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 فرهنگ رانندگی 
  *امین جم

بود که  به سبز شدن چراغ مانده   هنوز چندثانیه 
نمی  افتاد!  جریان  به  عقبی  ماشین  بوق  صدای 
یا دوست  کنیم  رد  را  قرمز  دارند چراغ  توقع  دانم 
دارند صدای بوق خودرویشان را تست کنند ببینند 
خوب کار می کند یا نه!هرچه هست انگار بدعتی 
به روز هم  انگار روز  شده در شهرما و عادی که 
فراگیرتر می شود.از برخی شان هم که می پرسی 
عادت  گویند  می  و  زنند  می  ملیحی  چرا،لبخند 
های  زدن  بوق  فقط همین  دیگر!کاش  ایم  کرده 
الکی پشت چراغ قرمز بود و در موارد دیگر راننده 
های خوبی بودیم!اما متاسفانه آمار نشان می دهد 
و  است  شده  بیشتر  نیز  شهری  درون  تصادفات 
بی توجهی و بدرانندگی کردن شهروندان هم؛ بد 
رانندگی کردن یا همان فرهنگ غلط رانندگی هر 
روز و هر لحظه در خیابان ها به چشم می خورد. این 
فرهنگ غلط به اندازه ای نهادینه شده که آنها که 
قوانین را مراعات می کنند بیشتر در خطر تصادف 
هستند تا کسانی که براساس قانون نداشته می رانند! 
چه  تا  بد  رانندگی  که  است  مشخص  همه  برای 
)ادامه سرمقاله در صفحه 2(  .  .  . دارد  اندازه خطر جانی 

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی 
مدیرعامل محترم شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد

انتخاب نیک آن شرکت به عنوان

 صادر کننده نمونه ملی در سال 1396

 شایسته تقدیر و تشکر می باشد. ضمن تبریک حضور جناب عالی و همکاران ارجمندتان 
امید است با توکل به خداوند سبحان در جهت نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و رسیدن به استقالل اقتصادی همواره موفق و موید باشید.

از طرف مجموعه کاشی و سرامیک سعید )حاج قاسم اکبری(

فرزند عزیزمان سمیه ابراهیم زاده
موفقیت شما را در مقطع 

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک
 تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را در کسب مدارج عالی علمی آرزومندیم.

پدر و مادرت  )ابراهیم زاده - وسیله(

جناب آقای حاجی محمد نصیری رئیس محترم هیئت مدیره
جناب آقای مهندس غالمرضا پاداشی مدیرعامل محترم شرکت سیمان باقران

ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی آقای مهندس موسوی )مدیرعامل سابق( و تشکر و تبریک برای تصدی 
آقای مهندس پاداشی، امید واثق داریم که درخت تناور سیمان باقران شتاب مضاعفی در توسعه، آبادانی

 و اشتغال پایدار ، درآمد و رضایت مندی از زحمات را برای مردم و کارکنان آن، این شتاب با انتصاب جدید، شروع
 و از هیئت مدیره برای این انتخاب و رفاه پرسنل )حقوق به موقع ماهانه و مزایا( تشکر و  سپاس نموده 

و از ایزد متعال برای فعاالن اقتصاد مقاومتی و مجموعه سیمان باقران سربلندی و موفقیت را خواهانیم. آمین
محمد اسماعیل مالکی مقدم

سرکـار خانـم مهنـدس شیبـانی
انتخاب بجا و شایسته سرکار عالی را به عنوان

 کارشناس مسئول برتر زنان روستایی و عشایری
 در سطح ملی و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی وزارت 

خدمت شما تبریک عرض می نماییم.
جمعی از بانوان شاغل در ستاد سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

جنـاب آقـای علـی محمـودی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

مشاور و مدیر کل دفتر استاندار محترم خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت، تجربه و تخصص شماست، تبریک عرض نموده 

 موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

)یادبود(
به مناسبت هفتمین روز درگذشت فقید سعید و عالم مجاهد 

امام جماعت محترم چندین ساله مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص(  

مرحوم حجت االسالم و المسلمین
حاج شیخ ابراهیم احمدی )رحمت ا... علیه(

 جلسه یادبودی امروز یکشنبه 96/7/30 بعد از نماز مغرب و عشا 
در محل مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص( 

برگزار می گردد، حضور سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

 مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص(
 هیئت عزاداران مسجد - پایگاه بسیج برادران و خواهران 

و کانون فرهنگی خاتم االنبیاء )ص(

مردم شریف خراسان جنوبی ، فعاالن محترم اقتصادی 
و همکاران محترم ادارات امور مالیاتی خراسان جنوبی 

خداوند متعال را شاکریم که توفیق عطا نمود تا براساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 1395 در بخش های 
نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی دقیق و به موقع به ارباب رجوع ، شفافیت و ارتقای شاخص های سالمت اداری ، ارزیابی و بهبود 

عملکرد دستگاه های اجرایی ، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی مفتخر به کسب رتبه سوم گردد.
لذا از زحمات ، تالش ها و همدلی کلیه مردم شریف استان ، مسئولین محترم خصوصاً همکاران گرامی در ادارات امور مالیاتی استان 
که این اداره کل را در اجرا و پیاده سازی اهداف و برنامه ها به هر نحو ممکن همراهی و پشتیبانی نموده اند، تقدیر و تشکر نموده  

سالمتی ، بهروزی ، سرافرازی و موفقیت بیش از پیش همگان را از درگاه الیزال الهی مسئلت داریم.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی » 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی « 

شناسه آگهی : 99106

جناب آقای علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم 

شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
انتخاب آن شرکت را به عنوان

 صادر کننده نمونه ملی در سال 96
 که حاصل زحمات جناب عالی و همه همکاران سخت کوشتان می باشد 

تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال تداوم موفقیت هایتان را آرزومندیم.

جعفـری، خسـروی
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علی اکبر والیتی:
اروپا ، آمریکا را به اجرای

 تعهداتش وادار کند 
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دعوت به همکاری می کند 

به گزارش پایگاه خبری »عصر اعتبار«،از عالقه مندان به همکاری  دعوت می شود برای اطالع از متن کامل آگهی و شرایط آن 
)مقطع، رشته، جنسیت، شهرمحل خدمت و سایرشرایط الزم( و همچنین نحوه ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 96/08/10 به آدرس اینترنتی  

http://AZMOON.CBI.IR مراجعه کنند.
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مساله ای به نام
 فرهنگ رانندگی 

  *امین جم

چشم  به  خیابان ها  در   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

می خورد. این فرهنگ غلط به اندازه ای نهادینه 
شده که آنها که قوانین را مراعات می کنند بیشتر 
در خطر تصادف هستند تا کسانی که براساس 
مشخص  همه  برای  می رانند!  نداشته  قانون 
جانی  خطر  اندازه  چه  تا  بد  رانندگی  که  است 
مهر  هم  تصادف ها  انگیز  غم  آمارهای  و  دارد 
نمایشی  این خطرها می زند. حرکات  بر  تاییدی 
و مارپیچ به انگیزه خودنمایی ، احساس تبعیض 
نسبت به رانندگان پیر، بسیار جوان یا خانم ها، 
بینی  بزرگ  خود  عقده  یا  خودشیفتگی  گرفتار 
بودن و نادیده گرفتن حق تقدم دیگران، احساس 
برتری به خاطر برخورداری از خودروی گرانقیمت 
قیمت  ارزان  خودروهای  خطرناک  رفتارهای  یا 
دهن  انگیزه  به  گرانقیمت  خودروهای  برابر  در 
کجی به رانندگان آنها وانتقام جویی از رانندگان 
برخوردار از رفتارهای غیرعادی بخشی از انگیزه 
است. آمیز  خشونت  رفتارهای  اعمال  های 

برخی از رانندگان نیز وقتی پشت فرمان خودروی 
خود می نشینند، رعایت حق تقدم عبورشان از سوی 
دیگر رانندگان را بخشی از حریم خصوصی خود 
می دانند و اگر راننده ای این حق را زیر پا بگذارد، 
از خود رفتارهای تالفی جویانه و خشونت آمیز بروز 
می دهند. قانون با تعیین جریمه  تالش می کند 
تا در برابر خشونت گرایان واکنش نشان دهد. اما 
فقط تعداد اندکی از این افراد توسط نیروهای پلیس 
راهنمایی و رانندگی شناسایی و جریمه می شوند. 
در بسیاری از موارد به خاطر متعدد بودن این رفتارها 
برخورد  امکان  پلیس  نیروهای  بودن  محدود  و 
با همه مجرمان میسر نیست.درست است که به 
عنوان مثال جاده ها و عالیم رانندگی و نظارت 
پلیس  همگی در بروز حوادث رانندگی نقش مهمی 
تعریفی  هم  خودمان  از  برخی  رانندگی  دارند.اما 
ندارد! به نظر می رسد بخش مهمی از تقصیرها 
به گردن فرهنگ بد رانندگی کردن مردم است. 
تعداد ماشین های شهر چندبرابر شده و خیابان 
ها همان است که بود.به این ها عجله شهروندان 
و رانندگی بد بخاطر سریعتر رسیدن را هم اضافه 
های  جاده  برای  ایم  انداخته  راه  کنید.کمپین 
مرگ؛کاری بسیار  خوب که واکنش های مثبت 
بسیاری را هم در پی داشت.اما کاش کمپینی هم 
می زدیم تا درس خوب رانندگی کردن به خودمان 
و تذکر به کسانی که به هیچ قانونی پایبند نیستند 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . چند  هر  بدهیم! 

توضیح مقام بانکی درباره نرخ
 ۴2۵۰تومانی دالر در سامانه سماح 

مهر-یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه نرخ ۴۲۵0 تومانی 
برای دالر در سامانه سماح را سازمان حج و زیارت راسا تعیین و اعمال 
می کند. پیگیری  را  موضوع  این  مرکزی  بانک  گفت:  است،  کرده 

وی افزود: قرار بر این بوده که نرخ اعمال شده از سوی سازمان حج و زیارت، 
نرخ بازار آزاد دالر باشد، چراکه چند ماهی است که بانک مرکزی تصمیم 
گرفته اختصاص دالر مبادله ای به سفرهای خارجی اعم از زیارتی و سیاحتی 
را حذف نماید. به همین دلیل، نرخ باید مطابق با نرخ روز بازار آزاد باشد.

 تمام تالش این است که دالر بابت مواردی همچون سفرهای خارجی از کشور 
بیرون نرود و مسافران، تالش نمایند که از ارز ملی کشور مقصد استفاده کنند؛ 
اما به هرحال بانک مرکزی موضوع را از سازمان حج و زیارت پیگیری خواهد کرد.

مبلغ بیمه اربعین کاهش می یابد

ارائه خدمات آنالین ثبت احوال 
به زائران کربال در مرز

تسنیم- سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به 
اینکه واحدهای سازمان ثبت احوال برای ارائه خدمات به زائران حسینی در 
مرزهای ایران وعراق مستقر شده اند، اظهار کرد: این کار در راستای خدمات 
به هموطنان و همچنین تسریع در ارائه استعالمات به آنها انجام  می شود.
وی تصریح کرد: طبق اعالم قبلی تمام واحدها در مرزها به صورت آنالین 
اقدام به ارائه خدمات به زائرین حسینی می کنند و در این زمینه مبلغی را 
دریافت نخواهند کرد.ابوترابی در خصوص افرادی که شناسنامه ها آنها به هر 
دلیل مفقود شده است و بنا دارند در پیاده روی اربعین شرکت کنند، بیان کرد: 
این افراد نیاز به شناسنامه در این مقطع ندارند و با داشتن کد ملی و داشتن 

مدارک مورد نیاز اعم از پاسپورت و ویزا می توانند به کربال سفر کنند.

دستور مهم درباره دانشجویان
 و طالب عازم سفر اربعین

ایلنا- بر اساس دستور ستاد اربعین حسینی نیروهای مسلح، دانشجویان و 
طالب حوزه های علمیه مشمول از این پس دیگر نیازی به سپردن وثیقه 
نقدی ندارند.به گزارش ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، سردار سرتیپ 
مجید میراحمدی؛ رئیس ستاد اربعین حسینی نیروهای مسلح اعالم کرد: 
با توجه به اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر تسهیل 
در امور زائران اربعین حسینی)ع( و همچنین به منظور کاهش هزینه های 
دانشجویان و طالب، با موافقت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آن دسته 
از دانشجویان و طالب حوزه های علمیه مشمول که تاکنون جهت دریافت 
مجوز خروج از کشور برای زیارت اربعین حسینی می بایست وثیقه نقدی 
پرداخت می کردند، از این پس دیگر نیازی به سپردن وثیقه نقدی ندارند.

تسنیم-سید ابوالفضل رضوی، معاونت توسعه ی روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری پیرامون موضوع ضمانت های 
در نظر گرفته شده برای اشتغال روستاییان اظهار داشت: مهم 
ترین کاری که در این خصوص انجام دادیم آسیب شناسی این 
مسئله بود که چرا وام های اشتغال )که از سال 1370 آغاز شد( 
کمترین نتیجه را داده است؟ و طّی بررسی های انجام گرفته 
مشخص شد که در واقع سیستم اجرایی و آئین نامه ای این 
کار نقص داشته است.وی با بیان اینکه در نحوه ی پرداخت وام 
ها نیز نقصی وجود داشته خاطر نشان کرد: در این خصوص 
مشاغل تعریف نشده بودند و موضوع ضمانت نیز مورد غفلت 

واقع شده بود.رضوی تصریح کرد: ای کاش برگشتی برای وام 
ها وجود نداشت اما مشاغل تعریف شده بود لذا هدف ما این 
است که پروژه ها بگونه ای تعریف شوند که از محل سود این 
پروژه ها اقساط بانکی پرداخت شده و ایجاد شغلی پایدار حاصل 
پرداخت این تسهیالت باشد.معاونت توسعه ی روستایی ریاست 
جمهوری تصریح کرد: به منظور اجرای عدالت، برای اعطای وام 
به روستاییان و عشایر عزیز اخذ وثیقه های آسان در نظر گرفته 
شده است بدین ترتیب که اگر زمین محل اجرای پروژه ای سند 
نداشته باشد)حتی اگر داشته باشد( دهیار یا بخشدار آن روستا 
میتواند با ارسال نامه ای به بانک اطالع دهد که فالن زمین از 

آن فردی می باشد که در حال اجرای پروژه است بنابراین آن 
زمین و ماشین آالتی که در آن نصب می شود بعنوان وثیقه 
محسوب خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: اگر شغل مورد نظر 
شغلی خدماتی باشد که نیازی به ماشین آالت  نداشته باشد، 
آن شخص می تواند کارت یارانه یا سهام عدالت خود را بعنوان 
وثیقه ارائه دهد.رضوی در پاسخ به این سوال که کف تسهیالت 
به روستاییان عزیز چقدر است؟ اذعان کرد: کف تسهیالت،300 
میلیون تومان، سرانه ی شغل هایی که تا بحال ایجاد کرده 
ایم ۴0 میلیون تومان و سقف تسهیالت در این باره ۲ میلیارد 

تومان خواهد بود.

 پرداخت وام اشتغالزایی به روستائیان با شرایط آسان 

اربعین  اینکه وظیفه ستاد  بیان  با  سردار حسین ذوالفقاری 
اربعین  بیمه  کاهش  از  نیست،  نرخ گذاری  و  قیمت گذاری 
خبر داد.حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره 
به نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: 
با اعضای کمیسیون عمران برگزار شد که  نشست خوبی 
امیدوارم این نشست ها تداوم پیدا کند و از کمک های مجلس 
در این زمینه برخودار شویم.رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان 
اینکه وظیفه ستاد اربعین قیمت گذاری و نرخ گذاری نیست، 
افزود: تالش می شود نرخ اربعین نسبت به نرخ هایی که به 

عتبات  به  سفر  برای  مردم  از  سال  در طول  عادی  صورت 
عالیات اخذ می شود همانند بیمه، خدمات سرپایی هالل احمر 
پایین تر باشد و در حال حاضر به صورت متعارف افرادی که 
به صورت عادی به عتبات مشرف می شوند 16 هزار تومان از 
سوی هالل احمر دریافت می شود که اکنون تا ۵ هزار تومان 
برای ایام اربعین تقلیل یافته است البته ستاد اربعین در این 
زمینه نرخ گذاری نکرده است.ذوالفقاری با اشاره به اینکه بیمه 
افرادی که در طول سال به عتبات عالیات مشرف می شوند 
۲۲ هزار تومان است، ادامه داد: این رقم هم اکنون تا مبلغ 

16 هزار تومان کاهش یافته است لذا تالش شده که هزینه 
سفر به اربعین کاهش یابد و رسالت ستاد مرکزی اربعین این 
است و این موضوع که مطرح می شود چرا این مبالغ دریافت 
می شود باید دید که این ارقام در طول سال چه میزان است. 
ذوالفقاری با اشاره به اینکه در سال جاری با طرف عراقی به این 
توافق رسیدیم که مرز خسروی باز شود، ادامه داد: بخشی از 
بار مرز مهران به مرز خسروی منتقل می شود، اما این موضوع 
را  این موضوع شرایط خاص خود  کفایت نمی کند چرا که 
دارد و حرکت باید از سوی بغداد انجام شود لذا طرف عراقی 

سرمایه گذاری فراوانی کرده که بتواند امنیت منطقه را فراهم 
کند تا زائران بتوانند از این منطقه حرکت کنند.وی با بیان اینکه 
استان هایی که حرکت آن ها از سوی جنوب کشور امکان پذیر 
است تالش نکنند که از مرز مهران عبور کنند، یادآور شد: 
مرز مهران ظرفیت خاص خود را دارد لذا اگر از این ظرفیت 
بیشتر زائر به این منطقه عزیمت کند در مسائل حمل و نقل، 
بهداشت و درمان و کنترل های مرزی مشکالتی ایجاد می شود 
لذا استان هایی که تعیین شده از مرزهای شلمچه و چذابه عبور 

کنند از همان مرز ها برای عبور استفاده کنند.

