردی انتصابات جدید حوزه زنان در استان 
پیگیر موضوع  داد:  پاسخ  را جویا شدیم که وی 
هستیم که امیدواریم بتوانیم ان را محقق کنیم. 
کاهش  برای  آوری«  »تاب  طرح  است  گفتنی 
در  موجود  های  نزاع  و  اجتماعی  های  آسیب 

جامعه و برخی از خانواده ها اجرا می شود.

سفر مدیرعامل ستاد دیه کشور به طبس

حقانی- مدیرعامل ستاد دیه کشور در حاشیه 
جلسه صلح و سازش زندانیان دارای محکومیت 
شهرستان  در  گفت:  طبس  در  شکات  با  مالی 
طبس 10 پرونده در ستاد دیه استان مطرح بود 
که در مجموع به ارزش بیش از 4 میلیارد و ۸00 
درصدی  رقم،  این  از  و  باشد  می  ریال  میلیون 
وام  بصورت  مابقی  و  شد  گذشت  توسط شکات 
بالعوض و وام بدون بهره، به زندانیان از سوی 
ستاد، پس از طی مراحل قانونی اعطا خواهد شد 
و امیداریم به فضل خدا و همت خیرین ، شاهد 

بازگشت این عزیزان به آغوش خانواده باشیم.

همایش اربعین ظرفیتی مناسب
برای نمایش وحدت مسلمانان است

تسنیم- حجت االسالم یوسفی  امام جمعه موقت 
درمیان در خطبه های نماز جمعه این هفته درمیان  با 
بیان اینکه همایش اربعین یک ظرفیت خوب برای 
ساله  گفت: همه  است  اسالم  وحدت  دادن  نشان 
از کشورهای  امام حسین  از عاشقان  تعداد زیادی 
مختلف و ایران در این همایش شرکت می کنند و 
باید از نقاط مشترک این حضور در راستای اتحاد هر 

چه بیشتر جهان اسالم بهره گیری شود.

خراسان جنوبی در بُعد فرهنگی و آموزشی 
از شاخص ترین استان های کشور است

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  تسنیم- 
با بیان اینکه خراسان جنوبی یکی از استان های 
پهناور کشور است گفت: هر چند شاهد خشکسالی 
به دلیل  استان هستیم ولی  این  و محرومیت در 
وضع فرهنگی خوب و آموزشی بودن این استان 
محسوب  کشور  استان های  شناخته ترین  جزو 
می شود.قائمی در نشست توزیع پزشکان متخصص 
جدید با اشاره به سختی های دوران دستیاری که 
متخصصان آن را گذرانده اند، بر خدمت صادقانه 
به مردم تاکید و اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی 
همیشه  که  کشورند  مردمان  قدرشناس ترین  از 

دعاگوی خدمات جامعه پزشکی هستند.

پاسخ وزیر به برخی چالش های صنعت استان

افتتاح دو مرکز فنی و حرفه ای خواهران در دهه فجر

پرسنل خدماتی شهرداری 
به کاظمین اعزام شدند

از  روز  ششمین  در  مالئی-  مصطفی 
برگزاری نمایشگاه مطبوعات کشور ، اصحاب 
وزیر  زاده  نعمت  رضا  محمد  میزبان  رسانه 
صنعت ، معدن و تجارت و صالحی مدیرکل 
صنایع این وزارت خانه بودند. براساس عرف 
نشست های خبری نمایشگاه خبرنگاران باید 
برای طرح سوال خود وقت بگیرند که با آن 
که خبرنگار آوا جزء نفرات اول فهرست ثبت 
نام کنندگان بود اما در وقت طرح سوال گویا 
بنا برآن قرار گرفته بود که فقط خبرنگاران 
این  که  بگویند  سخن  شده  تعیین  پیش  از 
شد  مواجه  ما  خبرنگار  اعتراض  با  موضوع 
از طرح سوال  مانع  برنامه کوشید  و مجری 
شود که خبرنگار آوا به اجبار سواالت خود را با 

