
يكشنبه 10  آبان  1394     18 محرم 1437      1  نوامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3357          200 تومان

سرمايه گذاران نگراِن زمين هاى گران

وزير صنعت با اشاره به نامه مقام معظم رهبرى به رئيس جمهور در خصوص برجام گفت: جلوگيرى از 
واردات كاالهاى مصرفى آمريكايى را در بخشنامه اى اجرايى مى كنيم. به گزارش مهر، نعمت زاده افزود: 

توجه به ارتقاى توانمندسازى و بهره مندى از توان داخلى از راهبردهاى مهم وزارت صنعت است.

توقف واردات كاالى مصرفى از آمريكا «بخشنامه» مى شود

على اكبر ناطق نورى : 

رهبرى بارها گفته اند من زنده ام 
از طرف من حرف نزنيد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از كسانى 
كه نظراتى را به مقام معظم رهبرى منتسب مى كنند، گفت: ...

معاون سياسى استاندار :

 كانديداها به سمت رعايت 
قوانين انتخاباتي حركت كنند
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري در سومين جلسه 
كميته اطالع رساني ستاد انتخابات استان سخن مي گفت با بيان ...
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آغاز پرداخت وام 25 ميليونى 
 خودرو از آخر هفته

 رئيس كل بانك مركزى از اجراى طرح جديد دولت 
براى خروج از ركود و ايجاد تحرك جديد در بخش 
اقتصاد و توليد كشور خبر داد و گفت: اين طرح تا 
پايان هفته جارى ابالغ مى شود. ولى ا... سيف، در 
گفتگو با مهر، با بيان اينكه اجراى بخشى از طرح 
تحرك  ايجاد  و  ركود  از  در خصوص خروج  دولت 
جديد در بخش اقتصاد و توليد بر عهده بانك مركزى 
پولى  سياستهاى  قالب  در  بخش  اين  افزود:  است، 

توسط بانك مركزى در حال اجراست.

 نرخ تورم سال 95 تك رقمى مى شود 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: 
 دولت درصدد است نرخ تورم را سال آينده تك رقمى 
به كاهش  اشاره  با  نوبخت،  الف،  به گزارش  كند. 
تورم به 13 و 3 دهم درصد تا مهر 94 افزود: دولت 
درصدد است نرخ تورم را سال آينده تك رقمى كند 

تا قدرت خريد مردم بيشتر شود. 

معادله منفى قيمت باالى زمين و كاهش سرمايه گذارى در بشرويه

صفحه 7

شالى كارى در دل كوير ايران
صفحه 7

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى مهندس حسين ابوذرى

رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند
انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى
 استان خراسان جنوبى

تبريك عرض نموده، برايتان آرزوى موفقيت و سعادت داريم.

شركت تعاونى كشت و صنعت ساقه زرين گازار

دفتر طراحى 
و دكوراسيون داخلى 
با 8 سال سابقه فعاليت واقع در 

خيابان مدرس واگذار مى گردد.

09355889457

"من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"
 بدينوسيله از تمامى سروران بزرگوار، اقوام ، آشنايان ، همسايگان و ساير همشهريان گرامى كه با حضور در مراسم تشييع و تدفين ، ترحيم

 و يا از طريق تماس تلفنى ، درج اطالعيه در جرايد ، ارسال پيام ، نصب پارچه و يا با قبول سفر از شهرهاى مشهد، گناباد، استاد، قاين، درخش، 
بجنورد، آشخانه، مالحسن با ابراز همدردى و اعالم تسليت مرهمى بر داغ سنگين همسر و مادرى با تقوا و فداكار

شادروان زهره خسروى
گذاشته اند، قدردانى نموده و همچنين از جايگاه هاى: مشاور و مدير كل محترم حوزه استاندار ، مدير كل محترم روابط عمومى استاندارى، 
مديريت محترم شركت كويرتاير، روابط عمومى و شوراى اسالمى سازمان آتش نشانى ، حراست و همكاران شهردارى مركز و مناطق دوگانه 
و سازمان هاى وابسته ، معاونت و كاركنان محترم مسكن شهرى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى، مديريت محترم آب منطقه اى 

خراسان جنوبى، مديريت و كاركنان محترم شركت ساختمانى پى راه ، مديريت و كاركنان محترم شركت ساختمانى- تاسيساتى چغان 
تقدير و تشكر مى گردد. سالمتى ، توفيق و طول عمر همگان را از خداوند متعال خواستاريم.

خانواده روحى و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

انتخاب شايسته جناب عالى را به عنوان
 رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى

 تبريك عرض مى نماييم. توفيق قرين راهتان باد

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

سومين سالگرد رحلت جانگداز پدر عزيزمان مرحوم

حاج سيد حسن ناصرى
را با ذكر فاتحه اى گرامى مى داريم.

سرور گرانقدر جناب آقاى

 دكتر حاج محمد على تفكر
و هيئت مديره معزز موسسه اعتبارى آرمان ايرانيان

تاييد و تصويب اساسنامه موسسه اعتبارى آرمان ايرانيان 
(تجميعى فرشتگان و فردوسى) در يك هزار و دويست و نهمين 

جلسه شوراى پول و اعتبار و فراهم شدن مقدمات ثبت رسمى 

موسسه اعتبارى آرمان ايرانيان را خدمت شما بزرگواران و 

هم استانى هاى عزيز و سپرده گذاران محترم تبريك و تهنيت 

جهت  در  روزافزون  توفيق  متعال  خداوند  از  نموده،  عرض 

خدمتگزارى به ميهن عزيز اسالمى مان را خواهانيم.