 )ادامه سرمقاله( بی توجهی به قوانین و راه های دور 
و  قدیمی  از مشکالت  یکی  رانندگی  در  آن  زدن 
ریشه دار در میان رانندگان ایرانی است اما با این 
حال باز هم به نظر می رسد برخی از ما  از تمام 
خالقیت و توان خود برای نقض قوانین استفاده می 
کنند. نقض قوانینی که با تاریکی هوا بیشتر و بیشتر 
خودی نشان می دهند.شاید سخت باشد که یکبار 
هم که شده خودمان را مقصر بدانیم! همه از رانندگی 
بد دیگران گله مندیم اما هیچ وقت نمی گوییم شاید 
اصالح  برای  کنیم!  می  رانندگی  بد  هم  خودمان 
انچنان  باید شروع کنیم.شاید  از خودمان  رانندگی 
که مد شده اینجا هم باید برای ایجادیک فرهنگ 
شود. انجام  کاری  رانندگی  فرهنگ  عنوان  تحت 

سکه 12 هزار تومان ارزان شد

ایبِنا- قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار 
در حالی حدود 1۲ هزار تومان کاهش یافت که 
نرخ دالر نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 
تغییری نکرد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
به  نسبت  افت  تومان   ۵00 با  قدیم  طرح  آزادی 
هزار   ۲68 و  میلیون  یک  گذشته  پنجشنبه  روز 
دیگر  سویی  از  شد.  ارزش گذاری  تومان   ۵00 و 
نیم سکه بهار آزادی شاهد رشد یک هزار تومانی 
بود و 6۵8 هزارتومان معامله شد.ربع سکه بهار 
به روز  تومانی نسبت  افزایش 700  با  نیز  آزادی 
پنجشنبه گذشته 37۵ هزار و 700 تومان و هر 
تومان   300 و  هزار   6 با  نیز  گرمی  سکه  قطعه 
افت، ۲۴۵ هزار و 700 تومان بود. هر گرم طالی 
18 عیار نیز امروز در بازار با 736 تومان کاهش 

1۲۲ هزار و ۵00 تومان ارزش گذاری شده بود.

امروز آخرین مهلت انتخاب رشته 
تکمیل ظرفیت ارشد

فارس-مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور با بیان اینکه یکشنبه آخرین مهلت انتخاب 
رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد است، گفت: 
تا 8 صبح شنبه تعداد 7۴ هزار و 309 نفر در این 
مرحله انتخاب رشته کرده اند.حسین توکلی گفت: 
به منظور مساعدت برای انتخاب رشته داوطلبان، 
فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت تمدید 
شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ یکشنبه 30 

مهرماه 96 برای انتخاب رشته مهلت دارند. 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان   تاریخ انتشار: 96/7/30

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان جنوب 
 خراسان به شماره ثبت 668 و شناسه ملی 10360022737 ساعت 17روز شنبه 96/8/13 
 در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، موسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار 
می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
 در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: اصالح ماده )1( اساسنامه  2- اصالح ماده )4( اساسنامه

3- اصالح ماده )36( اساسنامه

 هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان جنوب خراسان

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

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

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

درب اتوماتیک 
سیــد

مجری انواع: )درب های 
اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات( 

 09303107002
09155614880

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه منزل با 
سابقه درخشان/خاور مسقف پتودار، 

نیسان، وانت، کارگر و بارچین ماهر
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702
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اطالعیـــه

مکان: معلم 13- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند
زمان: یکشنبه هر هفته ساعت 8 الی 10

کلیه همشهریان و بهره برداران منابع طبیعی جهت  طرح و بررسی مشکالت و موانع پیش رو در بازه زمانی 
فوق الذکر به اداره منابع طبیعی مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند

مالقات مردمی رئیس اداره منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرستان بیرجند

کباب گوسفندی تازه      پرسی 20/000 تومان
گوشت داغ گوسفندی    پرسی 20/000 تومان

آدرس: نبش توحید 38          این شماره ها را به خاطر بسپارید:
32۴2۵۴6۵ - 7 / ۰91۵1637717 / ۰91۵16۵2۵۰۰

مشتریان حضوری 
هر 5 پرس

 یک پرس رایگان
برادران کارگـر

همراه با 16 نوع غذای ایرانی

قابل توجه مشتریان گرامی
بنا به درخواست مکرر شما عزیزان 

خدمتی جدید از ابتدای آبان ماه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*30 مهر 1396* شماره 3913

صادرات 45 هزار مترمربع فرش از خراسان جنوبی
گروه خبر- 45 هزار مترمربع فرش دستباف از خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان گفت: صادرات فرش دستباف از این 
استان بیش از 4 میلیون دالر ارزآوری داشت. کامیابی مسک افزود: فرش دستباف استان به کشورهای آلمان، آمریکا، امارات، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی صادر شد.وی گفت: بافندگان 
در نیمه نخست امسال 75 هزار مترمربع فرش به ارزش 27 میلیارد تومان بافتند.وی افزود: فرش های خراسان جنوبی در نقش های ریزه ماهی، خشتی، نایین و لچک ترنج بافته می شود.

گزارش حیف ومیل بیت المال درد دل خیلی هاست 
و مصداق های زیادی است کاش با افرادی بیشتر 
صحبت می کردید ونمونه های زیادتری که کامال 

مشهود است درج می کردید.
ارسالی به تلگرام آوا
حاال که احساس می شود استاندار ونمایندگان مردم 
در مجلس و نماینده ولی فقیه باهم وحدت نظر دارند 
که  سالی  برای خشک  ماند  نمی  ای  بهانه  دیگه 
تاکنون نتوانستند کاری بکنند،حداقل جلوی کشتار 
مردم را درجاده مرگ بگیرند،مگر ما چه فرقی با سایر 
استانها داریم که باید همیشه ردیف اخر باشیم،مگر 
شعار پیگیری نمی دهند چرا ما نتیجه ای نمی بینیم 
اصلی  جاده  حداقل  دوبانده  منتظر  باید  سال  چند 
مورد  در  فردا  ،تاریخ  بمانیم،باقی جاده هاپیشکش 

شما چه قضاوت خواهد کرد...
ارسالی به تلگرام آوا
سالم 2میلیارد صرف باروری ابرها وآبادانی استان 
با  خبرنگار  از  کنید  خشنود  را  مردم  همه  تا  کنید 

احساس مسئولیت هم نیز جای بسی تشکر دارم
935...579

از مسئوالن اداره راه و شهرسازی بپرسید آیا فقط 
اساتید دانشگاه را جزء آدم به حساب میاورند شهرک 
فرهیختگان با اینکه مدت کمی است که بنا شده 
آسفالت شده اما علی آباد لوله با وجود سالیان دراز 
،فاقد  کشی  فاقدخط  مناسب،  آسفالت  فاقد  هنوز 
روشنایی می باشد هرچند وقتی شاهد تصادف در این 
مسیر هستند اما چون قشر روستایی رو نادیده می 
گیرند برایشان اهمیتی ندارد.جاده علی آباد به خاطر 
هم مسیری با مزار رزگ خیلی پرتردد است اما هیچ 
کسی به فکر آسفالت و روشنایی آن نیست حتی مسیر 
 برگشت آن خیلی خطرناک است اما انگار همه ی

مسئوالن در خوابند یا فقط به فکر منافع خودشان
935...420

چرا شورا شهردار بومی انتخاب نکرد؟ مگر اولویت 
 بومی نبود؟ بعد  این شهردار جدید جزوگزینه ها
بقیه  که  حالی  در  شد  انتخاب  سریع  چطور  نبود 
انتخاب  گزینها یک ماه هست برنامه میدن ولی 

نشدن؟؟ چرا ... که بومی بود انتخاب نشد
938...989

دور انداختن ته سیگار، باعث ورود مقادیر بسیاری 
از سموم به محیط می شود، چرا که فیلتر سیگار 
با  سمی  بسیار  ترکیبات  و  سنگین  فلزات  دارای 
غلظت باالست و سیگاری هایی که ته سیگار خود را 
دور می اندازند، ساالنه بیش از یک تن آرسنیک وارد 
چرخه حیات می کنند. مرکز سرطان شناسی آلمان 
می گوید: »فیلتر ته سیگار، نزدیک 50 درصد مواد 
سمی دود سیگار را جذب می کند. درون این فیلتر، 
مواد سمی و سرطان زا با غظت باال جمع می شوند. 
در فیلتر سیگار، افزون بر نیکوتین، آرسنیک و فلزات 
سمی دیگر مانند سرب، مس و کروم وجود دارد.« 
پس تو رو خدا ته سیگارتون رو در محیط رها نکنید 

بخاطر بچه های خودتون الاقل
ارسالی به تلگرام آوا
به  های  اتوبوس  حال  به  فکری  لطفا  اتوبوسرانی 
شدت دودزا بردارند. آخه جالبه که موردی نیست 
که کم باشه یا دیده نشه، چرا هیچکس احساس 
مسئولیت نمی کند؟!!! این مساله کمی نیست محیط 

زیست و سالمتی آدما کم اهمیت نیست. 
ارسالی به تلگرام آوا
از فردوس به اجبار به بیرجند  دوست عزیزی که 
مراجعه کرده اند و از امکانات شهر بیرجند نسبت 
به فردوس ناراضی هستند!!! آیا منظور از فردوس 
همین فردوس استان خودمان است یا نکند فردوس 
دیگری در جزایر قناری وجود دارد ما بی خبریم ....آیا 
می شود از امکانات فردوس چند مثال بزنند تا شاید 

ما هم از بیرجند به فردوس انتقالی بگیریم ...
936...004
شهرمان  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  وضعیت 
اینکه  بخاطر  دارد،منو  تامل  جای  واقعا  بیرجند 
سرویس دخترم نیومده بود ومن خودم مجبور شدم 
از دوستاش روبرسونم مدرسه پلیس  دخترم ودوتا 
راهنمایی و رانندگی به جرم سرویس مدرسه بدون 
مجوز!!!منو به ناحق جریمه کرد و هرچه من قسم 
گوششون  نیستم  سرویس  راننده  من  که  خوردم 
بدهکار نبود و این برخورد مامور باعث بدبینی مردم 
که  شود،خوبه  می  ورانندگی  راهنمایی  به  نسبت 
اسمشون راهنمایی ورانندگیه یعنی اول راهنمایی 

باید سرلوحه ی کارشون باشه نه جریمه...
915...780
برای اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه 
احترام  از سرعت عمل  داشت  داشتم جای تشکر 
این همین جا خدا قوت  از  ارباب رجوع و نظافت 
میگم،از مردم خوب هم می خواهم این حس زیبای 
اهدا خون رو هر سال حداقل 2 بار شده تجربه کنند 
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن  شهر  شورای  محترم  اعضای  برهمه  سالم 
تبریک به شما و همه عوامل محترم شورای شهر 
بابت انتخاب شهردارعزیز.بعنوان یک شهروند باتجربه 
باال و بعنوان یک برادر خواهشی دارم:حاال که شهردار 
انتخاب شده بعنوان اولین کار اجرایی و قدرتمند ایشون 
ادامه کار مدیح در پیگیری اتوبان فلکه دانشگاه آزاد به 
فلکه چهکند رو اجرایی کنین که دراین خصوص با 
آماده سازی انتهای سراب و تخریب اماکن قدیمی 
اعالم  با  دیگه  که  زدن  کلید  رو  پروژه  این  شروع 
تعویض ایشون ادامه ندادند.ایشون طرح خوبی داشتند.
که اگه این طرح اجرایی شودکاربزرگی درجهت کاهش 
ترافیک مرکزشهر بوده این اتوبان از فلکه دانشگاه آزاد 
شروع و اولین میدان آن در سراب دقیقا پشت باغ 
سراب و ازآنجا تا میدان چهکند ادامه پیدا میکرد این 
طرح بزرگترین خدمت به اهالی این مناطق وکل 
سکنه بیرجند در کاهش طرح ترافیک محسوب میشد
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

مدیریت منابع آب در خراسان جنوبی اولویت اساسی است

آوای خراسان جنوبی از وضع  صادرات استان در سال تولید ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی گزارش می دهد:

مشوق های صادراتی 
نوش دارو پس از مرگ سهراب

کاالهای  برخی  وجود  برزجی-  عصمت 
راهبردی مانند فرش،زعفران،زرشک و گیاهان 
از مزیت های صادراتی خراسان جنوبی  دارویی 
حدود  با  جنوبی  خراسان  استان  است.همچنین 
از  افغانستان  با  مشترک  مرز  کیلومتر   460
جاده  مسیر  در  داشتن  قرار  لحاظ  به  دیرباز 
ابریشم در زمینه مبادله کاال و تجارت از اهمیت 
است.همچنین   بوده  برخوردار  ویژه ای  و  خاص 
عنوان  به  استان  این  مرزی  بازارچه های 
کشورهای  با  تجاری  روابط  توسعه  اهرم های 
همجوار در سال های گذشته تاثیر قابل  توجهی 
خراسان  صادرات  و  اقتصادی  فعالیت های  در 

جنوبی داشته است. 

نرخ ارز سد بزرگ راه صادرات
که  ظرفیت هایی  و  مزیت  این  به  توجه  با  اما 
باعث  مشکالت  برخی  دارد،  وجود  استان  در 
تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  که  است  شده 
فعال در استان، تعطیل شوند. البته این شرایط 
صادراتی،  مشوق های  نبود  که  است  حالی  در 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را برای صادرات 
بی رغبت کرده و مشکالت این بخش را تشدید 
به نظر می رسد که مسئوالن  لذا   کرده است. 
برای  صادراتی  مشوق های  پرداخت  با  باید 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تالش کنند که  
بازار رقابتی ایجاد شود.یکی از کارشناسان حوزه 
تجارت معتقد است که برای رونق صادرات باید  
به عنوان یک  ارز تک نرخی شود واین موضوع 
ضرورت در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.وی  
پرداخت مشوق های صادراتی را طرحی هدفمند 
می داند  که اگر محقق شود سال به سال شاهد 
رشد و توسعه صادرات در کشور خواهیم بود و 
درنهایت، شناسایی هرچه بیشتر بازارهای هدف 
این  از  متنوع  محصوالت  صادرات  و  صادراتی 
استان است که می تواند گامی در جهت توسعه 
در  و  جنوبی  خراسان  استان  صادرات  بخش 

نتیجه صادرات کل کشور باشد.

سیاست های دولت 
عاملی برای عدم تداوم صادرات

که  استان  صادرات  بخش  فعاالن  از  یکی 
ما  به خبرنگار  نیز  دارد  فعالیت  زمینه طیور  در 
بازار  به  را  خود  تولیدات  بیشترین  گوید:   می 
افغانستان صادر می کنیم . خیریه با بیان اینکه 
تغییر نرخ ارز و تغییر نهاده ها در کشور موجب 
افزایش قیمت تمام شده تولید می شود خاطر 
را  محصوالت  خریدار  امر  این  کند:  می  نشان 
کند. وی عدم  تردید می  و  اعتمادی  بی  دچار 
از سیاست های دولت  تدوام صادرات را ناشی 
داند  می  شده  تمام  قیمت  فاحش  تغییرات  یا 
های  مشوق  موقع  به  پرداخت  افزاید:  می  و 
صادراتی یا سوبسید ها به میزانی که تولید کننده 
باقی  رقیب  با کشورهای  رقابت  بازار  در  بتواند 
باشد.  موثر  موفق  صادرات  در  تواند  می  بماند 
تدوام  آور می شود:  یاد  استان  این صادرکننده 
صادرات باعث به دست آوردن بازار و تداوم تولید 

و ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد. 