صدای بلند مطرح کرد:
خراسان جنوبی در کجای برنامه 

عدالت اجتماعی قرار دارد؟
»آقای وزیر یکی از سیاست های وزارت 
است  اجتماعی  عدالت  توسعه  شما  خانه 
قرار  برنامه  این  کجای  در  جنوبی  خراسان 
معدنی  استان  چهارمین  ما  استان  دارد؟ 
زغال  غنی  معادن  وجود  با  که  است  کشور 
سنگ، گرانیت، سنگ های تزئینی  و طال 
در شهرستان های  نهبندان و سربیشه مردم 

در محرومیت مطلق  به سر می برند و  در 
مرز نیستی قرار دارند.« نعمت زاده در واکنش 
که  همانطور  بله  داد:  پاسخ  سواالت  این  به 
از  جنوبی  خراسان  گوید  می  استان  خبرنگار 
استان های معدنی کشور است که بزرگترین 
معدن زغال سنگ ایران در آن قرار دارد که ما 

در آن سرمایه گذاری کرده ایم و می کنیم.

وی ادامه داد: ماه آینده به استان شما سفر 
خواهم کرد و از معادن آن بازدید می کنم.

متولی صنعت ، معدن و تجارت کشور افزود: 
سازمان ایمیدرو موظف شده با همکاری زمین 
شناسی محدوده مرزی از خراسان جنوبی تا 
را  اکتشافی  طرح  کشور  نقطه  ترین  شمالی 

خراسان  در  گفت:  زاده  نعمت  دهد.  انجام 
جنوبی معادن ناشناخته زیادی وجود دارد اما با 
محرومیتی که در استان است بخش خصوصی 
سرمایه گذاری نمی کند. وی بیان کرد: رسانه 
گذار  سرمایه  جذب  برای  باید  استان  های 
داخلی و خارجی تالش کنند چون قرار نیست 
دولت سرمایه گذاری کند و منابع آن را هم 

ندارد. وزیر عنوان کرد: به لحاظ اهمیت معادن 
این استان مدیرکل را هم از بین متخصصان 

معدن انتخاب کردیم.

طلب کویر تایر چه شد؟
وی سپس موضوع افزایش تولید خودرو در 

کشور را مطرح کرد که خبرنگار آوا اینجا نیز 
با اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات کارخانه 
میلیارد   150 از  بیش  کرد:  عنوان  کویرتایر 
شرکت  این  به  خودروسازان  بدهی  تومان 
پرداخت نشده است و وزارت خانه تالش کرده 
که به جای پول، اتومبیل برای فروش واگذار 
کند مگر شرکت الستیک سازی وظیفه دارد 
خودرو بفروشد؟ که وزیر از جلسه مشترکی فی 
کویرتایر  مدیرعامل  و  استان  نماینده  مابین 
که در هفته گذشته در وزارتخانه برگزار شده 
خبرداد و افزود: در آن جلسه مقررشد بدهی 
قبلی تسویه و خط جدیدی با ظرفیت 40 هزار 
تن در این کارخانه برای افزایش  تولید ایجاد 
شود. نعمت زاده عنوان کرد: توجه به مناطق 
محروم جزو اولویت های وزارت خانه است و 
رسانه ها و مدیران باید فضای استان را آرام 
کنند تا  سرمایه گذار امنیت فکری داشته باشد. 
وی بیان کرد: با ورود سرمایه گذار ما هم از 

خراسان جنوبی حمایت می کنیم.

پرداخت 110درصدی طلب کویرتایر
محسن صالحی نیا معاون امور صنایع این 
وزارت خانه هم در این باره خاطرنشان کرد: 
یافته  افزایش  تولیدخودرو در کشور 1۳درصد 

که به همان میزان تولید الستیک هم زیاد تر 
خواهد شد. به گفته وی 110درصد از طلب 
از  شده  فروخته  تولیدات  هزینه  و  کویرتایر 
ابتدای سال پرداخت شده و طلب قبلی نزدیک 
شرکت  یادآورشد:  صالحی  است.  صفر  به 
روز  در  حلقه الستیک  هزار  باید 5  کویرتایر 
برای سایپا تولید کند که واقعا با مشکل روبه رو 
است اما برای پرداخت ها برنامه ای با حضور 
مدیرعامل شرکت طراحی شده که این موضوع 

به بهبود تولیدات کویرتایر کمک خواهدکرد.