اتحاد بخش خصوصی و دولتی ، راهکار 
حذف قوانین مزاحم صادرات 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
بیرجند نیز  با اشاره به  چالش های پیش روی 
حوزه صادرات استان می گوید: رفع مشکالت 
صادرات خراسان جنوبی نیازمند همکاری همه 
دولتی  و  خصوصی  بخش  از  اعم  مسئوالن 
است و اتاق بازرگانی به تنهایی قادر به رفع آن 
نیست. محسن احتشام در گفتگویی با آوا ضمن 
تاکید بر اینکه باید مولفه های اقتصاد مقاومتی 
افزاید می  کنیم  عملی  واقعی  معنای  به   را 

همچنین باید بخش خصوصی و بخش دولتی 
در کنار یکدیگر تالش کنند که قوانین مزاحم 
بر سر راه تولید و صادرات را بردارند.وی با اشاره 
به مشوق های صادراتی بیان می کند: باید برای 
فعاالن اقتصادی که کار صادرات انجام می دهند 
با پرداخت مشوق ها انگیزه ایجاد کنیم تا آنها به 
در  متاسفانه  اما  شوند.  رقابت  بازار  وارد  راحتی 
نداریم،  دست  در  صادراتی  مشوق  حاضر  حال 
مشوقی  هیچ  گذشته  چندسال  طی  همچنین 
استان  صادرکنندگان  به  صادرات  بحث  در 
ارائه نشده است.مشوق های صادراتی در زمان 

مناسب به صادرکننده برسدرییس اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند  بر این باور 
است که باید مشوق های صادراتی را در زمان 
زمانی  تا  بدهند  به صادرکننده  مناسب خودش 
که می خواهد کار صادرات انجام دهد بامشکل 
کند:  می  نشان  خاطر  نشود.احتشام  مواجه 
توان  باال،  هزینه های  به  توجه  با  صادرکننده 
مشوق ها  ندارد.  را  جهانی  بازارهای  در  رقابت 

را  بازاریابی صادرکنندگان  هزینه های  از  برخی 
تامین می کند، بنابراین نباید این اقدام را جایزه 
و مشوق دانست، بلکه باید کمک به صادرکننده 
تلقی شود. وی از تالش هایی سخن می گوید 

که با هدف رفع مشکالت صادراتی استان انجام 
گرفته و می افزاید:  از دو  سال گذشته خراسان 
جنوبی  پذیرای سفرایی از کشورهای پاکستان، 
نروژ، جمهوری چک، افریقای جنوبی، دانمارک 

و افغانستان بود.

صادرکنندگان از تغییرات
بازارهای جهانی غافل نشوند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

این  حضور  از  هدف  می کند:  تاکید  بیرجند 
سفیران در بیرجند زمینه سازی گسترش روابط 
است،  بوده  خارجی  کشورهای  با  اقتصادی 
محصوالت  بیشتر  هرچه  شناساندن  همچنین 
خراسان جنوبی به بازارهای هدف صادراتی از 
دیگر اهداف مهم حضور آنها در این سفر بوده 
ایجاد  برای  اینکه  بر  تاکید  با  احتشام  است.  
خاطر  هستیم  صادرات  توسعه  نیازمند  اشتغال 

تالش  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کند:  می  نشان 
می کند با ارائه نظرات تخصصی، کارشناسی و 
بیان واقعیت ها، فضای کسب وکار را به معنای 
واقعی تسهیل کند. باید زمینه سرمایه گذاری و 

چون  کنیم،  فراهم  بهتر  چه  هر  را  کارآفرینی 
جامعه امروز به رشد اقتصادی نیاز دارد.  

وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید هوشیار 
جهانی  بازارهای  در  که  تغییراتی  از  و  باشند 
شود: می  یادآور  نشوند  غافل  می شود   اعمال 

زیرا  باشند  رقابت پذیر  باید  تولیدات  همچنین 
ماشین آالت فرسوده و سنتی در  با  نمی توان 
پرداخت.وی  رقابت  به  کنونی  مدرن  بازارهای 
تولیدکنندگان  زمینه حضور  باید  اینکه  بیان  با 

گوید:  می  شود  فراهم  نمایشگاه ها   در 
این  و  باالست  نمایشگاه ها  در  شرکت  هزینه 
کوچک  و  تولیدی  واحدهای  برای  هزینه 

خراسان جنوبی مقرون به صرفه نیست.

توسعه  استراتژی  و  نقشه راه  باید 
صادرات استان مشخص شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن بیرجند 

استان  در  تولیدکنندگان  به مشکالت  اشاره  با 
بانکی  سود  نرخ  بودن  باال  کند:  می  تصریح 
مشکالت  جمله  از  بهره وری  بودن  پایین  و 
عوامل  این  و  است  استان  تولیدکنندگان 

کاال  می شود.احتشام  تولید  گران شدن  سبب 
یادآور می شود: باید همه دستگاههای ذیربط 
تالش  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  در 
بررسی  برای  فکری  اتاق  باید  بنابراین  کنند 
شود.وی  تشکیل  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
با بیان اینکه باید نگاه ما در توسعه اقتصادی 
نگرشی فرآیندی باشد می گوید: باید نقشه راه و 
استراتژی توسعه صادرات استان مشخص شود.

تاکید مولفه های اقتصاد مقاومتی
بر تولید و صادرات   

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی بیرجند با تاکید بر اینکه بازار پایدار 
بیان  پایدار خواهد شد  اشتغال  و  تولید  موجب 
تولید کنیم که دارای  باید کاالهایی  می کند: 
بهره وری باال، قیمت مناسب و تمایز و تفاوت 
نسبت به کاالهای موجود باشد.احتشام با اشاره 

به شعار امسال ازسوی مقام معظم رهبری می 
گوید: رهبر معظم انقالب هر ساله در نام گذاری 
تاکید  اقتصادی  از سرفصل های  به یکی  سال 
اقتصاد  مولفه های  اینکه  بیان  با  دارند.وی 
مقاومتی بر تولید و صادرات تاکید دارد اظهار 
می کند: باید به سمت تولیداتی برویم که در 

بازارهای جهانی قابلیت صادرات دارد.

کاشی، سیمان و خوراک طیور 
در صف اول صادرات از استان 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
از  صادراتی  اقالم  عمده  نیز  جنوبی  خراسان 
 خراسان جنوبی  را کاشی و سرامیک، سیمان ، 
خوراک کامل طیور، گازوئیل،  رب گوجه فرنگی، 
سوخت  روغن  میلگرد،  سبک،  کربن  هیدرو 
مصنوعات  و  سنگین  کربن  هیدرو   ، تقطیری 
محل  از  گوید  می  و  شمرد  برمی  پالستیکی 
و 672  میلیون  این محصوالت   79  صادرات 
هزار و 611 دالر ارز وارد خراسان جنوبی شده 
است. شهرکی  در گفتگو با آوا می افزاید: این 
میزان صادرات از لحاظ وزنی  طی شش ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 36 درصد رشد داشته است. وی با ذکر این 
نکته که ارزش هر تن کاالی صادراتی در شش 
ماهه نخست سال جاری 134 دالر بوده  است 
یاد آور می شود از میزان صادرات استان خراسان 
جنوبی62 درصد آن از طریق گمرک بیرجند و 
ماهیرود و 38 درصد از طریق بازارچه ماهیرود 

انجام شده است.

سهم خراسان جنوبی به عنوان 
بستر صادرات سایر استان ها 

از اعتبارات ملی باید پیگیری شود
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
خراسان  استان  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
سایر  به  خود  صادرات  برابر  چندین  جنوبی 
کند   می  بیان  می کند،  ارائه  خدمات  استان ها 
زیرساخت ها  ایجاد  برای  ملی  بحث  در  باید 
و  امکانات  تا  شود  پیگیری  اعتباری  استان  در 
زیرساخت های مورد نیاز را در مرز فراهم کنیم.

شهرکی مهم ترین مسائل و مشکالت توسعه 
های مشوق  و  جوایز  شمول  عدم  را   صادرات 

وجود  عدم  و  حقیقی  اشخاص  به  صادراتی 
 مدیریت واحد در مرز ماهیرود و زیر ساخت های 
ضعیف تجارت خارجی در استان می داند و می 
گوید: با توجه به رشد صادرات از بازارچه های 
مرزی لذا توجه به مرزها و بازارچه های آن نیز 
امری ضروری است. رشد 36 درصدی صادرات 
استان در شرایطی که صادرکنندگان همچنان 
در انتظار مشوق های صادراتی هستند می تواند 
شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد  از  کامل  مصداقی 
این  از  که  آنطور  باشد.  منطقه  بازارهای  فعلی 
گزارش برمی آید باید همه دستگاه های اجرایی 
برای توسعه صادرات و برطرف کردن  استان  

موانع  و اعطای تسهیالت تالش کنند.
)Ava.news11@gmail.com(

منابع  مدیریت  گفت:  بیرجند  فرماندار   - ایرنا   
آب در خراسان جنوبی، اولویت اساسی است و 
در  را  استراتژیک  کشاورزان کشت محصوالت 
اولویت قرار دهند.علی ناصری در گفت و گو با 
ایرنا افزود: خشکسالی های مکرر و تغییر اقلیم 
مردم  وابستگی  به  زیادی  تاثیر  استان  این  در 
در حوزه کشاورزی نداشته زیرا کشاورزی شغل 
بیشتر مردم این استان است.به گفته وی زرشک، 
زعفران و عناب از جمله مهمترین محصوالت 
استراتژیکی است که در این استان بازدهی خوبی 
دارند و از طرفی هم ارزش افزوده بیشتر و هم 
نیازمند آبدهی کمی هستند که این خود اقدامی 

موثر در مدیریت منابع آبی است.
نوین،  آبیاری های  کرد:  تاکید  بیرجند  فرماندار 
از  کشاورزی  مزارع  به  آبرسانی  و  گذاری  لوله 
مهمترین اقدام هایی است که در مدیریت منابع 
در  گفت:  گیرد.وی  قرار  توجه  مورد  باید  آبی 

همین ارتباط لوله گذاری 600 کیلومتر از مزارع 
کشاورزی در سفر سال 93 دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری به خراسان جنوبی تصویب شد 
این  از  کیلومتر  گذشته 160  سال  پایان  تا  که 

میزان فقط در شهرستان بیرجند اجرایی شد.

 تقویت کشاورزی/ مشاغل جایگزین
روستاها  در  جمعیت  ماندگاری  افزود:  ناصری 
کم  محصوالت  حوزه  در  کشاورزی  تقویت  با 
اساسی  امری  جایگزین  مشاغل  ارتقای  و  آب 
کرد:  عنوان  است.وی  آبی  منابع  مدیریت  در 
در  را  مردم  معیشت  مکرر  های  خشکسالی 
روستاها تحت تاثیر قرار داده است که در همین 
تواند  می  هم  جایگزین  مشاغل  ارتقای  ارتباط 
کمک شایانی در مدیریت این منابع باشد.فرماندار 
بیرجند گفت: با توجه به توصیه های مکرر مقام 
معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و توجه 

دولت تدبیر و امید برای تقویت مشاغل توجیه 
دار اقتصادی در روستاها، تاکید بر این است که 

این  در  نسبی روستاها  و  از مزیت های مطلق 
زمینه به خوبی استفاده شود.به گفته وی توسعه 

پیشینه  که  دستی  صنایع  احیای  و  گردشگری 
که  است  مشاغلی  مهمترین  از  دارند  تاریخی 

احیای آنها بر معیشت روستاییان و جلوگیری از 
مهاجرت بی رویه آنها به حواشی شهرها تاثیر 

مستقیم دارد. ناصری اظهار کرد: از ابتدای دولت 
تدبیر و امید اقدام های خوبی در این زمینه هم 
صورت گرفته است به طوری که پارچه بافی و 
ثبت  به  بیرجند  روستای خراشاد  در  بافی  برک 
های  هماهنگی  با  امیدواریم  که  رسید  ملی 
صورت گرفته بتوانیم این هنر را به ثبت جهانی 
از تمام ظرفیت دهیاری  ادامه داد:  برسانیم.وی 
ها، بخشداری ها و شرکت تعاونی ها به خوبی 
استفاده می کنیم به طوری که به تعداد زیادی از 
بانوان در روستاها آموزش صنایع دستی می دهیم 
های  شبکه  ظرفیت  از  داریم  کامل  آمادگی  و 
بانکی و میراث فرهنگی برای جذب تسهیالت 
استفاده کنیم تا به معیشت خانواده های روستایی 

و توسعه صنایع دستی کمک شود.

ضرورت احداث بازارچه های 
صنایع دستی 

عرضه  های  بازارچه  احداث  بیرجند  فرماندار 
و  دانست  ضروری  استان  در  را  دستی  صنایع 
مختلف  های  حوزه  در  که  روستاییانی  گفت: 
صنایع دستی فعالیت می کنند باید دغدغه ای 
برای فروش محصوالت خود نداشته باشند.وی 
تصریح کرد: به همین منظور با کمک استاندار 
ذیربط، تالش  دستگاه های  و  جنوبی  خراسان 
بازارچه دایمی  می کنیم در مشهد مقدس هم 
صنایع دستی استان را احداث، و از ظرفیت زایران 
امام رضا )ع( در فروش محصوالت بومی استفاده 
کنیم.وی افزود: اتحادیه زنان خراشاد هم اقدام 
محصوالت  این  فروش  زمینه  در  خوبی  های 
انجام داده است به طوری که سوغات و صنایع 
دستی خراسان جنوبی را به کشورهای خارجی 
اروپایی صادر می کنند که  به ویژه کشورهای 
این مهم به جهانی شدن این محصول ها کمک 

شایانی می کند.
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گسترده ناشی از وجود کدهای مخرب در برخی برنامه های اندرویدی عرضه شده در فروشگاه گوگل پلی، برای این شرکت چاره ای جز تالش برای تغییر رویکردش باقی نگذاشته است.
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یادداشت

در هنگام سوار شدن 
پراید ، پوشیدن کاله 
ایمنی الزامیست

* حسین ا... رسانی 

اگر روزی سوار ماشین پرایدتان شدید و کمی بعد 
توسط پلیس به دلیل نداشتن کاله ایمنی برای راننده 
یا سرنشینان جریمه شدید ، هیچ تعجب نکنید! جمله 
باال شاید به ظاهر مفهوم طنز داشته باشد اما با کمی 
تامل می توان به عمق فاجعه دست یافت. پراید این 
رکورددار بی رقیب سوانح رانندگی  کی قرار است از 
چرخه زندگی مان خارج شود خدا می داند! اما این 
خودرو از کجا آمد . پراید، همان »مزدا ۱۲۱« است 
که در دهه 80 میالدی ابتدا در ژاپن تولید شد. ارتباط 
کاری فشرده مزدا و شرکت آمریکایی فورد سبب 
شد طی چند ماه مزدا ۱۲۱ با نام “ فورد فستیوا “ 
در آمریکای شمالی تولید شد. در آن زمان آمریکای 
شمالی، استرالیا و ژاپن بازارهای اصلی این خودرو 
ارزان قیمت دانشجویی بودند که با وجود استقبال 
زیاد به دلیل ایراد سازمان امنیت بزرگراه های آمریکا 
جلوی تولید این خودرو گرفته شد. به این ترتیب 
بود که در سال۱۹8۶ این خودرو نا  امن ترین خودرو 
سال  از  در  خودرو  این  تولید  شد.  شناخته  آمریکا 
این  تولید  به کیا موتورز رسید و  آمریکا  از   ۱۹8۷
خودرو در کشور کره و در کیا موتورز ادامه یافت.در 
حالی که تازه کیا موتور شروع به تولید خودرو کرده 
بود، مزدا ۱۲۱ چهره جدیدی به خود گرفت تا کمی 
انتقاد ایمن نبودن از این مدل برداشته شود. تولید 
مزدا با این کد در سه مدل دیگر و تا سال ۲00۲ 
ادامه یافت. مدتی گذشت و بزرگترین معامله کیا 
موتورز در آن سال ها انجام گرفت و پراید از کره 
به ایران آمد. اوایل دهه ۷0 شمسی بود که پراید 
به ایران آمد و ظرف مدت ۲0 سال کاماًل داخلی 
شد. پس از آنکه تولید پراید در کره و در سال ۲000 
هزار پایان یافت و کیا ریو جایگزین این خودرو شد 
لیسانس این محصول هم کاماًل به سایپا رسید. در 
زمستان سال ۱۳8۹ شرکت سایپا تولید محصوالت 
خود را بر پایه پلتفرم پراید متوقف نمود و تولید بر 
اساس پلتفرم X100 را آغاز کرد و محصوالت 
خود را با نام های جدید:سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا 
۱۳۲، سایپا ۱۴۱ ، پراید وانت و... تولید می کند. به 
درجه ای از خودباوری رسیدیم )کار به جایی رسید( 
که شروع به صادرات پراید و مشتقات آن با قیمت 
تمام شده پایین تر به کشور های دیگر مثل عراق و 

افغانستان و سوریه و ونزوئال و... کردیم. اما ...
کرده  اینترنت جستجو  در  کافیست کمی  فقط 
و تفاوت های پراید ۲0۱۶ شرکت کیا را با پراید 
۱۳۹۶ شرکت سایپا مقایسه کنید.پراید مدل ۲0۱۶ 
ایربگ   ۶ دارای  ایمنی  نظر  از  کیاموتورز  شرکت 
)کیسه هوا( بوده و سیستم های ASB , EBD به 
صورت استاندارد بر روی این خودرو قرار دارد. از 
امکانات دیگر این خودرو می توان به سانروف ، 
 ، خودرو  بهتر  پارک  برای  عقب  پارک  سنسور 
نور  ، سنسورهای  راننده  سیستم گرمکن صندلی 
بدون  به خودرو  و خروج  ورود  ، سیستم  باران  و 
کلید و موارد دیگر را که برای این خودرو در نظر 
گرفته شده است، اشاره داشت. اما جدیدترین تغییر 
پراید شرکت سایپا را می توان در برداشتن ضبط 
خودرو برای صرفه جویی در هزینه خالصه کرد. 
سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که 
چرا ایران همچنان از پلتفرم ۲0 سال قبل استفاده 
می کند. چرا عمده ترین تغییرات پراید در ظاهر 
آن مانند چراغ ها خالصه می شود؟در اینکه پراید 
است  جامعه  درآمد  کم  اقشار  مطلوب  خودروی 
شکی نیست ، در اینکه باید از کاالی تولید داخل 
حمایت کرد هیچ شکی نیست ؛ اما همه این ها 
؟؟اگر  بهانه ی جان مردم  به  ؟  ای  بهانه  به چه 
داخلی  از هواپیماهای  یکی  برای  حادثه کوچکی 
در  ها  ماه  و  روزها  مسئولین  و  مردم  بیاید  پیش 
مورد آن حرف می زنند و جلسات آسیب شناسی 
برگزار می کنند و مدیر و مسیوالن را به پای استعفا 
می کانند اما آیا کسی می داند که تلفات ساالنه 
سوانح رانندگی که به دلیل خودروی پراید صورت 
می گیرد به اندازه سقوط چندین هواپیماست؟بنا بر 
تمامی خودروهایی که  انجام شده،  پیش بینی های 
نتوانند استانداردهای 8۲ گانه سازمان استاندارد را 
از سال ۹۷ اجرایی کنند، باید از چرخه تولید خارج 
به  از خودروهایی است که  نیز یکی  پراید  شوند. 
دلیل تک ستاره بودن )پایین ترین درجه کیفی(  
شامل این طرح خواهد شد و طبق اعالم مسئوالن 
پایان سال ۹۷  تا  این خودرو به  تدریج و  ، تولید 
به کلی متوقف خواهد شد. اما اینکه این رویا چه 
قد به واقعیت بپیوندد باید منتظر ماند و نظاره کرد!

کودکان، الفبایی را که با شعر و قصه می آموزند 

را فراموش نمی کنند

داستانک 

سخاوت
و  شد  فروشی  بستنی  وارد  ای  بچه  پسر 
پشت میزی نشست. پیشخدمت یک لیوان آب 
بستنی  یک   “ پرسید:  بچه  پسر  آورد.  برایش 
 : داد  پاسخ  پیشخدمت   “ است؟  چند  ای  میوه 
“ 50 سنت “ . پسر بچه دستش را در جیبش 
  : پرسید  بعد   . کرد  شمردن  به  شروع  و  برد 
همین  در  ؟   است  چند  ساده  بستنی  یک   “
حال ، تعدادی از مشتریان در انتظار میز خالی 
بودند و پیشخدمت با عصبانیت پاسخ داد:  ۳5 
سنت. پسر دوباره سکه هایش را شمرد و گفت 
را  بستنی  پیشخدمت  ساده  بستنی  یک  لطفأ   :
آورد و به دنبال کار خود رفت. پسرک نیز پس 
پرداخت  صندوق  به  را  پول  بستنی  خوردن  از 
از آنچه دید  بازگشت  و رفت وقتی پیشخدمت 
شوکه شد. آنجا در کنار ظرف خالی بستنی، ۲ 
گذاشته شده  سنتی  5 سکه۱  و  سنتی   5 سکه 

پیشخدمت؛ انعام  بود.برای 

مسجد جامع چهار درخت نادر رحماني  داده نما، آوای خراسان جنوبی

علوم  ارشد  کارشناسی  حسنی  اسدزاده-رفعت 
سال   ۲8 با  که   است  نسیبه  دبستان  مدیر  و  تربیتی 
کودک  حوزه  در  پرورش،  و  درآموزش  کار  سابقه 
اگر  است  معتقد  و  است  رسانده  چاپ  به  کتاب  چند 
امکان  ببینند  آموزش  قصه  و  شعر  با  ابتدا  از  کودکان 
جابجایی حروف شبیه به هم و عدم فهم در یادگیری 
حوره  در  من  ساله   ۲8 تجربه  از  این  کند  می  کم  را 
 ۶8 سال  در  گوید:  می  است.حسنی  کودک  با  کار 
زمان،  آن  در  که  شدم  تاسیس  تازه  دانشسرای  وارد 
می  حوزه  این  وارد  که  بودیم  افرادی  اولین  جزء  ما 
در  آموزش  به   ۷0 سال  در  درس  اتمام  از  بعد  شدیم 
 ۱8 مدت  به  و  پرداختم  درمیان  منطقه  روستاهای 
به  که  یکسال  از  بعد  کردم.  روستاها خدمت  در  سال 
اعزام  ترکیه  به  سال  دو  مدت  به  شدم،  منتقل  شهر 
نوشتم  از خاطرات دو ساله خدمتم  شدم و کتابی هم 
این  ادامه  در  وی  است.  نرسیده  چاپ  به  هنوز  که 
می  صحبت  ابتدایی  تدریس  به  اش  عالقه  از  گفتگو 
کند و می گوید: از ابتدا که وارد دانشسرا شدم خیلی 

با بچه  ندرت و در زمینه کار  به  اما  نبودم  عالقه مند 
ها، عالقه مند شدم و از این کار لذت می برم تا جایی 
لحظات  شادترین  از  مدرسه،  در  من  حضور  زمان  که 
و ساعت های زندگی من است و االن هم که حدود 
سه سال است که در ِسَمت مدیریت هستم باز هم از 

این عشق، کم نشده است.

عدم حمایت اموزش  پرورش از مولفان 

هایی  کتاب  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسنی 
در  کتاب  دو  کنون  تا  گوید:  می  است  کرده  چاپ 
چاپ  به  اول  فارسی  کار  کتاب  و  تدریس  زمینه 
بگویم  باید  هایم  کتاب  موضوع  توضیح  در  رساندم، 
که  کردم،  چاپ  تدریس  زمینه  در  که  کتابی  که 
راهنمای معلم در تدریس است مجموعه ای از شعرو 
زمینه  در  که  فارسی  کار  کتاب  امین،   و  آزاده  قصه 
کتاب  است  دبستان  اول  های  بچه  به  درسی  کمک 
که  بود  ای  خالقانه  کتاب  که  است  قاصدک  با  کار 
که  نوشتم  می  خانه  کاردر  برای  تدریس  پایان  در 

یک  همچنین  شد.و  قاصدک  کتاب  ها  آن  مجموعه 
کتاب پیک هفته قاصدِک پایه دوم نیز در دست چاپ 
است و حدود ۲0 تا ۳0 جلد کتاب شعر و قصه کودک 
ها  آن  برای چاپ  دارم که  متفاوت هم  با موضوعات 
عدم  دلیلش،  تنها  و  نشده  انجام  کاری  هیچ  کنون  تا 

ازمولفان بوده است. حمایت آموزش و پرورش 

شعر انگیزه و نشاط، 
برای یادگیری می دهد

وی درباره هدفش از چاپ این کتاب می گوید:هدف 
یادگیری  در  تثبیت  اول  کالس  در  قصه  و  شعر  از 
خواندن و نوشتن بود، چرا که شعر، جان کالم است و 
یادگیری می دهد.ایده   انگیزه و نشاط برای  به کودک 
شعر و قصه کودک، در ساعات تدریس من در پایه اول 
درس  که  هربار  از  بعد  و  گرفت  شکل  قصه  و  شعر  با 
را با شعر و قصه به بچه ها یاد می دادم بالفاصله در 
خانه روی کاغذ منتقل می کردم که در پایان سال 80 

مجموعه شعر و قصه من آماده شد. 

حمایت مالی نداشتم فقط و فقط عاطفی

به جز همسرم و همکارانی که عالقه مند به تدریس 
حمایت  یک  گفت  شود  می  که  بودند  قصه  و  شعر  با 
پیگیر  پیش  از  بیش  شد  باعث  که  بود  مهمی  عاطفی 
چاپ کتابم باشم هیچ حمایت مالی نداشتم، فقط برای 
استفاده همکاران و دانش آموزان در پایه اول آن را به 
چاپ رساندم.تدوین این کتابها از زمان تالیف تا چاپ، 
این  است.  توصیفی  برمبنای طرح  که  ۱۲ سال کشید 
و  شد  می  یابی  عیب  کالس،  در  سال  هر  ها  کتاب 
اینکه یک  تا  جایگزین می کردم  را  تمرینات خالقانه 
مجموعه قابل توجه، آماده چاپ شد.الزم است من در 
جنوبی  خراسان  آوای  و  خوارزمی  انتشارات  از  اینجا 
که مرا در چاپ این کتاب همیاری کردند تشکرکنم و 
تشکر ویژه دارم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که 
تعداد ۳00 جلد از کتاب تدریس الفبا را خریداری کرد.

زندگی زیر »برق فشار قوی«

به دیوار مردم حاشیه شهر قم  همسایه دیوار 
در مناطق »نیروگاه« و »توانیر« دکل های برق 

فشار قوی است.

Ava.news12@gmail.com .  عکس ها  از : اسدزاده

عکاس خونه 

گیاهان دارویی آزمایشگاهی تولید می شوند
پژوهشگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
معاون  سالکده  حسینی  قاسم  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 
پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دراین باره 
برداشت  جای  به  توان  می  طرح  این  اجرای  با  گفت: 
محیط  تخریب  به  که  طبیعی  منابع  از  دارویی  گیاهان 
آنها  کشت  یا  شود  می  منجر  کشور  شکننده  زیست 
تغییرات  و  آبی  کم  معضل  به  توجه  با  که  مزارع  در 
زیستی  تنشهای  اثر  در  گیاه  موثره  ماده  میزان  شدید 
بافتهای  و  سلول  کشت  از  است  همراه  غیرزیستی  و 

گیاهی در بیوراکتورهای آزمایشگاهی استفاده کرد.
مقام  نماینده  جلیلی،  سعید  دکتر  بازدید  در  که  وی 
عضو  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  رهبری  معظم 
دستاوردها  توضیح  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
گفت    می  سخن  پژوهشگاه  محققان  های  فعالیت  و 
در  پژوهشگاه  این  های  طرح  تمام  کرد:  نشان  خاطر 
بخش  نیازهای  و  ها  چالش  به  پاسخگویی  راستای 
اجرا  از  قبل  آنها  تمام  و  شوند  می  تعریف  کشاورزی 
از لحاظ تجاری سازی امکان سنجی می شوند.حسینی 
تصریح کرد: اگر قرار است یافته های پژوهش در پایان 
روز  از  باید  گیرد  قرار  خصوصی  بخش  اختیار  در  کار 
محصول  یک  توانیم  نمی  باشد.  پژوهش  کنار  در  اول 

پژوهشی را تولید کنیم و بعد دنبال مشتری بگردیم.
بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  های  پروژه  گفت:  وی 
کشاورزی در راستای پاسخ به چهار چالش عمده بخش 
محیط  آلودگی  محیطی،  های  تنش  شامل  کشاورزی 
زیست، هزینه های تولید و کمیت و کیفیت محصوالت 
است. در این پژوهشگاه هر طرح تحقیقاتی که مطرح می 

شود از ابتدا مورد امکان سنجی قرار می گیرد.حسینی 
تصریح کرد: طبق  پژوهشی که در سال ۲0۱5 در یک 
ترین  محتمل  و  شده  منتشر  بین المللی  معتبر  مجله 
کرده،  معرفی  را  مختلف  مناطق  در  جهانی  مخاطرات 
کمبود آب و بیکاری دو چالش اصلی ایران و خاورمیانه 
هستند که باید برای مواجهه با آنها آماده بود. براساس 
مناطق  از  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  دیگر  مطالعه  یک 
نامناسب برای سکونت جمعیت فزاینده جهان است که 
افزوده می شود.  آن  به  نفر  میلیارد  تا سال ۲0۳0 یک 
منطقه هم  آبی  منابع  مطالعات  اینکه طبق  بیان  با  وی 
طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته و پیش بینی 

نیاز  مورد  میزان  و  تولید  ظرفیت  بین  شکاف  شود  می 
اظهار  باشد  زیاد  محصوالت کشاورزی در منطقه بسیار 
داشت: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که با توجه به 
چالش ها و نیازهای کشور فعالیتهای خود را جهت دهی 
می کند با هدف باال بردن بهره وری بخش کشاورزی 
فناوری هایی مثل انتقال ژن را در مسیر اصالح گیاهان 
گونه   ۲5 حدود  وی،  گفته  به  است.  گرفته  خدمت  به 
گیاه مشتمل بر ۴0۴ رخداد تراریخته از مراجع ذیصالح 
کشورهای مختلف مجوز رهاسازی و مصرف گرفته اند 
با 58 رخداد،  پنبه  با ۱۴0 رخداد،  آنها ذرت  بین  که در 
با ۳۴ رخداد در صدر  با ۴5 رخداد و سویا  سیب زمینی 

این  بر  عالوه  هستند.  دار  مجوز  تراریخته  محصوالت 
میخک، گوجه فرنگی، نیشکر، بادمجان، توتون، یونجه، 
اوکالیپتوس، فلفل، پاپایا، لوبیا و خربزه هم از دیگر گونه 
معاون  هستند.  ها  تراریخته  تولید  در  توجه  مورد  های 
اشاره  با  کشاورزی   بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  پژوهشی 
پژوهشگاه  در  میکروبی  بانک  سایت  اندازی  راه  به 
در  تعداد سویه های موجود  داشت:  اظهار  بیوتکنولوژی 
افزایش  درصد   ۶۴ امسال  نخست  ماه  بانک طی شش 
در  که  هم  کشاورزی  بیوانفورماتیک  مرکز  است.  یافته 
انفورماتیک  مرکز  بزرگترین  شده  ایجاد  پژوهشگاه 
کشور در حوزه علوم زیستی و کشاورزی است. حسینی 
بابیان به این که به راه اندازی سایت بانک میکروبی در 
بیوتکنولوژی اظهار داشت: تعداد سویه های  پژوهشگاه 
موجود در بانک طی شش ماه نخست امسال ۶۴ درصد 
بیوانفورماتیک کشاورزی هم  یافته است. مرکز  افزایش 
که در پژوهشگاه ایجاد شده بزرگترین مرکز انفورماتیک 
وی  است.  کشاورزی  و  زیستی  علوم  حوزه  در  کشور 
تولید  هم  میکروبی  بیوتکنولوژی  زمینه  در  افزود: 
بهبود  آنزیمهای  غذایی،  جیره  زیستی  های  مکمل 
تسریع  و  پروبیوتیک  های  مکمل  تولید  طیور،  تغذیه 
پسماندهای شهری و کشاورزی  از  بیوکمپوست  تولید 
در  را  بیولوژیک  کود  تولید  ها،  میکروب  کمک  با 
هم  غذایی  بیوتکنولوژی  حوزه  در  داریم.  اجرا  دست 
براساس  الکتریسیته  و  گرما  ترکیبی  سیستم  پروژه 
تولید  جلبک،  از  طبیعی  های  رنگدانه  تولید  جلبک، 
گندم  جوانه  بری  آنزیم  و  فراسودمند  تخمیری  شیر 
به روش پالسمای سرد در پژوهشگاه اجرا شده است.

خواندنی ها

چاهی که حضرت یوسف )ع( در آن 

انداخته شد کجاست؟

عمیعاد  منطقه  نزدیکی  در  چاه  و  این چشمه 
و در سرزمین جلیل واقع شده که در فلسطین 
اشغالی قرار دارد. این چاه یک متر ضخامت و 
چهار متر عمق دارد. بر باالی این چشمه یک 
چهار  نیز  آن  زیر  و  دارد  وجود  کوچک  گنبد 
چاه  محل  اطراف  در  است.  قرارگرفته  ستون 
باستانی  و  قدیمی  بسیار  قبرهای  نیز  چشمه  و 
تاریخی و کسانی  قابل مشاهده است. در متون 
که  است  آمده  سفرکرده اند،  منطقه  این  به  که 
است.  داشته  عمق  متر  ده  ابتدا  در  چاه  این 
بسیار  آبی  نوزدهم میالدی  تا قرن  این چشمه 
 ۱8۳۷ در سال  است.  داشته  و دل چسب  گوارا 
از  و   داد  زلزله ای رخ  این منطقه  در  میالدی، 
برخی  ندارد.  وجود  آبی  آن  در  دیگر  آن  پس 
تا قرن نوزدهم در  از گردشگران می گویند که 
داشته  وجود  نیز  مسجد  یک  چشمه  این  کنار 
سال  در  نیست.  آن  از  اثری  امروزه  که  است 
از کنار این  ایوبی  ۱۱8۹ میالدی، صالح الدین 
این  بر  مورخان  از  برخی  البته  شد.  رد  چشمه 
باوراند که محل اصلی چاه حضرت یوسف )ع( 
نظرات  البته  است.  اورشلیم  یا  و  سوریه  در 

جذابترین ها 

»آب دوغ خیار« ناصرالدین شاهی

نقل است که در زمان ناصرالدین شاه ، روزی 
و میل سفره های خوراِک  از حیف  امیرکبیر که 
کرد  پیشنهاد  شاه  به  بود  آمده  تنگ  به  درباری 
را  خورند  می  رعیت  آنچه  روز  یک  برای  که 
چه  ما  رعیت  مگر  که  پرسید  شاه  فرمایند!  میل 
شاه                           خیار!  و  ماست   : گفت  امیر  کنند؟  می  میل 
سر آشپزباشی  را صدا زد و فرمان داد برای ناهار 
فردا ماست و خیار درست کند . سر آشپزباشی  به 

تدارکات چی دستور تهیه مواد زیر را داد :
۱( ماست پر چرب اعال ۱ من

۲( خیار نازک و قلمی ورامین ۲ من
۳( گردوی مغز سفید بانه ۳ کیلو

۴( پیاز اعالی همدان ۱ من
5( کشمش اعال و مویِز شاهانی بدون هسته ۱ 

کیلو
۶( نان مرغوب مغز دار خاش خاش داِر دو آتیشه 

۳ من
۷( نعنای باغی اعال و سبزی های بهاری۱ کیلو!