در حاشیه جلسه
صدای خراسان جنوبی

به گوش مسئوالن رسید
در پایان نشست خبری خانم ناطق معاون 
صمت”  “گسترش  )روزنامه  معادن  امور 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  وابسته 
کشور( با حضور در غرفه آوا از وضع معادن 
استان جویا شد که پس از شنیدن تعدادی 
استان  در  مانده  مغفول  هایی  ظرفیت  از 
برای  هفته  همین  در  کرد:  بیان  تعجب  با 
معرفی نقاط ضعف و قوت  صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی با مسئوالن روزنامه 

در وزارتخانه رایزنی می کنم.

ای  حرفه  و  فنی  کل  مدیر  حسینی- 
بشرویه  در  خواهران  مرکز  پروژه  دو  گفت: 
با هزینه ۳76 میلیون تومان و در سربیشه با 
6۸6 میلیون در دهه فجر افتتاح خواهند شد و 
تاکنون 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

موضوع  با  خبری  نشست  دیروز  صبح 
حرفه  و  فنی  اداره  ماهه  عملکرد 7  گزارش 
ای استان برگزار شد. خوشآیند با بیان اینکه 
رسالت اصلی این سازمان مهارت آموزی است 
عنوان کرد: آموزش های ما در همه زمان ها 

و مکان ها برای قشرهای مختلف جامعه مانند 
افراد بیکار، دانشجو، سربازان، زندانیان و حتی 
شاغالن ارائه می شود. وی با تاکید بر اینکه 
آموزش های بخش دولتی رایگان هستند ادامه 
داد: در استان 1۸ مرکز دولتی در قالب 120 
کارگاه ثابت و 4۳0 حرفه آموزشی فعالیت دارند 
که در 7 ماهه اول سال، در مجموع بیش از 2 
میلیون 192 هزار نفر ساعت آموزش دیده اند.

مدیر کل فنی و حرفه ای از افزایش عملکرد 
۳4 درصدی به نسبت سال 94 خبر داد و افزود: 

در سال 95، تعداد ۳۸ حرفه آموزشی جدید به 
رشته های استان اضافه شده و در کنار آن رشته 

هایی که اشباع شده بودند حذف شده است.
آموزشگاه   14۸ به  همچنین  خوشآیند 
ادامه داد: امسال 14  آزاد استان اشاره کرد و 
دو  گفته وی  به  اند.  تاسیس شده  آموزشگاه 
پروژه مرکز خواهران در بشرویه و سربیشه در 
دهه فجر افتتاح خواهند شد. مدیر کل فنی و 
حرفه ای به افتتاح پروژه های مرکز خواهران 
طبس و قائن  در سال 96 اشاره کرد و افزود: 
با راه اندازی این پروژه ها، در تمام شهرستان 
ها مرکز فنی و حرفه ای خواهیم داشت.  وی 
مهارتی  های  آموزش  و  توانمندسازی  پروژه 
روستاییان، عشایر و مناطق محروم مرزی با 
از اصلی ترین طرح  را  پایدار  رویکرد اشتغال 

های اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و افزود: در 7 
ماهه 95 تعداد 206 دوره آموزشی روستایی و 
عشایری برپا شد که عملکرد آن به نسبت سال 

قبل از رشد 1۳4 درصدی برخوردار بود.

افزایش 30 درصد درآمد در سال 95
به گفته مدیر کل فنی و حرفه ای امسال 
این اداره کل، با وجود کاهش نیروی انسانی 
توانست بهره وری را باال برده و در کنار آن 
کاهش 20 میلیارد ریالی هزینه ها و افزایش 

1۳ درصدی درآمد را داشته باشد.
به  ای  هزینه  اعتبارات  رشد ۳1 درصدی 
نسبت سال گذشته از دیگر موارد ذکر شده 
اظهار  مطلب  این  بیان  با  خوشآیند  که  بود 
نیز  دارایی  تملک  اعتبارات  میزان  کرد: 

میلیارد  یک  درصدی،   114 رشد  با  امسال 
و 500 میلیون تومان است.