سیر  اینکه یک شکم  از  بعد  شاه  الدین  ناصر 
یک  به  فرمان   ، کردند  تناول  خیار  و  ماست 
کاسِه اضافه داد و در حالی  که ترید می فرمودند 
 ، ها  سوخته  :پدر  گفت  امیرکبیر  به  و  برگشت 
خبر  بی   ما  و  خورند  می  غذاها  چه  ما  رعایای 
 ، نعمت  و کفران  نارضایتی کرد  بودیم!هر کس 

به چوب و فلک ببندینش ..

عکس ها  از :اینترنت 
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برای افراد مبتال به افسردگی 
چه می توانیم انجام دهیم؟ 

افراد مبتال به افسردگی معمواًل تعدادی از عالئم زیر را 
نشان می دهند: ازدست دادن انرژی، تغییر در اشتها، اختالل 
خواب، تشویش و اضطراب، ازدست دادن تمرکز، تردید و 

دودلی، بی قراری، یا خودکشی
- درباره افسردگی بیشتر بخوانیم و فرا بگیریم. 

- تصریح کنیم که تنها می خواهیم کمک کنیم. بدون 
اینکه قضاوت کنیم،شنونده باشیم. پیشنهاد حمایت بدهیم. 
- افراد مبتال را تشویق کنیم تا از کمک افراد متخصص 
)چنانچه در دسترس باشند( بهره بگیرند. پیشنهاد کنیم تا 

درهنگام وقت مالقات، همراه آنها باشیم. 
- چنانچه دارو تجویز شد، کمک کنیم تا به موقع مصرف 
شود. صبور باشیم زیرا معمواًل چند هفته طول می کشد تا 

احساس بهبودی حاصل شود. 
- کمک کنیم تا وظایف روزمره فرد بیمار به طور مرتب و 

طبق الگوی منظم خواب و خوراک انجام شوند. 
- آنها را به تمرین های ورزشی و شرکت در فعالیت های 

اجتماعی تشویق کنیم. 
مثبت،به جای  بر جنبه های  تا  کنیم  تشویق  را  آنها   -

جنبه های منفی تمرکز کنند. 
- چنانچه درمورد آزار رساندن به خود فکر می کنند، یا 
تاکنون به انجام آن مبادرت کرده اند، آنها را تنها نگذاریم. 
از مراکز خدمات اورژانس یا از یک متخصص مراقبت 
سالمت، کمک  بیشتری طلب کنیم. در همین حال، داروها 

و اشیاء تیز و برنده را از دسترس آنها دور کنیم. 
- ضمنا از خودمان هم غافل نباشیم. سعی کنیم راه های 
کسب آرامش را بیابیم و به انجام کارهای مورد عالقه 

خود ادامه دهیم.

مسجد بهلول
 

 می گویند: مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و 
پرسید: چه می کنید؟گفتند: مسجد می سازیم.گفت: برای 
چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا.بهلول 
خواست میزان اخالص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، 
محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند 
»مسجد بهلول« شبانه آن را باالی سر در مسجد نصب 
کرد.سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند باالی در 
مسجد نوشته شده است »مسجد بهلول«. ناراحت شدند؛ 
بهلول را پیدا کردند و به باد کتک گرفتند که زحمات 
دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟بهلول گفت: 
مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرضا 
مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته 

ام، خدا که اشتباه نمی کند.

می توانی بخاطر رقابت نگران شوی، 
یا اینکه بر روی چیزی که در مقابلت قرار دارد 

تمرکز کنی و به سرعت حرکت کنی.

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن، 
و بعد هر تالش را به گونه ای انجام بده
 که از انتظارات خود فراتر عمل کنی.

جایی که گذرگاه دل محزونست
آن جا دو هزار نیزه باال خونست
لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

مجنون داند که حال مجنون چونست؟

کسی که جرأت دست زدن به خار را ندارد
 هرگز نباید آرزوی گل سرخ را داشته باشد.

 گاهی الزم است ریسک کنی. 

هر وقت حس می کنی که می خواهی از کسی 
انتقاد کنی، فقط به یاد بیاورتنها خدا بی همتاست

 و بی عیب و نقص تنها اوست

به نظر می رسد هر آنچه که انجام می دهیم اعم از خوردن، 
لمس کردن، انجام وظایف  همگی می توانند موجب تقویت 
مغز و افزایش کارایی آن شوند و یا نتیجه عکس بدهند. 
تأثیر چندانی  این روش ها  از  برخی  آنجاست که  مشکل 
یا برخی دیگر موجب مشکالت دیگری می شوند  ندارند 
که ارزش امتحان کردن را ندارند. لغاتی که افراد انتخاب 
می کنند می تواند بیش از آن چیزی که ما فکر می کنیم 
بر روی زندگی شان تاثیر بگذارند. تا به حال به این فکر 
نخواهم  »من  نمی توانم«،  »من  مانند  کلماتی  کرده اید 
می توانند  چقدر  است«  سخت  واقعا  »این  و  توانست« 
مضر باشند؟پزشکان در دانشگاه توماس جفرسون بر این 
باورند لغاتی که افراد انتخاب می کنند می تواند بیش از آن 
چیزی که ما فکر می کنیم بر روی زندگی شان تاثیر بگذارند. 
استفاده بیش از حد از چنین واژه هایی می تواند ذهن و مغز 
شما را در مسیر اشتباهی کامال تغییر دهد و دالیلش هم به 

این ترتیب است؛
واژه های مثبت بخش قدامی

 مغز را قدرت می بخشند 
دکتر اندرو نیوبرگ و مارک روبرت والدمن، نگارنده کتاب 
تغییر زندگی به نام »کلمات می توانند ذهن شما را تغییر 
دهند« اینطور می نویسند: صرفا یک کلمه این قدرت را دارد 

که روی ژن تنظیم استرس روح و جسم تاثیر بگذارد.
در همین راستا با استفاده از لغات مثبت در زندگی روزانه مان در 

واقع باعث می شویم قسمت قدامی مغز با این واژه ها ورزش 
کند و تاثیرگذارتر باشد.با تحریک فعالیت لوب فرونتال یا 
همان بخش قدامی مغز در حقیقت قسمتی از مغز را توسعه 
می دهید که مسئول گفتار واژه های درست و تفکیک آنها از 
نادرست هاست. و همچنین شما با توسعه این قسمت در واقع 
توانایی نادیده گرفتن پاسخ های اجتماعی غیر قابل قبول را 
بسط می دهید. استفاده متعدد از واژه های مثبت، قدرت کنترل 

زندگی و انتخاب هایتان را در دست خواهید گرفت.
کلمات منفی هورمون استرس

 را افزایش می دهند 
حاال فکر می کنید چه اتفاقی می افتد اگر ما بیش از حد 
از واژه های منفی استفاده کنیم؟ استفاده از کلمات منفی 
، واکنش ترس را در ما فعال می کند که در نتیجه میزان 
حالت  این  برای  که  می رود  باال  هم  استرس  هورمون 
بافی در یک فرد  آمیگدال مسئول است.هر چقدر منفی 
بیشتر باشد ، چه بخواهد و چه نخواهد هورمون های استرس 
بیشتری را در بدن خود فعال و روان می کند. البته ممکن 
است این درست باشد که کمی استرس می تواند برای بدن 
ما خوب باشد اما مقدار بیش از حد استرس این توانایی 
و چه جسمی مشکالت  روحی  لحاظ  به  چه  که  دارد  را 

عدیده ای برایمان ایجاد کند.
تغییر نگاه به خود و دیگران 

پزشکان همچنین نکته دیگری را درباره استفاده از زبان 

مثبت در زندگی اضافه می کنند مبنی بر اینکه به کار بردن 
کلمات مثبت کارکرد لوب آهیانه ای را نیز در ساختمان مغز 
تغییر می دهد، این قسمت مسئول دید ما نسبت به خودمان 
به خودمان  نسبت  مثبتی  دید  مادامیکه  است.  دیگران  و 
در  مثبت  واژه های  از  حال  عین  در  البته  و  باشیم  داشته 
گفتارمان استفاده کنیم یاد می گیریم که در دیگران هم 
خوبی ها را ببینیم.یک تصویر منفی نسبت به خودمان که 
از دل یک زبان منفی بیرون می آید تمام وجود ما را با شک 
و تردید انباشته خواهد کرد و سبب می شود در رفتارمان با 
دیگران هم همین نگاه را داشته باشیم و خب در نتیجه 
رفتار اجتماعی مان تحت تاثیر چنین واقعه ای قرار می گیرد.

آزمایش ها و تحقیقات 
تحقیقات متعددی انجام شد تا صحت این ماجرا تائید شود 
که آیا استفاده از کلماتی با بار مثبت می تواند در پروسه افکار 
و اذهان ما تغییرات قابل قبولی ایجاد کند. در یکی از این 
تحقیقات از بزرگساالن بین 35 تا 54 سال خواسته شد برای 
سه ماه آینده هر روز سه موضوع را که آنها را خوشحال تر 
می کند یادداشت کنند و توضیح بدهند که چرا این سه مورد 
را انتخاب کرده اند.در نتیجه این تحقیقات سه ماهه مشخص 
شد این دسته از بزرگساالن بیشتر خوشحال و کمتر افسرده 
هستند.اما آنچه که این تحقیق ثابت می کند این است که 
ما این ظرفیت را داریم تا با تمرکز کردن بر روی آنچه 
که باعث خوشحالی مان می شود بیشتر به آدم مثبتی تبدیل 

شویم تا اینکه بخواهیم صرفا بر روی اتفاقات ناخوشایند 
متمرکز شویم.زمانی که عصبانی هستیم از لغاتی استفاده 
می کنیم که حین بازگشت آرامش معموال از به کار بردن 
می گویند  باره  این  در  می شویم.کارشناسان  پشیمان  آنها 
وقتی عصبانی هستید و از لغات عصبانی در چنین شرایطی 
استفاده می کنید، این واژه ها قسمت منطق و استدالل را در 

بخش بخش قدامی مغز تعطیل می کنند! 
متدهای کاربردی برای بهره مندی از زبان مثبت 
وقتی عصبانی هستیم نمی توانیم قبل از واکنش نشان دادن 
فکر کنیم. با این حال وقتی ما استفاده از زبان مثبت را به 
یک عادت در زندگی مان تبدیل کنیم می توانیم بخش قدامی 
مغز یا همان لوب فرونتال را برای تاثیرگذاری بیشتر حتی در 
شرایطی که عصبانی هستیم و در موقعیت های پیچیده قرار 
داریم تمرین بدهیم. در چنین شرایطی می توانیم حین مواجهه 
با چالش هایی که خشم مان را بر می انگیزند منطقی تر برخورد 
کنیم.اگر در حال حاضر شما درباره میزان استفاده از لغات 
مثبت خود نسبت به منفی ها آگاهی  کامل ندارید، در صورتی 
که برایتان امکان دارد آنها را یادداشت کنید. همچنین خودتان 
را در قاب های مثبت ذهنی قرار بدهید. هر روز سه اتفاق را که 
شما را خوشحال می کنند یادداشت کنید و این رویه را ادامه 
بدهید تا ببینید چطور احواالت تان به سمت بهتری هدایت 
می شود. در واقع شما خوشحالی را تمرین می کنید و آن را 

برای خودتان شرطی و درونی خواهید کرد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و از بیم تنگدستی فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما روزی می  بخشیم آری 
کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است. سوره االسرا/ آیه ۳۱ 

حدیث روز  

خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ مي  کند از آنچه که عقلش به آن نمی  رسد و کور دلی و نادانی او را بر طرف می  سازد. 
امام رضا )ع(

سبک زندگی

واژه های اثر بخش؛ برروی مغز تاثیر می گذارد

جدول کلمات                        

 -2 وکالت   - فک   -  1 افقي: 
غیرواقعي - مشکل گشا  داستان 
3- مخفف شاد - طریقه نوشتن 
کلمات - راه یافتن - خوب نیست 
ویتامین   - طعنه   - دهکده    -4
 - لباس  بقچه   -5 خون  انعقاد 
شهري در استان مازندران - ریز 
بوق!  عهد  ساعت   -6 نمرات 
پیروي 7- خانم  بودن -  - مهم 
لقب  آفریقا -  قاره  در  - کشوري 
بزرگان قبیله ها 8-حرف مفعولي 
- فرشته اي موکل بر دین و تدبیر 
امور - فرود آینده - گرداگرد لب 
- عمق  افق  دهان 9- سرخي  و 
 - اختیاري   -10 خودرو  نوعي   -
عنوان  اسم 11-   - بسیار سخت 
ها  شماره   - آلمان  امپراتوران 
صحنه   -12 بوکس  عرصه   -
نمایش -  میراب - آقاي فرانسوي 
جمع   - ریز  بسیار   - زنده   -13
وکیل - کله 14- دور از دسترس 
- ترمینال 15- یکي از روشهاي 

پخت و پز - کشور آفریقایي

دیدني  آثار  از   -1 عمودي: 
تهم  منطقه  در  که  زنجان  استان 

صخرهاي  سنگهاي  میان  در  و 
قرار گرفته است - گیاه رنگي 2- 
حوض و خزانه حمام  -  پادشاه 
تک  جانور   - گشاده   -3 توران 
نام   - زعفران  شهر   - سلولي 
با    -4 بایرن  سرمربي  گواردیوال 
فیس آید - یازده! - خودآرایي - 
برابر  و  جدي   -5 جلو  به  جهش 
مرغابي   - کارمایه   - مقررات  با 
6- راهرو - اسب اصیل - شاداب 
گفتاري  یا  نوشته   - نامراد    -7
براي حمایت از ادعا یا رد ادعاي 
مدعي 8- پاسخ منفي - شهري 

هاي  منطق  در  اردبیل  استان  در 
قلم   - پیشکش   - کوهستاني 
ناشایست،   - حقیقي   -9 فرنگي 
نادرست 10- رؤیاي دست نیافتني 
همیشگي  پایدار،   - کیمیاگران 
گران   - بیهوده  - سرحددار 11- 
آجر 12-  دو  وسط  گل   - نیست 
قیمت - پشه - هرگز نه - بیماري 
در دارالمجانین 13- پنهان کردن 
- نویسنده - ورزش توپ و راکت 
نوعي   -14 تمسخر  صداي   -
لباسي - همدم 15- شهر  پارچه 

پشمک - نویسنده روسي مادر

جدول 3913

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
انربهاوخدوخوید1
وخاتکخیمیلام2
اراکسپشافاکسا3
یشمهدسلارواس4
زتنیرازیلانان5
مکالزامگبوج6
یتاسکمربیدنر7
نعلدناافرهنب8
زاملنکدکهاگا9
بیغادبرهددد10
رهمراسدونرفنی11
ویماساکوسواگ12
مولعممهشیازفا13
ندوسروکدنویر14
داشرالاراداراد15

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002
فروش یک باب منزل واقع در 

خیابان بهشتی، شیرین غربی 8 ، سند 
ششدانگ ، زیربنا 180 متر با امتیاز 

آب، برق و تلفن مجزا برای هر طبقه  
09126340723

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

به یک سرمایه دار با اندک 
سرمایه نیازمندیم. 09126340723

به یک نفر نیروی بندکار و براشینگ 
کار حرفه ای جهت کار در سالن 

زیبایی واقع در بیرجند ، خیابان معلم 
نیازمندیم . 

ساعت تماس: 9 الی 13 و 17 الی 12  
05632431909 

به یک نیروی نیمه ماهر جهت کار در 
کابینت سازی )MDF(  نیازمندیم.   

09159645804 - صحرائی

به یک کارگر ساده یا سرایدار با حقوق 

مکفی نیازمندیم.   09126340723

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

نصــــب داربــــست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت   09153637507- حسینی 

مرکز کاهش آسیب آراد 
و سرپناه شبانه آرامش

  برای تکمیل کادر پرسنلی خود 
به یک نیروی آقا فوق دیپلم یا لیسانس 

روانشناسی، مددکاری اجتماعی  یا 
آسیب شناسی اجتماعی جهت کار در 
شیفت شب و یک نیروی آقا دیپلم 

دارای گواهینامه موتور برای شیفت روز 
نیازمندیم. 

زمان تماس: 8 الی 13      32238970

آگهی همکاری 
* یک زوج بدون فرزند در  امور 

خدمات و سرایداری  
* آشپز جهت کار در فست فود

* فروشنده مبلمان منزل
 با تجربه کافی
09152671170
ساعات تماس:

 فقط 9 الی 12 و 18 الی 20

به چند نفر برقکار ماهر و یک مهندس 
برق ترجیحا آشنا به برق ساختمان
 )به صورت شراکتی( نیازمندیم.