وی از برنامه بازدید همگانی از تمام مراکز 
فنی و حرفه ای استان در هفته آینده خبر داد و 
عنوان کرد: این برنامه با هدف آشنایی مردم با 
کارکردهای فنی و حرفه ای در ساعات اداری 

از ۸ صبح تا 1۳ بعدازظهر انجام خواهد شد.
مدیر کل فنی و حرفه ای به مشاوره های 
شغلی و حمایت هایی که در اختیار افراد بعد از 
فراگرفتن مهارت ها قرار می گیرد اشاره کرد 
و افزود: افراد نیاز به حمایت را به کارگاه های 
اشتغال استان و صندوق کارآفرینی امید معرفی 
می کنیم و به کارهای انفرادی تا سقف 15 
میلیون تومان و کارهای شرکتی تا سقف 100 

میلیون تومان تسهیالت اعطا می شود.

گروه خبر- اکیپ نظافتی شهرداری شامل 
25 نیروی خدماتی به همراه اکیپ بهداشتی 
 20 شامل  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی 

پزشک به شهر کاظمین اعزام شدند.

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

و  درمیان  بیرجند،  نماینده  حسینی- 
خوسف با بیان اینکه به دلیل سوء مدیریت 
نشده  فعال  هنوز  استان  مرز  ها،  دولت  در 
باقی  تهدید  فقط  مرز  از  داد:  هشدار  است 

مانده و فرصت ها از دست رفته اند.
رئیس  حضور  با  ای  جلسه  دیروز  صبح 
هیئت  و  کشور  کل  دیه  ستاد  معاون  و 
برگزار شد. هاشمی  استان  دیه  امنای ستاد 
سرپرست امور زندان ها با بیان اینکه 142 
عنوان  دارند  نقد  غیر  جرائم  استان  در  نفر 
کرد: بیش از 12 میلیارد تومان برای آزادی 
اینکه  به  اشاره  با  نیاز است. وی  آنان مورد 
استان  نفر در   127 ، در 12 ماهه سال 94 
آنان  بدهی  کل  مجموع  افزود:  شدند  آزاد 
بیش از 54 میلیارد و 110 میلیون ریال بود. 
سرپرست امور زندان های استان به بازدید از 
زندان های فردوس و طبس به همراه رئیس 
و معاون ستاد دیه کشور اشاره کرد و ادامه 
داد: بیش از 50 پرونده بررسی و از شاکیان 
دعوت به حضور شد که در نتیجه همه آنان 
گذشت کردند. هاشمی از بررسی دقیق 190 
پرونده در سال گذشته خبر داد و از معاون 
ستاد دیه کشور در خواست کرد: پرونده های 

استان را با اطمینان امضا کنید. 

زندانیان استان توان مالی ندارند
عبادی نماینده بیرجند، خوسف و درمیان در 
مجلس نیز عنوان کرد: 75 درصد مردم استان 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  جنوبی  خراسان 
امام خمینی )ره( هستند و زندانیان جرائم غیر 
عمد هم به همان نسبت دستشان خالی است 
و ندارند که بدهند. وی با بیان اینکه به دلیل 
سوء مدیریت در دولت ها مرز استان هنوز فعال 
نشده است هشدار داد: از مرز فقط تهدید باقی 
مانده و فرصت ها از دست رفته اند. عبادی با 
اشاره به خشکسالی ها و کمبود آب استان ابراز 
امیدواری کرد: ستاد دیه کشور توجه بیشتری 
در زمینه آزاد سازی زندانیان استان داشته باشد.

جوالیی رئیس ستاد دیه کشور هم ضمن 
از خیران و مسئوالن ستاد  قدردانی و تشکر 
دیه استان عنوان کرد: با ابالغ اساسنامه هیئت 
آزادی  استان ها مسیر  امنایی شدن ستاد در 

زندانیان نیز کوتاه تر شده است. 
نهمین  و  بیست  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه  بود  شده  برپا  کشور  در  گلریزان  جشن 
داد: به امر مقام معظم رهبری  ۳00 میلیون 
به ستاد کمک شد. وی رسالت ستاد  تومان 
دیه را شناسایی، بررسی، تحقیق و کمک به 
زندانیان جرائم غیر عمد دانست و افزود: ساختار 

آن نیز پس از مطالعات آسیب شناسی بر دو 
و  قانون  اصالح  شامل  که  پیشگیری  محور 

 آموزش و محور دوم که تامین منابع مالی برای 
جشن های گلریزان است پیاده سازی شد.