ساعت تماس: 8 الی 14 
)روزهای زوج(

056-32456549

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                               خانه دختر                                       

1518:3020:3016:30شروع سانس

 َملی و راه های
 نرفته اش
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آخرین خبرها از وضعیت تیم نوجوانان ایران
 قبل از دیدار با اسپانیا

چهارم  یک  مرحله  در  اسپانیا  و  ایران  نوجوانان  فوتبال  های  تیم 
به مصاف  امروز   ۱۵ از ساعت  نوجوانان جهان،  نهایی جام جهانی 
صبح   ۱۰:۳۰ ساعت  از  چمنیان  عباس  رفت.شاگردان  خواهند  هم 
هتل  محوطه  در  را  سبک  تمرین  یک  محلی  وقت  به  دیروز  
نیا«  دی  »سانتی  کردند.همچنین  برگزار  هندوستان  کوچی  پالزا 
ایران  ملی  تیم  های  بازی  فیلم  گذشته  شب  اسپانیا  تیم  سرمربی 
در مسابقات جام جهانی را به تماشا نشست.از سوی دیگر روزنامه 
پرداخت.  اسپانیا  و  ایران  نوجوانان  تیم  دو  از  تمجید  به  هند  تایمز 
این روزنامه در گزارشی نوشت: »به این دو تیم اگر یک اینچ فضا 
بدهید،به اندازه یک مایل از آن استفاده می کنند.ا ین روشی است 
که هر دو تیم از آن سود می برند. مهاجمان ایران و اسپانیا فضاها 
فضاسازی  برای  بزرگی  دید  تیم  دو  بازیسازان  و  کنند  می  پیدا  را 

دارند. باید نبرد دو تیم را یک نبرد تاکتیکی دانست.«

شفر برای پاشازاده سنگ تمام گذاشت

 وینفرد شفر تالش کرد با یادآوری دوران بازیگری مهدی پاشازاده 
هویت او را در فوتبال جدی بگیرد.شفر در حاشیه دیدار مقابل نساجی 
در مقابل دوربین های تلویزیونی از دوران حضور مهدی پاشازاده در 
لورکوزن آلمان گفت و تالش کرد اثبات کند به خوبی سرمربی حریف 
را می شناسد.حتی در گفت و گوی مشترک این دو با عادل فردوسی 
پور، شفر رفتاری بسیار خوب با پاشازاده داشت و در مقابل عادل به 
تمجید از سرمربی نساجی و اعتبارش در دوران بازیگری او پرداخت.

رکورد 6 پیروزی پیاپی در لیگ برتر

 ۸۵ شهرآورد  و  نشده  تمام  لیگ  دهم  هفته  هنوز  که  حالی  در 
رکورد  موفق شد یک  پیکان  تیم  برگزار می شود،  آبان   ۴ پنج شنبه 
احتساب  با  جاللی  مجید  کند.شاگردان  خلق  برتر  لیگ  در  جدید 
هفته  از  آنها  شدند.  پیاپی  برد   ۶ صاحب  تراکتورسازی  بر  پیروزی 
و حتی  بدرقه کرده  با شکست  را  تمام حریفان خود  تا دهم  پنجم 

یک مساوی هم ندادند.

مسابقات استانی گلف برگزار شد

جمعه  روز  اینکه  بیان  با  استان  گلف  هیئت  رئیس  قاسمی- 
مسابقات گلف استان در شهرستان خوسف برگزار شد، اظهار کرد: 
بودند.  کرده  شرکت  خوسف  و  بیرجند  از  نفر   ۳۸ مسابقات  این  در 
ایمان مشمولی مقدم، رضا محمودی و حمیده  افزود:  »محمودی« 

محمدی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

مسواک های گیاهی، ضامن سالمت 
دندان ها 

بدرنگی  موجب  گوارشی  مشکالت  بسیاری 
و خرابی دندان ها می شود که اصالح سیستم 
گوارشی و هضم معده در بهبود رنگ، زیبایی 
حفظ  برای  است.  موثر  دندان ها  سالمت  و 
حد  در  مسواک  از  استفاده  دندان ها  سالمت 
اعتدال مفید است ولی افراط در مسواک زدن 

لثه ها می شود.  و  دندان  بافت  تحلیل  موجب 
بهترین مسواک گیاهی باید مقداری طعم تلخ 
و قابض باشد مانند چوب اراک و چوب درخت 
زیتون که به دلیل قوت قابضه )سفت کننده( 
تقویت و محکم می کند  را  لثه ها  و  دندان ها 
همچنین طعم تلخ چوب درخت زیتون موجب 
از بین رفتن مواد زائد در محیط دهان می شود.

نوع شامپو تاثیر چندانی در جلوگیری 
از ریزش مو ندارد 

می توانند  دارند  چرب  موهای  که  افرادی 
افراد  این  بشویند.  را  موهایشان  روز  هر 
چون  بزنند  شامپو  دست  یک  تنها  باید 
می شود،  سبب  موها  به  مکرر  زدن  شامپو 
زودتر  مرده ای که روی سر هستند  موهای 
عقیده  کلی  طور  به  بریزند.  مقرر  موعد  از 

نمی توانند  زیاد  شامپوها  که  است  این  بر 
اگر  باشند  موثر  مو  ریزش  از  جلوگیری  در 
به کار می روند،  چه موادی که در شامپوها 
جنبه  بیشتر  ولی  باشند  مفید  می توانند 
برای جلب توجه مشتریان  دارند و  تبلیغاتی 
شامپوهای  مانند  می شود.  استفاده  آنها  از 

حاوی سیر و نعنا که بسیار کم اثر هستند.

سقوط 2دختر جوان از پل چمران اصفهان

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  حوادث  مرکز  مدیر 
از  2 دختر جوان  از سقوط  اصفهان  استان  پزشکی 
پل چمران اصفهان خبر داد افزود:  این دو دختر بین 
۱7 تا ۱۸ سال سن دارند و یکی از آن ها هوشیاری 
خود را از دست داده و احتمال زنده ماندن او بسیار 
تمام اعضای  با شکستگی  نیز  نفر دوم  کم است و 
این  علت  درباره  راستین  است.غفور  رو  به  رو  بدن 
حادثه گفت: هنوز اطالعی از دالیل این حادثه در 
این  گفت  یقین  قطع  به  توان  نمی  و  نیست  دست 

دختران اقدام به خودکشی کرده اند. 

 کم خوابی مزمن باعث می شود حتی بالفاصله بعد از بیداری هم خسته باشیم. به عالوه، 
کم خوابی یکی از دالیل اضافه وزن است.دمای نامناسب هوا: اگرچه خوابیدن در هوای 
ورزش:   . است.  سانتی گراد  درجه ی  ۱۵تا2۳  بین  مطلوب  دمای  است،   خوشایندتر  گرم 
ورزش سیستم عصبی را تحریک می کند، و به همین خاطر بعد از بازگشت از باشگاه، به 
این راحتی ها خواب تان نمی برد.نور: حتی کمترین میزان نور، یعنی نور ناشی از وسایل 
باشد،  تاریک تر  محیط  هر چه  بریزد.  به هم  را  شما  خواب  است  ممکن  هم  الکترونیک 

خود  تخت  از  افراد  از  خیلی  دیگر:  کارهای  برای  تخت  از  می خوابید.استفاده  راحت تر 
نه تنها برای خواب استفاده می کنند، بلکه تختخواب دفتر کارشان هم هست. این باعث 
می شود کیفیت خواب این افراد کمتر شود.کافئین: همه می دانند کافئین اجازه نمی دهد 
افراد به راحتی به خواب بروند. یادتان باشد که نه فقط قهوه، بلکه چای،  شکالت و سایر 
محصوالت هم کافئین دارند. به زور خوابیدن: خیلی افراد وقتی هنوز خواب شان نمی آید، 
به رختخواب می روند. آنها امیدوارند کم کم خواب به سراغ شان بیاید، ولی در اکثر موارد 

ذهن تان  نمی دهید  اجازه  خواب  از  قبل  معموال   : ذهنی  مشغله ی  نمی افتد.  اتفاق  این 
باعث می شود خواب  تان کیفیت کمتری  این  استراحت کند و »راه اندازِی دوباره« شود. 
داشته باشد. عادت نداشتن: این که قبل از خواب، عادت های خاصی نداشته باشید، باعث 
می شود شب ها راحت نخوابید و صبح ها خسته باشید.حالت خواب: اگر ناراحت به خواب 
باعث  این  بود.  با همسر خود، بدن تان راحت نخواهد  باشید و چه  تنها  بروید، حاال چه 

می شود کمتر بتوانید استراحت کنید.

چرا نمی توانیم شب ها راحت بخوابیم؟

کشته شدن کودک 2 ساله گلستانی در حادثه تیراندازی

مهر- رئیس پلیس آگاهی گلستان از کشته شدن کودک دو ساله در شهرفاضل آباد براثر تیراندازی 
خبر داد.مجتبی مروتی اظهار کرد: در سال ۹۴ مردی توسط برادرزاده خود کشته می شود و قاتل 
تاکنون در زندان به سر می برد.وی افزود: طی این دوسال خانواده ها تالش می کردند تا رضایت 
خانواده مقتول را بگیرند اما رضایتی به دست نمی آوردند و کار به تهدید یکدیگر می کشد.مروتی 
ادامه داد: عصر پنجشنبه پسر مقتول به همراه همسرو فرزندش در خودروی پراید در شهر فاضل 
آباد در حال تردد بوده بوده که فردی موتور سوارجلوی خودرو را می گیرد و با اسلحه شکاری چند 
تیر به سمت این خانواده شکلیک می کند.وی افزود: ساچمه اسلحه شکاری موجب زخمی شدن 
مادر می شود که در حال حاضر حال عمومی وی خوب است اما متاسفانه گلوله در برخورد با سینه 
کودک منجر به فوت وی می شود.رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: چهار مضنون مرتبط با این 

حادثه دستگیر شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

اعزام زبده ترین نیروهای پلیس به ماموریت اربعین حسینی

پلیس  این  نیروهای  زبده ترین  و  بهترین  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  پیشگیری  پلیس  جانشین 
لزوم  بر  شد،  خواهند  اعزام  کشور  غربی  مناطق  به  حسینی  اربعین  ماموریت  انجام  برای 
به  اشاره  با  عطایی  سردار  کرد.  تاکید  زائران  با  نیکو  خلق  با  همراه  قانون مدارانه  رفتار 
و  باشد  قوانین  و  بخشنامه ها  دستورالعمل ها،  چارچوب  در  باید  کارکنان  اقدامات  تمام  اینکه 
این  افزود:از  است،  مهم  بسیار  پیشگیری  پلیس  برای  ایستگاه  ها  در  ماموریت  دقیق  اجرای 
به  را  ناجا  پیشگیری  پلیس  نیروهای  خدمتگزارترین  و  قانونمندترین  منظم ترین،  که  روست 
و  رسانی  بروز  هدف  با  هرساله  آموزشی  دوره های  کرد.این  خواهیم  اعزام  اربعین  ماموریت 
در  ناجا  پیشگیری  پلیس  کارکنان  حرفه ای  و  تخصصی  توانمندی های  بیشتر  هرچه  ارتقاء 
این  امنیت  تامین  با  مرتبط  موضوعات  در  و  حسینی)ع(  اربعین  راهپیمایی  و  مراسم  آستانه 

می شود. برگزار  مراسم 

 ۷ خوراکی برای عضله سازی

برای داشتن توده عضالنی بیشتر، انجام ورزش 
های قدرتی ضروری است اما فراموش نکنید 
که شما برای رسیدن به این هدف به خوردن 
مواد غذایی مناسب هم نیاز دارید. برای ساخت 
دنبال  به  باید  عضالت و کاهش چربی، شما 
باید  باشید.  سخت  غذایی  رژیم  طرح  یک 

غذاهایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات سالم 
برنامه غذایی خود  در  باشد  و چربیهای سالم 
بگنجانید. دیگر مواد مغذی که نیاز به ساخت 
عضالت دارید منیزیم، پتاسیم، مس، سلنیوم، 
کلسیم، آهن و ویتامین های مختلف است. از 
جمله : تخم مرغ، بلغور جو، آجیل، شیردانه های 

چیا، حبوبات،  ماهی است .

بوی شیر مادر، تسکینی برای درد 
نوزادان!

در پژوهش جالبی که توسط محققان ایرانی 
انجام گردیده، نشان داده شده که بوی شیر 
مادر، تأثیری عجیب در کاهش درد نوزادان 
نتایج  دارد.  واکسیناسیون  انجام  هنگام 
تعداد ضربان قلب و  میانگین  نشان داد که 
گروهی  در  اکسیژن  اشباع  درصد  میانگین 

بودند،  تحریک شده  مادر  شیر  بوی  با  که 
به صورت  مداخله  بدون  گروه  به  نسبت 
شیر  با  ازاین روتغذیه  بود.  کمتر  معنی داری 
مادر و مکیدن غیرمغذی برای تسکین درد 
استفاده می شود. تأثیر مثبت بوی شیر مادر 
درد  کاهش  و  فیزیولوژیک  پاسخ های  بر 

ناشی از واکسیناسیون در نوزادان است.

مراقب باشید زمین نخورید!

مبتالیان به پوکی استخوان به دلیل شرایط 
زمین  باشند  مراقب  باید  خود  بدن  خاص 
جبران  عواقب  اینصورت  در  که  نخورند 
ناپذیری در انتظار آنها خواهد بود. آنها اغلب 
فکر می کنند اگر از فعالیت کردن بپرهیزند، 
کمک زیادی به خود کرده اند و استخوان ها 

در بهترین شرایط بهبود و درمان قرار خواهند 
گرفت. این افراد باید کارهایی را انجام دهند 
از جمله : ورزش کنند، با پزشک خود صحبت 
مناسب   ،کفش  باشند،  ها  پله  مراقب  کنند، 
از  بروند،  راه  آرام  موانع،  برداشتن  بپوشند، 
تجهیزات ایمنی استفاده کنند، روشنایی خانه 

را تامین کنند،  درست زمین بخورید!

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
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تخصیص بیش از 6 میلیارد ریال برای 

اجرای طرح های بافت با ارزش روستایی 

پیشه ور - مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
میلیون  و 500  میلیارد  تخصیص شش  از  استان 
تومان برای اجرای طرح های با ارزش روستایی در 
سه روستای استان در سال جاری خبر داد و افزود: 
این طرح ها تالش می شود از طریق حفاظت و 
معماری  و  تاریخی  فرهنگی،  های  ارزش  احیاء 
به شناسایی و  به شیوه ای مناسب نسبت  روستا 
توسعه کالبدی و فضایی آن کمک کند. آسمانی 
مقدم با بیان این که حفاظت، احیاء و مرمت روستا، 
سامان دهی هسته کهن و واجد شرایط روستا در 
رابطه با سکونت و تولید، است، اضافه کرد: اجرای 
طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی در روستای 
فورگ شهرستان درمیان انجام شده و برای اجرای 
این طرح 737 میلیون تومان هزینه شده است. وی 
همچنین به آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی بافت 
باارزش روستایی در روستای دیگر استان اشاره کرد 
و ادامه داد: روستای خور شهرستان خوسف، نای 
روستای چنشت شهرستان سربیشه  و  بند طبس 
از جمله این روستاها است. به گفته مدیرکل بنیاد 
مسکن ، 250 میلیون تومان برای روستای خور، 
200 میلیون تومان برای روستای چنشت و 200 
نظر  در  نایبند  روستای  برای  نیز  تومان  میلیون 
گرفته شده است. آسمانی مقدم خاطرنشان کرد: 
در مجموع مبلغ دو میلیارد و 133 میلیون تومان 
در چهار روستای فوق تا پایان سال 95 هزینه شده 
است. وی به اجرای طرح بهسازی روستای هدف 
گردشگری کریمو اشاره کرد و افزود: تاکنون مبلغ 
495 میلیون تومان در این طرح هزینه شده و در 
سال 96 نیز مبلغ 200 میلیون تومان برای ادامه کار 

در این روستا تخصیص یافته است.

پرداخت بالغ بر یک میلیارد تومان
 تسهیالت به کارخانه شیر سرایان

شهرستان  کشاورزی  جهاد  رئیس  قاسمی- 
شهرستان سرایان از تزریق  یک میلیارد و 160 
میلیون تومان تسهیالت از محل صندوق حمایت 
مشکالت  رفع  برای  کشاورزی  بخش  توسعه  از 
افزود:  کارخانه شیر سرایان خبر داد. »سلیمانی« 
در این شهرستان روزانه حدود20 تن شیر تولید و 
روانه بازار مصرف می شود که 20 درصد از شیر 
تولیدی آن به کارخانه فرآورده های لبنی شهرستان 
تحویل و 80 درصد دیگر به کارخانه های استان 
تعداد  درباره  ارسال می گردد. وی  های همجوار 
مراکز جمع آوری شیر در سرایان هم بیان کرد که 
اکنون 5 مرکز جمع آوری شیر فعال می باشد که 
2 مرکز نیز جدیدا در روستاهای بغداده و بسطاق 
راه اندازی و با استفاده از تسهیالت ارزان قیمت از 
محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
ارتقای کیفیت شیر  به سیستم شیرسردکن برای 
و جلوگیری از آلودگی های میکروبی مجهز شده 
است. به گفتۀ وی این کارخانه اشتغال زایی خوبی 
آن،  غیرمستقیم  اشتغال  بر  و عالوه  است  داشته 
کار  به  مشغول  آنجا  در  مستقیم  نفر  تاکنون 20 
هستند که در همین راستا برای رونق صنعت شیر 
و توسعه و تجهیز کارخانه اقدامات الزم انجام می 
شود تا از ظرفیت و پتانسل آن به منظور اشتعالزایی 

بیشتر استفاده شود.

 تجلیل ازصادرکننده نمونه استان 
درمراسم روزصادرات

گروه خبر-بیست و یکمین سالروز ملی صادرات 
عزم  »صادرات،تکرار  شعار  با  مهر    29 دیروز 
شد.  آغاز  تهران  سران  اجالس  سالن  ملی«در 

در این مراسم صادر کنندگان برتر کشور حضور 
داشته و از آنها با حضور معاون اول رییس جمهور 
تقدیر به عمل آمد.همچنین از واحد تولیدکاشی و 
سرامیک فرزادبیرجندبه عنوان صادرکننده نمونه 

ملی سال 96،تجلیل شد.   

 اجرای بیش از4500 کیلومتر
 شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان  

به  اشاره  با  استان  گاز  شرکت  کاری-مدیرعامل 
اجرای حدود 4هزار و590 کیلومتر شبکه تغذیه و 
توزیع گاز در استان  گفت: 266 کیلومتر از شبکه 
مزبور در شش ماه نخست امسال در استان اجرا 
شده است.“ هاشمی” اظهار کرد :به منظور توسعه 
شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف 
شهری و روستایی استان، بیش از 4 هزار و590 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز و 826 کیلومتر 
خطوط انتقال گاز در استان اجرا شده است.با اشاره 
به اجرای حدود 4هزار و590 کیلومتر شبکه تغذیه 
و توزیع گاز ، گفت: 266 کیلومتر از شبکه مزبور در 
شش ماه نخست امسال در استان اجرا شده است.

قطع و اختالل تلفن های  ثابت  سربیشه

پیشه ور - روابط عمومی مخابرات خراسان جنوبی  
از عملیات برگردان  در سربیشه  خبرداد و گفت: به 
دلیل عملیات برگردان ،   تلفن هاي ثابت و دیتا در 
شهر سربیشه - محدوده بلوار فردوسي و مسکن 
مهر  روز یکشنبه 30 مهر  به مدت 72 ساعت قطع 

و یا دچار اختالل خواهد شد.

نت
نتر

س: ای
عک

توصیه های ریز و درشت به زائران اربعین

شهردار منتخب شورای شهر بیرجند تاکید کرد:

فقر استان در بخش بهداشت و درمان

 کمک 53 میلیون ریالی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به مسلمانان میانمار
امیرآبادیزاده-  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 53 میلیون ریال برای کمک به آوارگان مسلمان میانمار اختصاص داد. این مبلغ را حجت االسالم سید علیرضا عبادی در پی شرایط وخیم مسلمانان 
مظلوم و بی پناه روهینگیا در اثر حوادث فاجعه آمیز میانمار اختصاص داد. الزم به ذکر است در روزهای گذشته نماینده ولی فقیه  در نشست با مسئوالن دستگاه های امدادی و فرهنگی استان از آنان 

خواست اقدام های الزم برای اطالع رسانی وضع وخیم مسلمانان میانمار به آحاد جامعه و همچنین بسترهای الزم به منظور دریافت کمک های مردمی در این خصوص را در اولویت کار قرار دهند.

زائران بیمه را جدی بگیرند  

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا: ارباب رجوع نه نوکر رجوع!

بیرجند طراوت ندارد

عنوان  به  استان  زیارت  و  مدیرحج  برزجی- 
مسئول کمیته ثبت نام زائرین عتبات با تاکید بر 
اینکه تهیه روادید و بیمه فقط از طریق سامانه 
کرد: الزم  نشان  خاطر  گیرد  انجام  باید  سماح 
است زائرین بیمه را در این سفر جدی بگیرند. 
خبرنگاران  با  نشستی  در  نوفرستی  ابولفضل 
اظهار کرد: الزم است هم استانی های گرامی 
ضمن تنظیم برنامه سفر اربعین نسبت به تعیین 
سرگروه خود اقدام نموده و با ثبت نام در سامانه 
سماح مسیرهای پیاده روی خود را تعیین کند. 

 ، غذایی  مواد  چفیه،  پشتی،  کوله  داشتن  وی 
همراه،  تلفن  مناسب،  لباس  پتو،  خواب،  کیسه 
کفش مناسب ، پول و ارز کافی ، کارت بانکی 
را از تدارکات الزم مسافرین اربعین برشمرد و 
منابع  از طریق  این سفر  تمام اطالعات  گفت: 
اربعین،  پرتال  اربعین،  رادیو  جمله  از  مختلف 
کانال آموزش و فرهنگ اربعین، سامانه حج و 

زیارت و... قابل استخراج است. 

گوشت را با لیموترش بخورید
مدیرحج و زیارت استان بر آگاهی کامل مسافران از 
بهداشت و سالمت سفر تاکید کرد و افزود:رعایت 
از  پرهیز  و  میزبانان  تکریم  همسفران،  حقوق 
اسراف نیز در این سفر توصیه می شود. نوفرستی 
با بیان اینکه در بسیاری از موکب های عراقی 
گوشت به زائران داده می شود گفت: نیاز است 
 که زائران در مواقع استفاده از این خوراک های
گوشتی از لیموترش نیز استفاده کنند. وی همچنین 
بر جدی گرفتن بیمه زائران تاکید کرد و افزود: 
بیمه        بدون  زائرین  از  برخی  در سالهای گذشته 
 می رفتند که اگر مشکلی در سفر پیش می آمد 
هیچ حمایتی از آنها و خانواده شان نمی شد. وی 
پرداخت غرامت فوت به مبلغ 30 میلیون تومان 
و نقض عضو بر اثر حوادث به مبلغ 200 میلیون 
تومان را از مزایای این بیمه عنوان کرد و افزود:   
افزود: امسال برای نخستین بار در استان های بین 
مسیر مرزها بازرسی هایی مستقر شده اند که از 

عبور کاروان ها و افراد بدون ویزا ممانعت می کنند.
نوفرستی خاطر نشان کرد: در صورتی که شخصی 
بدون گذرنامه وارد خاک عراق شود جرایم بسیار 
نام  ثبت  از  وی  شود.  متحمل  باید  را  سنگینی 
5500 نفر برای پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: 
اند.  نموده  دریافت  ویزا  نفر  تعداد 2500  این   از 

تأکید بر حفظ وحدت مذاهب گوناگون
 در راهپیمایی اربعین

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: با توجه 
به اینکه تمام مذاهب گروه های مختلف اسالمی  
می کنند  شرکت  اربعین  عظیم  راهپیمایی  در 
لذا باید زائران موضوع وحدت را مدنظر داشته 
اظهار  اوحدی،   مجتبی  حجت االسالم  باشند 
کرد: زائران باید وحدت شیعه و سنی را در این 
سفر مدنظر قرار دهند. وی تصریح کرد: زائران 
به  که  یا حرکتی  از هرگونه حرف  باید  اربعین 
منزله اهانت تلقی شود در طول مدت اقامت خود 

در کشور عراق پرهیز کنند. 

حضور بانوان با محارم 
و  حج  در  رهبری  معظم  مقام  بعثه  مسئول 
از  یکی  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  زیارت 
مواردی که به ندرت دیده می شود، بی توجهی 
نشان  خاطر  است،  عراقی  شهدای  عکس  به 
در  آنها  های  کشته  ها  عراقی  نظر  در  کرد: 
اما  شوند  می  محسوب  شهید  ایران  با  جنگ 
بی توجهی  یا  اهانت  آنان  به  زائران  از  بعضی 
عکس  به  زائران  می شود  توصیه  و  می کنند 

اجبار در  به  آنها  احترام بگذارند،چون  افراد  این 
جنگ شرکت کردند. اوحدی بیان کرد: توصیه 
می شود بانوان مسن در این راهپیمایی شرکت 
نکنند و بانوان جوان نیز باید همراه با محرم خود 
شرکت کنند .وی ادامه داد: امکان ورود به حرم، 
توقف طوالنی و زمینه زیارتی در این سفر وجود 
ندارد لذا زائران باید از توقف طوالنی در حرم ها 
خودداری کنند. مسئول بعثه مقام معظم رهبری 
اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  زیارت  و  حج  در 
اهانت آمیز  افعال  از  باید در کشور عراق  زائران 
بپرهیزند، افزود:  وهابیت و شبکه های ماهواره 
بسیار  اربعین   بزرگ  راهپیمایی  خصوص  در 
اینکه  بیان  با  .اوحدی  می کنند  حاشیه سازی 
زائران باید بحث نظافت را رعایت کنند، افزود: 
زائرین اربعین باید نماز خود را اول وقت بخوانند 
و گذرنامه آنان حداقل باید شش ماه اعتبار داشته 
باشد. وی اظهارکرد: بعدازظهر روز اربعین تمام 
مواکب عراق جمع می شود و بعد از آن زائران 

باید پول کافی را برای تهیه غذا و سایر ملزومات 
داشته باشند. مسئول بعثه مقام معظم رهبری در 
حج و زیارت استان یادآور شد: در این سفر زائران 
نباید صرفاً به عنوان یک پیاده روی شرکت کنند 
بلکه باید با هدف آشنایی بیشتر با اهل بیت)ع( 

در این راهپیمایی حضور یابند.

زائرین اربعین نائب الشهید باشند
شاهد  فرزندان  همبستگی  کانون  مدیرعامل 
عنوان  به  طرحی  کانون  این  گفت:  نیز  استان 
رهبری  معظم  مقام  بعثه  به  نائب الشهید  طرح 
ارائه داده است و   طبق این طرح هر زائر اربعین 
به نیابت از یک شهید در این راهپیمایی شرکت 
سال  اینکه  بیان  با  یعقوبی،  می کند.محمدعلی 
بعثه  استقبال  این طرح مورد  گذشته، گزارشات 
منظور  این  به  افزود:  گرفت،  قرار  عراق  وزیر  و 
nayebshahid.ir عنوان  به   سایتی 

 طراحی کرده ایم.  مدیرعامل کانون همبستگی 

فرزندان شاهد خراسان جنوبی بیان کرد: در این 
سایت شهدای جهان اسالم مشخص شده است 
که هر زائر می تواند شهید مورد نظر خود را انتخاب 
و به نیابت از او در این راهپیمایی شرکت کند. 
وی در خصوص فعالیت های امسال این کانون 
موکب  سه  کرد:  تصریح  اربعین،  راهپیمایی  در 
عمود  عراق،  کشور  در  نائب الشهید  اختصاصی 
مدیرعامل  می کنیم.  برپا   860 عمود  و   285
کانون همبستگی فرزندان شاهد خراسان جنوبی با 
بیان اینکه 17 نفر از استان به عنوان پرچمداران 
والیت به این راهپیمایی اعزام می شوند، افزود:  
برپایی چهار موکب مرزی در مرز شلمچه، چزابه، 
خسروی و مهران از دیگر فعالیت های این کانون 
است. یعقوبی با بیان اینکه این کانون خدماتی 
چون ساخت عینک، تعمیرات کالسکه و ویلچر را 
در راهپیمایی اربعین انجام می دهد، تصریح کرد: 
پنج چرخ خیاطی و چندین نفر کفاش را اعزام 
می کنیم. وی با بیان اینکه در هر تخصص پنج 
نفر نیروی متخصص این کار را اعزام می کنیم، 
نائب الشهید،  کارت های  توزیع  و  تولید  افزود: 
توزیع 20  و  تهیه  و  طرح  این  اپلیکیشن  تولید 
کانون  این  فعالیت های  دیگر  از  ماسک  هزار 
کانون  مدیرعامل  است.  اربعین  راهیمایی  در 
بیان  خراسان جنوبی  شاهد  فرزندان  همبستگی 
نائب  به سایت  توصیه می کنیم  زائران  به  کرد: 
الشهید رفته و یک شهید از جهان اسالم را انتخاب 
کنند و به نیابت از آن شهید در این راهپیمایی 
شرکت کنند. یعقوبی یادآور شد: از خانواده های 
شهدا نیز می خواهیم که به این سایت مراجعه و 
عکس شهید خود را در آن سایت بارگذاری کنند.

قاسمی- فرمانده ارشد نظامی ارتش استان عنوان 
کرد: خراسان جنوبی در زمینه بهداشت درمان فقیر 
است وی اظهار کرد: این استان از نظر پزشکان 
متخصص، فوق تخصص و جراح در فقر شدید 
در  گذشته  روز  یوسفی«  »قوام  برد.  می  سر  به 
 مراسم افتتاح بخش های درمان و قسمت های
حضور  با  که  نزاجا  بوعلی  بیمارستان  اداری 
بهداشت،  اداره  رئیس  »بابلی«،  امیرسرتیپ دوم 
امداد و درمان نزاجا برگزار شد، افزود: به همین 
درمانی  مسائل  برای  همکاران  از  خیلی  دلیل 
استان های دیگر می روند. وی عنوان  به  خود 
نداشتن  دلیل  به  بیمارستان  این  وضع  که  کرد 
پزشکان  متخصص شبیه مطب پزشک عمومی 
است و برای اینکه این مشکالت رفع شود نیاز 
بیمارستان بوعلی  و  تنها بیمارستانی است که در استان به همکاران به حمایت دارد. به گفتۀ وی  کند  می  رسانی  خدمات  مسلح  تحهیز آن از همه نظر می تواند خیلی از مسائل نیروهای 

کرد. برطرف  را  درمان  و  بهداشت  مشکالت  و 

ارباب رجوع نه نوکر رجوع!
 رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا هم در این 
مراسم با تأکید بر اینکه باید به سمت بیمار محور 
برویم نه انتقال محوری، عنوان کرد که این بدین 
منظور است که با ارائه خدمات و تجهیز بیمارستان 
ها باید به این سمت حرکت کنیم. »بابلی« با بیان 
بیماران  باید بر رضایت و خشنودی  اینکه اصل 
باشد، اظهار کرد که توجه تمام کارمندان و پرستاران 
باید باشد که قانون بر رضایت ارباب رجوع تأکید 
دارد و نه نوکر رجوع، پس ما باید همواره به دنبال 
ارائه بهترین خدمات باشیم. وی همچنین از راه 
اندازی 3 بیمارستان صحرایی برای زائران اربعین 
داد. خبر  خسروی  و  چزابه  مهران،  مرزهای  در 

راه اندازی سه بخش جدید
 در بیمارستان بوعلی بیرجند

رئیس بیمارستان بوعلی بیرجند نیز با بیان اینکه 
مغزی  بیماران  ویژه  مراقبت های  بخش های 
)آی سی یو(، قلبی )سی سی یو( و مراقبت های 
ویژه نوزادان )ان آی سی یو( در بیمارستان بوعلی 
نزاجای بیرجند راه اندازی شد. »نجارزاده« افزود 
این بخش ها مجموعه 8 تخت اضافه  که در 
شده است. وی ادامه داد: ساختمان بخش اداری 
با زیربنای 860 متر مربع و آشپزخانه جدید این 
بهره  به  به مساحت 400 متر مربع  بیمارستان 
برداری  بهره  برای  به گفتۀ وی  برداری رسید. 
از این طرحها 2 میلیارد و 200 میلیون تومان 

هزینه شده است.
)Ava.news16@gmail.com(

حسینی- شهردار منتخب شورا با بیان این که ما 
پذیرفته ایم به عنوان کارمند با این میزان حقوق 
خدمت کنیم، تصریح کرد: استفاده از رانت یا سایر 
مواردی که برحسب وظیفه شهرداری ارتباط با 
فعالیت  مجموعه  در  دارد،  اقتصادی  کارهای 
من ممنوع بوده و از آن جلوگیری خواهم کرد. 
صبح دیروز جلسه شورای شهر با حضور “جاوید” 
شهردار منتخب شورا برگزار شد. تقی زاده رئیس 
شورای شهر بیرجند در این جلسه با اشاره به این 
که برخی مصادیق مطرح شده شاید در دستگاه 
اجرایی خود عملکرده خوبی داشته ولی شناخت 
و تخصص کافی برای کار به عنوان شهردار را 
ندارند یادآور شد: با توجه به وضع فعلی بودجه 
شهرداری، مدیریت شهری و مدیریت درآمدزایی 
انتخاب  برای  معیارها  مهم ترین  از  ها  هزینه  و 
اجازه نمی دهیم در  اینکه  بر  تاکید  با  بود. وی 
و  تفرقه  و  اختالف  شهر  شورای  اعضای  بین 
چنددستگی ایجاد شود، ادامه داد: سعی خواهیم 
پیدا  شورا حضور  جلسات  تمام  در  شهردار  کرد 
کند ، همچنین اتاق فکری متشکل از نخبگان 
و کارگروه مشورتی که در این مدت به ما کمک 
کردند راه اندازی و از دیدگاه ها و برنامه های آنان 

استفاده خواهیم کرد.

اعتبارات اجازه آزمون و خطا را نمی دهد
جاوید هم در این جلسه با بیان این که افتخار 
می کنم خدمتگزار مردمی باشم که مشخصه آنان 

علم، فرهنگ و ایمان است، خاطرنشان کرد: برای 
انجام برنامه های شهری قطعا نیازمند تسهیل 
گری های استانداری، شورای شهر و موسسات 
و  بومی  گذاران  سرمایه  از  وی  هستیم.  دولتی 
غیربومی برای توسعه شهری بیرجند، درخواست 
 یاری کرد و افزود:  قطعا هیچ دوگانگی و افتراق
وجود نخواهد داشت جز اینکه همه برنامه های 
توان،  تمام  افزود  وی   شود.  معطوف  مردم  به 
تجربه، تخصص و وقت خود را برای کار خواهم 
های  برنامه  که  این  به  اشاره  با   گذاشت.جاوید 
پیش بینی شده برای شهر باید بر پایه علم و هم 
فکری باشد، بیان کرد:  نه اعتبارات اجازه آزمون و 
خطا می دهد، نه فرصت داریم و نه مردم این کار 

را از ما می خواهند.