آزادی 3858 نفر در سال 95
رئیس ستاد دیه کشور از آزادی ۳۸5۸ نفر 
در سال 95 با جمع بدهی 296 میلیارد تومان 
خبر داد و اظهار کرد: در سال 94،  ۸565 نفر 
با جمع بدهی 722 میلیارد تومان آزاد شدند که 
27۸ میلیارد و ۸00 میلیون آن گذشت شاکیان 
بوده است. به گفته جوالیی در بخش آموزش 
هنوز مشکل داریم و نیاز است در کتب درسی، 

آموزش  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت 
داده شود. وی از رسانه ها، مسئوالن و خطاب 

درخواست کرد که با شناساندن قانون مدنی و 
حقوقی مردم، آگاهی بخشی کنند.

10 هزار و 404 زندانی جرائم غیر عمد
منتظر کمک خیران

احسانی معاون ستاد دیه کشور نیز با بیان 
جرایم  کشور  زندانیان  از  درصد  پنج  اینکه 
 404 و  هزار   10 داد:  ادامه  دارند  غیرعمد 
بیش  بدهی  مبلغ  با  غیر عمد  جرائم  زندانی 
کمک های  انتظار  در  تومان  میلیارد   900 از 
خیران هستند. وی پیشگیری از وقوع جرائم 

و  سازی  فرهنگ  و  ریزی  برنامه  عمد،  غیر 
آموزش و آزادی این زندانیان را در دستور کار 
ستاد دیه اعالم کرد و افزود: همچنین برای 
جذب کمک با مدیر کل امور ایرانیان خارج از 

کشور نیز برنامه ریزی کرده ایم.
احسانی با تاکید بر اینکه توجه ما به همه 
گرفته  تصمیم  کرد:  عنوان  است  ها  استان 
استان های محروم  به  را  خیران  ایم کمک 
اختصاص دهیم. وی با اشاره به اینکه سال 
گذشته بیش از ۸ هزار و 500 زندانی جرائم 
غیرعمد در کشور با بیش از 7 هزار میلیارد 
آزاد  زندان  از  خیرین  همت  با  بدهی  ریال 
شدند، اضافه کرد: ۳۸ درصد از این بدهی از 

سوی شاکیان گذشت شده است.

در حاشیه:

یکی از حاضران در جلسه از رئیس ستاد دیه 
کشور خواستار توجه و کمک بیشتر به استان 
امیدواریم لطف  افزود:  خراسان جنوبی شد و 

شما به استان ما بیشتر برسد.
این دو  اینکه در  بیان  با  جوالیی در پاسخ 
روز خیلی موارد به دست ما آمده است، قول 

رسیدگی بیشتر به پرونده های استان را داد.

از فرصت های مرز فقط تهدید باقی مانده است 

در پی سوال خبرنگار آوا از وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد:
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حداد عادل: ما چند بار از یک سوراخ 
گزیده شدیم اما به هوش نیامدیم

با اشاره به تجربه  ائتالف اصولگرایان  سخنگوی 
ناموفق اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
92 اظهار کرد: چگونه باید گفت، دید و فهمید که 
تعدد نامزد ها و تفرقه و اینکه هر کسی دنبال یکی 
یک  از  مؤمن  دارد.  دنبال  به  نتیجه ای  چه  برود 
سوراخ دو بار گزیده نمی شود اما ما چند بار گزیده 
شدیم. حداد عادل با طرح این پرسش که آیا می 
خواهیم تجربیات گذشته را تکرار کنیم یا به هوش 
آمده ایم، تصریح کرد: رقیب هم می خواهد که ما 
بایستی  ما  اما  است  طبیعی  باشیم،  داشته   تفرقه 

هوشیار بوده و بدانیم می خواهیم چه کار کنیم.

شاید روحانی کاندیدای اصالحات باشد
 اما باید جانب احتیاط را نگه داشت

گفت:  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  شورای  عضو 
کاندیدای  روحانی  آقای  دارد  وجود  احتمال  این 
الزم  اما  باشد؛  طلبان  اصالح  جمهوری  ریاست 
است جانب احتیاط را هم نگه داشت. مهرعلیزاده 
ریاست  کاندیدای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
جمهوری می شوید، گفت: نه، قطعاً وارد نمی شوم. 

ما در انتخابات روی پایه ها کار می کنیم.

قالیباف، ضرغامی و الهام ؛ گزینه های 
اصولگرایان برای ریاست جمهوری

یک نماینده اصولگرای مجلس قالیباف، ضرغامی 
برای  اصولگرایان  گزینه های  جمله  از  را  الهام  و 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی کرد 
قالیباف  از عدم اجماع روی  و گفت: اصولگرایان 
در انتخابات سال 1392 پشیمان هستند. پورمختار 
آقای  از  اصولگرایان  حمایت  احتمال  کرد:  اظهار 
در  ایشان  عملکرد  زیرا  است،  کم  بسیار  روحانی 
نبود  چیزی  آن  اقتصادی  یا  سیاسی  حوزه های 
که توقع اصولگرایان را برآورده کند، ضمن این که 
که  داشتند  اظهارنظرهایی  روحانی  آقای  اخیرا 

خالف مشی اصولگرایی و انقالبی است.

اصغرزاده: تندروها از روی کار آمدن 
ترامپ علیه روحانی استفاده می کنند

اصغرزاده گفت: کارشکنی ترامپ در مسئله اجرای 
انتخابات  در  را  روحانی  آقای  دولت  دست  برجام 
ریاست جمهوری سال 96 خواهد بست، بنابراین 
به دست گیرد  را  ابتکار عمل  باید  وزارت خارجه 
و هزینه برهم زدن برجام را برای ترامپ افزایش 
دچار مشکالتی شود  برجام  اگر  افزود:  دهد. وی 
طبعا در انتخابات سال 96 امکان دارد مورد استفاده 
رقبای آقای روحانی و جریانات تندرو قرار بگیرد 
پس انتخابات آمریکا و آمدن ترامپ روی مسایل 

ایران تأثیرگذار است.
پایان برداشت محصول پنبه در شهرستان خوسف       عکس : رقیه محمدیعکس روز 

موضع  روحانی در قبال انتخابات آمریکا 
بیانگر نگرانی از سرنوشت برجام است

درباره  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
به خصوص  کشورمان  مقامات  موضع گیری های 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پیرامون انتخابات 
اخیر آمریکا گفت: معتقدم که هم آقای روحانی و 
هم آقای ظریف نباید بالفاصله موضوع برجام را 
به عنوان یک مطالبه از آمریکا مطرح می کردند، 
میزان که  به همان  است که  توافقی  برجام  زیرا 
ایرانی ها باید نسبت به انجام شدن آن حساسیت 
آمریکایی ها  به ویژه  بازیگران  باشند، دیگر  داشته 
داشته  حساسیت  موضوع  این  پیرامون  باید  نیز 
که  نداشت  دلیلی  داد:  ادامه  باشند.فالحت پیشه 
مسئوالن کشورمان به گونه ای موضع بگیرند که 

گویی نسبت به سرنوشت برجام نگرانند.

تقلید ترامپ از احمدی نژاِد سال 84

ترامپ  انتخاب  نحوه  نوشت:  پست  واشنگتن 
ادبیات  کنار  در  آمریکا  جمهور  رئیس  عنوان  به 
سمت  به  را  ما  جهانیان  به  او  معرفی  نحوه  و 
دردناکی  به طرز  ترامپ  داد.  جالبی سوق  قیاس 
پوپولیست و غیر قابل پیش بینی است. او ورژن 
محمود  ایران  سابق  جمهور  رئیس  آمریکایی 
احمدی نژاد است. با این حال این قیاس مطلقی 

نیست زیرا آنها کامال به هم شباهت ندارند.