ظرفیت های شهرداری
 با ظرفیت شهر همخوانی ندارد

جاوید همچنین خاطرنشان کرد: ظرفیت هایی 
ظرفیت  آنچه  با  دارد  وجود  شهرداری  در  که 
همخوانی  است  شهر  جمعیت  و  سبقه  شهر، 
است.  مشخص  فاحش  بسیار  تناقض  و  ندارد 
وی با اشاره به این که سرانه درآمد شهر بیرجند 
کمتر از همه شهرهای استان است، تاکید کرد: 
برنامه  باید  و  نیست  شهر  این  استحقاق  قطعا 
خواستار  وی  شود.  انجام  علمی  های  ریزی 
و  شد  قبلی  مدت  میان  های  برنامه  تکمیل 
برپایه  هایی  برنامه  باید  کرد: همچنین  تصریح 

نقاط ضعف و قوت شهر طراحی شود به گونه 
 ای که 4 سال آینده شهر را بتوانیم تصور کنیم.

اعتقادی به نشستن در اتاق ندارم
شهردار منتخب با تاکید بر این که اعتقادی به 
نشستن در اتاق نداشته و باید شبانه روزی برای 
شهر تالش کنیم، اضافه کرد: پرسنل زیر نظر بنده 

نیز باید همین گونه باشند. جاوید از اعتقاد کامل 
خود به قانون سخن گفت و افزود: هیچ بحثی را 
خارج از چهار چوب قانون نمی پذیرم و این باید 

در سر لوحه کار قرار گیرد. 

عملکرد،  از  بندی  جمع  ها  معاونت 
پیشنهادات و پروژه های مغفول بدهند

ادامه  نیز در  بیرجند  خانزاد سرپرست شهرداری 

جلسه که در اتاق شهرداری برگزار شد، با معرفی 
شهر به “جاوید” بیان کرد: قطعا به شما درباره 
البته طبیعی  وضع مالی شهرداری گفته اند که 
است و ما نیز برای درآمدهای شهرداری کارهایی 
انجام داده ایم. وی به انجام حرکت های مقدماتی 
برای طلب های شهرداری اشاره کرد و یاد آور شد: 
خدمات عمرانی از زمان “مدیح” شهردار سابق 

 نیز در حال انجام است و شاخص ترین آن ها،
پاسخ  در  باشد.جاوید   پل موسی بن جعفر می 
به این بیانات، خواستار جمع بندی عملکردهای 
معاونت ها، پروژه های مغفول مانده در هر بخش 
و پیشنهادات آنان شد تا با برنامه ریزی 15 روزه 
روی این ها، اساس کاری مشخصی داشته باشیم. 
به گفته وی باید پیگیر مطالبات از دولت که در 

قالب اسنادخزانه داده  می شود نیز باشیم.

تعیین برندی ملی برای شهر بیرجند
برای  باید  که  این  بر  اعتقاد  با  جاوید همچنین 
فرهنگ  تمیزی،  مانند  ملی  برند  یک  شهر 
شود،  مطرح  آن  با  و  کنیم  انتخاب  تاریخی  یا 
خاطرنشان کرد: بحث فضای سبز در شهر بسیار 
مشهود است و طراوت و شادابی که باید باشد 
ها علت  از  یکی  البته  جاوید  است.  کم   خیلی 
برخی  بودن  شور  و  استان  آبی  منابع  کمبود  را 
چاه های آب دانست و یادآور شد: قطعا برای هر 
بلوار باید یک مخزن آب کوچک داشته باشیم 
تا از ظرفیت فضای سبز بتوان استفاده کرد. وی 
همچنین با بیان این که در حوزه شهرسازی باید 
یادآور شد:  انجام شود،  بیشتری  زیرساختی  کار 
باید از 10 سال پیش کار برون سپاری خدمات 

شهرسازی و شهروندی انجام می گرفت!

شهردار جلوی تخلفات
در کمیسیون ماده 5 را بگیرد

نظرات خود  بیان  به  نیز  اعضای شورا  ادامه  در 
پرداختند، میری با بیان این که گاها در کمیسیون 
می  داده  هایی  کاربری  تغییر  تقاضای   5 ماده 
شود که خالف قواعد طرح تفصیلی شهر است، 
وظیفه  شورا  که  این  بر  عالوه  کرد:  درخواست 
نظارتی خود را در این زمینه بیشتر کند، شهردار 
شخصه  به   5 ماده  کمیسیون  جلسات  در  نیز 
شرکت کرده و جلوی این گونه خالف ها گرفته 
شود.عبدالرزاق نژاد دیگر عضو شورای شهر نیز 

صحبت های خود را با آیه” هر کسی کار خود 
را برای خدا خالص کند، خدا نیز خود را برای وی 
خالص می کند” شروع کرد و افزود: این تذکری 
هم به خودم و هم به اعضای شورا و شهردار جدید 
است. وی، با تاکید بر این که شهردار هر 3 ماه 
انجام داده، در  از کارهایی که  بار گزارشی  یک 
دست اجراست و یا می خواهد انجام دهد به شورا 
ارائه کند، اضافه کرد: همچنین بولتنی داشته تا 

این برنامه ها را به مردم اطالع بدهد.

در حاشیه: 2 هزار و 750 نفر 
ساعت کار برای انتخاب شهردار

تقی زاده رئیس شورا در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران مبنی بر علت انتخاب “جاوید” عنوان 
گروه  یا  و  جریان  هیچ  ایشان  انتخاب  در  کرد: 
خاصی دخالت نداشته و مانند سایر مصادیق که 
معرفی  مردم  و  کارشناسان  متعدد،  افراد  توسط 
می شدند، ایشان را پیشنهاد دادند. وی همچنین 
افزود:  و  دانست  وی  دغدغه  را  استاندار  هشدار 
اقدام برخوردی  بدین معنا نیست که قرار باشد 
مشورت  دیدگاه  دلیل  به  بلکه  بگیرد،  صورت 
پذیری و علمی ایشان است.یزدان شناس دیگر 
عضو شورا نیز با اشاره به این که برای انتخاب 
شهردار اعضای شورا نزدیک به 2 هزار و 750 
نفر ساعت کار کردند، ادامه داد: این انتخاب بر 
اساس خرد جمعی و نظر کارشناسان، نخبگان و 

فرهیختگان شهر بوده است.

عکس ها از اینترنت

عکس:حسینی

عکس:قاسمی
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محسن رضایی: با زبان بازی  
مشکل اقتصاد حل نمی شود

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
نظام درباره مسئله اقتصادی کشور مطلبی را در 
این  در  رضایی  کرد.  منتشر  خود  توئیتر  صفحه 
مطلب آورده است: »با زبان بازی های بی عمل، 

مشکل اقتصاد و معیشت حل نمی شود.« 

حسینیان: اروپا چاره ای جز تسلیم 
شدن در برابر تهدیدهای آمریکا ندارد

حسینیان  ا...  روح  االسالم  حجت 
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
بینی  پیش  چگونه  را  برجام   آینده 
همین  برجام  آینده  کرد:  اظهار  کنید،  می 
نمی  بهتر  یا  بدتر  این  از  و  بینید  می  که  است 
های  تحریم  دلیل  به  آمریکا  افزود:  وی  شود. 
دوجانبه، فشارهایی را به بانک ها و شرکت ها 
)شرکت ها و بانک هایی که با ایران همکاری 
است  ممکن  و  کند  می  وارد  کنند(  می 
موضع  این  از  نخواهند  هم  اروپایی  کشورهای 
آمریکا حمایت کنند اما در نهایت چاره ای جز 
این  تحریمی  تهدیدهای  برابر  در  شدن  تسلیم 
کشور نخواهند داشت و ما هم به آن چیزی که 
وعده داده بودیم که آب و نان مان با مذاکره 

حل شود، نخواهیم رسید. 

وزرای پیشنهادی نیرو و علوم
معرفی شدند

مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتی  بهروز 
مسئولین  با  که  گفت وگوهایی  طبق  گفت: 
نیرو  و  علوم  پیشنهادی  وزیران  داشتیم  دولت 
به مجلس معرفی شدند که پس از نامه معرفی 
به  رسید.  خواهد  عموم  اطالع  به  آنها  رسمی 
گفته وی، »منصور غالمی« و »رضا اردکانیان« 
دو  تصدی  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه های 

وزارتخانه علوم و نیرو هستند.

کامران: استخدام دختر نماینده در 
وزارت نفت مصداق پارتی بازی است

داخلی  سیاست  و  شوراها  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی گفت: چگونه دختر یک 
طرف  از  نماینده  این  اتفاقا  که  مجلس  نماینده 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  عضو  مجلس 
وزارت  در  دارد،  توجیهاتی  بیگاه  و  گاه  و  است 
وزیر  زنگنه  بیژن  و  شود  می  استخدام  نفت 
کند. می  صادر  را  وی  استخدام  دستور   نفت 

مجلس،  نماینده  دختر  استخدام  افزود:  کامران 
مصداق پارتی بازی و از مصادیق منکر است و 
نماینده مذکور باید از عضویت در ستاد مبارزه با 
سوال  افزود:  وی  دهد.  استعفا  اقتصادی  مفاسد 
این است که اگر پدر این دختر، نماینده مجلس 

نبود، آیا وی در وزارت نفت استخدام می شد؟

هیچ امکانی برای مذاکره مجدد برجام وجود ندارد

عراقچی گفت: آمریکا در حالی که خود ناقض برجام  
است، ادعای نقض برجام توسط سایرین را دارد و خود 
را در جای آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و 
زیاده خواهی هم می کند! این روال مسلما نمی تواند 
ادامه پیدا کند و آمریکا می بایست مسئولیت هرگونه 
تبعات این اقدام خود را بپذیرد. وی تاکید کرد: روشن و صریح می گویم هیچ 
امکانی برای مذاکره مجدد برجام و یا الحاق ضمائم و اضافات به آن وجود ندارد.

اروپا ، آمریکا را به اجرای تعهداتش وادار کند 

علی اکبر والیتی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
ندارد، جز  برجام هیچ شرطی  اینکه  بیان  با  نظام 
ایران و 1+5 عینا  آن که مطالب امضا شده بین 
انجام شود، خاطرنشان کرد: اروپایی ها وظیفه دارند 
آمریکایی ها را وادار کنند که حتما برجام را اجرایی 
کنند و این وظیفه سایر کشورهای عضو 1+5 است که مانع از تخطی 

آمریکایی ها و خدشه دار کردن برجام شوند.

دولت و مردم درحمایت از سپاه سنگ تمام گذاشتند

حجت االسالم سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه 
با قدردانی از حمایت مردم و دولت از سپاه به دنبال 
تمام  سنگ  مردم  و  دولت  گفت:  ترامپ،  سخنان 
گذاشتند و نشان دادند که هر جا احساس کنند خطر 
جدی نظام و ارکان آن را تهدید می کند، هوشمندانه 
در صحنه حاضر می شوند. پیام سخنان رئیس جمهور آمریکا مشخص کرد که 

این کشور به قول و قرارهای بین المللی خود پایبندی ندارد.

اروپا در دام اظهارات نادرست
 ترامپ گرفتار نشود

رئیس  ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل گفت: 
رفتارهای تهدیدآمیز ترامپ، هزینه های سیاسی 
- امنیتی باالیی را به جامعه جهانی تحمیل کرده 
و اروپا باید با هوشیاری مراقب باشد که در دام 
نشود.  گرفتار  ترامپ  نادرست  رفتار  و  اظهارات 
اتخاذ رویکرد مستقل  تحوالت جهانی، ضرورت 
و مثبت اروپا در قبال بحران های بین المللی و 

منطقه ای را دوچندان کرده است.

بروجردی: پروژه همه  پرسی کردستان 
عماًل شکست خورد

کنترل  تحت  به  اشاره  با  بروجردی  عالءالدین 
از سوی دولت مرکزی  درآوردن منطقه کرکوک 
نگرفتن  شکل  مهم،  مسأله  کرد:  اظهار  عراق 
اسرائیل جدید در منطقه است و از آنجایی که بدون 
کرکوک، استقالل شمال عراق و اقلیم کردستان 
مفهومی ندارد، عراق وارد این منطقه شد و بدون 
جنگ آن را گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 
اخیرا  که  رویدادهایی  مجموعه  به  توجه  با  کرد: 
ارتباطات  فضای  قطع  هم  نتیجه  و  افتاد  اتفاق 
هوایی با اقلیم و تحت کنترل درآمدن مرزهای آن 
از سوی نیروهای دولت مرکزی عراق، عمال پروژه 
رفراندوم و استقالل و تجزیه عراق پروژه شکست 
خورده ای است و طبیعتا مسئولیت این کار با توجه 
با بارزانی پیش از تحوالت  به صحبت هایی که 

شده بود، برعهده شخص وی است.

فرانسه: ما به برجام نیاز داریم

که  مهم  این  بر  تاکید  فرانسه ضمن  دفاع  وزیر 
از هم  نیاز دارد، گفت: در صورت  برجام  به  دنیا 
پاشیدن توافق هسته ای با ایران، نخستین گام به 
سوی جنگ هایی برداشته خواهد شد که در آینده 
اتفاق خواهد افتاد. وی ادامه داد: همچنین باید در 
در  کننده  ثبات  بی  )ادعایی(  فعالیت های  زمینه 
با جدیت  ایران  بالستیک  منطقه و موشک های 
زمینه کار می کنیم.  این  در  البته  برخورد کنیم. 
بررسی  )آمریکا(  کنگره  در  اکنون  هم  موضوع 
به  پایش  ندارد  تمایل  اصال  فرانسه  و  شود  می 
سیاست داخلی آمریکا باز شود. اما موضع ما در 

قبال توافق )هسته ای( روشن است. طرح یاوران علم و خرد بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند * عکس : کاری حضور سرلشکر باقری در حلب * عکس : ایرنا

علی  گوید:  می  کوهکن  محسن 
اما  است  اصولگرا  الریجانی 
اوقات  گاهی  هایش  تاکتیک 
طلبان اصالح  استقبال   مورد 

جبهه  رئیس  نایب  شود.  می  واقع 
در  رهبری  و  امام   خط  پیروان 
توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ 
مبنی  ها  زنی  گمانه  برخی  به 

آقای  کاندیداتوری  احتمال  بر 
ریاست  انتخابات  در  الریجانی 
فکر  آیا   ،1400 سال   جمهوری 
می کنید ایشان عالقه مند هستند 

به  ورود  گفت:  شوند،  کاندیدا  که 
اینکه  خاطر  به  را  ها  بحث  این 
ورود  داده  نشان  گذشته  تجربه 
بعدی  انتخابات  برای  هنگام  زود 

بلکه  نه تنها دستاوردهایی نداشته 
دنبال  به  هم  منفی  تبعات  گاهی 
بنابراین  دانم.  نمی  داشته، صحیح 
هنگام  زود  را  بحث  این  به   ورود 
که  کنم  می  فکر  و  دانم  می 
ها  بحث  این  به  ورود  زمان  االن 
مجلس  نماینده  این  نیست.  واقعا 
مرز  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
اصالح  به  چقدر  الریجانی  آقای 
آقای  است،گفت:  نزدیک  طلبان 
الریجانی از نظر استراتژی اصولگرا 
تاکتیک  تاکتیک هایش،  اما  است 
اوقات مورد  هایی است که گاهی 
اصولگرا  دوستان  برخی  انتقادات 
ها  تاکتیک  همین  و  شود  می 
گاهی مورد استقبال بخشی از الیه 
های اصالح طلبی می شود. مگر 
است. اصولگرا  الریجانی  آقای  نه 

اسدا... بادامچیان عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی درباره اظهارات 
ضدایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اظهار کرد:  من ترامپ را یک 
مغز  دارای  چون  دانم  نمی  دیوانه 
خاکستری  است؛  مردان  اقتصادی 
و پشت پرده آمریکا هم اجازه نمی 
بیاید.  دهند که یک دیوانه سر کار 
وی با بیان اینکه ترامپ نماد بحران 
همه جانبه اعم از سیاسی،  اقتصادی 
افزود:   آمریکاست،  در  فرهنگی  و 
اظهارات ترامپ علیه برجام،  فرافکنی 
است چرا که می خواهد بحران های 
آمریکا را بپوشاند. بادامچیان با اشاره 
آمریکا  جمهور  رئیس  تهدیدات  به 
ترامپ  اینکه  بیان  با  ایران،  علیه 
نمی تواند به کشورمان حمله کند، 
که  داند  می  ترامپ  کرد:   تصریح 

دررویی«  و  »بزن  ایران،  به  حمله 
کره  برابر  در  حتی  آمریکا  نیست. 
شمالی درمانده است. عضو شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 

ما نباید دشمن را کامال حقیر و ناچیز 
بشماریم بلکه باید حواس مان به طور 
کامل جمع باشد؛ از طرف دیگر نباید 
به آمریکا بهای بیش از حد بدهیم. 

ما  جمهور  رئیس  گفت:  بادامچیان 
مند عالقه  برجام  به  بسیار   که 
بود، سخنرانی قاطع و محکمی در 
برابر ترامپ داشت. این سیاست غلط 

ترامپ است که باعث شد روحانی که 
آن گونه روی برجام بحث می کرد، در 
برابر برجام بایستد. ترامپ باعث شده 
که ایران وحدت بیشتری پیدا کند.

ترامپ باعث شد که روحانی در برابر برجام بایستدالریجانی از نظر استراتژی اصولگراست اما...
اسدا... بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:محسن کوهکن نماینده مجلس:

امام علی علیه السالم فرمودند:
ما ابتَلَی ا... أَحدا بِمثِل اإلمالِء لَُه

خداوند هیچ کس را به چیزی همانند مهلت دادن به او
 آزمایش نكرده است.

)نهج البالغه، حكمت 116(