فدریکا موگرینی : »برجام« توافق 
دو جانبه آمریکا با ایران نیست

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رد احتمال 
»ترامپ«  سوی  از  ای  هسته  توافق  کردن  پاره 
و  آمریکا  بین  جانبه  دو  توافق  یک  برجام  گفت: 
ایران نیست. فدریکا موگرینی در ادامه گفت: برجام 
یک توافق چند جانبه است که ما درباره آن مذاکره 
کرده ایم. من خودم شخصا در آن مسئولیت دارم تا 
از اجرایی شدن آن توسط تمامی طرف ها اطمینان 
قطعنامه  چارچوب  در  مسئله  این  کنم.  حاصل 

شورای امنیت است.

مشاور ترامپ در سیاست خارجی: برجام 
را پاره نمی کنیم، بازبینی می کنیم

کنونی  از موضع  که  ترامپ  لبنانی االصل  مشاور 
گفت:  داشت،  خبر  هم  برجام  خصوص  در  وی 
تمام  گران  دنیا  برای  توافق،  این  کردن  »پاره 
موافقتنامه  آن  می خواهد  )ترامپ(  او  می شود. 
بگیرد  شده،  منعقد  بین المللی  فضایی  در  که  را 
خصوص  در  فاِرس  کند.«  مرور  را  آن  سپس  و 
را  آن  گفت: »وی سپس  ترامپ  بعدی  اقدامات 
به کنگره می فرستد و از ایرانی ها هم می خواهد 
این  در  کنند.  یا عوض  و  ایجاد  یا  را  مورد  چند 
که  می گیرد  در  مباحثه ای  ایرانی ها  با  خصوص 

ممکن است بحث سختی باشد.«

بازی با ایران بازی با دم شیر است

تازه  رئیس جمهور  به  گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
به دوران رسیده آمریکا می گویم که اگر بخواهد همان 
هوای  و  حال  و  باشد  داشته  را  گذشته  دیوانگی های 
پیشینیانش را ادامه دهد به بی راهه می رود؛ چراکه بازی 
با ایران بازی با دم شیر است. خاتمی تاکید کرد: پرونده 
آمریکا در ایران آنقدر سیاه است که نگو و نپرس و این آقا نیز اگر بخواهد مثل 

قبلی ها عمل کند، در همان ماه ها و سال های اول منفور خواهد شد.

رستم قاسمی  و  حاجی بابایی  از گزینه های اصولگرایان برای  انتخابات 96 هستند
 

سید محمد حسینی، عضو شورای مرکزی جبهه »یکتا«، با اشاره به مطرح بودن رستم قاسمی به عنوان یکی از کاندیداهای جبهه یکتا 
اظهار کرد: آقای قاسمی به عنوان یکی از گزینه های جبهه برای انتخابات 96 مطرح است اما ما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
حسینی با بیان اینکه برخی از اعضای جبهه یکتا برای کاندیداتوری آمادگی دارند، افزود: آقای رستم قاسمی از جمله کسانی است که 
تجربه مدیریتی خوبی دارد و در وزارت نفت و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( نیز دارای سابقه خوبی است. وی درباره مطرح بودن حاجی بابایی 

به عنوان یکی دیگر از گزینه های جبهه یکتا برای انتخابات گفت: ایشان نیز یکی از گزینه هاست و در حال حاضر افراد مختلفی مدنظر ما هستند.

دولت شاهکار اقتصادی زیادی نکرده است

در  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  کواکبیان،  مصطفی 
خصوص عملکرد روحانی گفت: دولت مطلوب و 1۰۰ 
اما در  ندارم،  ادعایی  نیست و من چنین  ایده آل  درصد 
مجموع مثبت است ولی حداقل در بحث اقتصادی من 
نمی گویم شاهکار زیادی انجام داده اند. مخصوصا در 
بحث ایجاد اشتغال چنین نمی گویم. اما در ثبات قیمت ها و ثبات اقتصادی و 

ثبات نرخ تورم و وضعیت قدرت خرید مردم  توفیقاتی بوده است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مراسم 
طهرانی مقدم  شهید  سالگرد  پنجمین 
در  ایران  گذشته  سال های  در  گفت: 
موشکی  صنعت  سوریه  حلب  منطقه 
ساخت و موشک تولید کرد که در جنگ 

33روزه علیه اسرائیل به کار رفت. 
شهیدان  گفت:  باقری  محمد  سرلشکر 
و  بازدارندگی  قدرت  ایجاد  در  عزیز 
موشکی ایران شب و روز را نشناختند و 
گره های بزرگی را در این مسیر باز کردند 
وی  پیمودند.  را  نشده  پیموده  راه های  و 
و  بااخالص  حرکت  کرد:  خاطرنشان 
جهادی بن بستی برای شهید طهرانی مقدم 
موشکی  حوزه  در  ما  نگذاشت.  باقی 
گره های بزرگی داشتیم.  کشورهایی که 
و  می فروختند  فخر  موشک  دادن  برای 
سوری ها  مانند  می کردند،  سخت گیری 
که می گفتند »انبارهای ما نگهبان روسی 

لیبی  دارد و نمی توانیم موشک بدهیم«، 
هم می گفت کجا را باید بزنیم و کجا را 

نزنیم.

در  که  رسید  جایی  به  سوریه  همین  اما 
اسالمی  جمهوری  گذشته  سال های 
موشکی  صنعت  حلب  منطقه  در  ایران 

مجموعه  این  در  و  ساخت  سوریه  برای 
صنعتی موشک تولید شد و در جنگ 33 
روزه علیه رژیم صهیونیستی به کار رفت 
و این همت و کار شهید طهرانی مقدم بود. 
را  او  همه  که  بود  اخالص  این  به علت 
دوست داشتند و با تمام توان وی را کمک 
می کردند. ما در دفاع مقدس و ستادکل 
اگر  می کردیم  افتخار  مسلح  نیروهای 
بتوانیم در جهت عکس های ماهواره ای و 

سؤاالت اطالعاتی او پاسخ داشته باشیم.
تأکید  با  نیروهای مسلح  رئیس ستادکل 
جایی  به  ما  موشکی  »توان  اینکه  بر 
رسیده که دشمنان نمی توانند تصمیم به 
در رأس  افزود: هر چند  بگیرند«،  تجاوز 
نخست وزیر  به نام  دیوانه ای  دشمن  این 
تا  بار  چند  که  باشد  صهیونیستی  رژیم 
پای جنگ علیه جمهوری اسالمی ایران 
بیاید، اما دوستانش مانع او شوند که جنگ 

به صالح اسرائیل نیست. بله، همین طور 
اسالمی  جمهوری  با  که  جنگی  است، 
نیست،  معلوم  پایانش  شود  آغاز  ایران 
پایانش زمانی است که دشمنان ذلیالنه 

شکست را بپذیرند.
رئیس جمهور  ادعاهای  به  اشاره  با  وی 
منتخب آمریکا در زمان تبلیغات انتخاباتی 
گفت: آن فردی که تازه به قدرت رسیده 
حرف های بزرگ تر از دهانش زده که البته 
در موقع تبلیغات شکر زیادی می خورند. 
برسی،  راه  از  »بگذار  می گوییم  او  به  ما 
فرماندهان  و  دریایی  نیروی  فرمانده  از 
آن روز بپرس که نیروهایت روی قایق ها 
جمهوری  تهدید  افتادند«.  روزی  چه  به 
خلیج  و  هرمز  تنگه  در  ایران  اسالمی 
فارس به مانند شوخی است، همین اقتدار 
دریایی را در زمین و هوا و پدافند و نیروی 

قدس سپاه نیز داریم.

تهدید ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس شوخی است
سرلشکر باقری: ایران در حلب سوریه موشک هایی ساخت که علیه اسرائیل شلیک شد

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

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

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

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

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

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

32000009197147874/32341226 در فروش ویژه 188000 تومان

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

اسباب بازی فقط عروسک 
و ماشین نیست
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قابل توجه ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی همکاران و همشهریان محترم

بلوار صیادشیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، ایزوگام شفیعی 09151630283

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

شرکت ایزوگام سایبان اصفهان
 در نظر دارد: ایزوگام تولیدی خود را از طریق 

نمایندگی انحصاری در خراسان جنوبی به 
صورت خام و به قیمت کارخانه عرضه نماید. 