مديريت و كاركنان موسسه مالى و اعتبارى فرشتگان خراسان جنوبى

سالها گذشت و ما همه محزون آن شبيم
كز داغ جانگداز فراقت به سر زديم

پدر ، به وسعت بيكران درياى مهر تو
در خون نشسته و در غم شناوريم

خانواده ناصرى
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امروز ١٠ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ١٨ محرم ١٤٣٧ و ١ نوامبر ٢٠١٥

در جريان جنگ  ايران  بي  طرفي  اعالم 
جهاني اول (١٢٩٣ ش).

ميرزا  كابينه  زمامداري  دوره  در  مهم  حوادث  از 
احمد  اعظم  صدر  مستوفي الممالك  حسن خان 
شاه قاجار، آغاز جنگ جهاني اول بود. گسترش 
جنگ بر وضع داخلي همه كشورهاي جهان، به 
ويژه ايران كه از موقعيت استراتژيك و سياسي 
خاصي برخوردار بود تاثير نهاد. از اين رو، دولت 
از شروع  روز پس  الممالك كه هجده  مستوفي 
از  پس  بود  شده  تشكيل  اول،  جهاني  جنگ 
صيانت  براي  ملي،  شوراي  مجلس  تصويب 
مملكت از هر گونه حادثه اي، بي طرفي ايران در 
جنگ جهاني اول را در دهم آبان ١٢٩٣ ش برابر 
با ١٢ ذي الحجه ١٣٣٢ ق مطابق با اول نوامبر 

١٩١٤م اعالم كرد. 
آغاز عمليات متوسط محرم (١٣٦١ ش).

اعتراف ايتاليا به متجاوز بودن عراق (١٣٦٦ ش).
تصويب قانون نظارت بر مطبوعات (١٣٠١ ش).

قاضي  محمدعلي  «سيد  آيت  ا...  شهادت 
گروه  توسط  محراب  شهيد  اولين  طباطبايي» 

فرقان (١٣٥٨ش).
آيت  ا...  شيعه،  نامدار  فقيه  و  بزرگ  عالم  رحلت 

«محمد حسن مامقاني» (١٣٢٣ ق).
والدت «ابومنصور َثعاَلبي» اديب و لغوي نيشابوري 

(٣٥٠ ق).
تولد عالمه  بزرگ «حيدرقلي سردار كابلي» عالم و 

فقيه مسلمان (١٢٩٣ ق).
تولد فقيه عالي مقام آيت  ا... «سيداحمد خوانساري» 

مرجع بزرگوار شيعه (١٣٠٩ ق).
اعالن جنگ انگليس به ايران در پي تصرف هرات 

توسط شاه قاجار (١٨٥٦م).
اعالن جنگ روسيه به امپراتوري عثماني در آغاز 

جنگ جهاني اول (١٩١٤م).
انقراض امپراتوري اتريش - مجارستان و اعالم 

نظام جمهوري در اتريش (١٩١٨م).
لغو نظام سلطنتي در تركيه توسط «آتاتورك» پس 

از انقراض دولت عثماني (١٩٢٢م).
اعالم موجوديت سازمان آزادي  بخش الجزاير در 

قاهره (١٩٥٤م).
عليه  ويتنامي  انقالبيون  جنگ  كامل  پايان 

استعمارگران فرانسوي (١٩٥٤م)

تقويم مناسبت هاى  روز

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور گفت: امسال و سال آينده بيش از 800 فرهنگى بازنشسته مى شوند كه درخواست 800 رديف استخدام 
را از سازمان مديريت كرده ايم. مجيد قدمى در گفتگو با مهر، گفت: اگر سازمان مديريت اين اجازه را به ما دهد، به طور ويژه اطالعيه اى را 
منتشر خواهيم كرد و كسانى كه داراى شرايط باشند، براى مدارس و گروه هاى مختلف جذب مى شوند.

درخواست 800 رديف استخدام در سازمان آموزش وپرورش استثنايى كشور

مذاكره دادگسترى خراسان رضوى با «پديده» 
طبق مصوبه شوراى امنيت ملى

نماينده مردم مشهد در مجلس، از تعيين هيئتى بر 
اساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى، با مسئوليت 
دادگسترى خراسان رضوى، براى مذاكره با هيئت 
عامل «پديده شانديز» خبر داد.هاشمى در گفتگو با 
مهر، درباره آخرين وضعيت تعيين تكليف شركت 
پديده شانديز، اظهار كرد: با اين مصوبه شوراى عالى امنيت ملى، هيئتى 
به سرپرستى دادگسترى خراسان رضوى تعيين شده اند تا كار را جلو ببرند. 
اين هيئت مذاكرات خود را ادامه مى دهد؛ اگر به نتيجه نرسيدند، كار را از 
راههاى ديگر جلو خواهند برد. براى تعيين تكليف موسسه مالى و اعتبارى 
«ميزان» نيز، بانك مركزى، اين موسسه را به بانك صادرات واگذار كرد.

 سياست وزارت بهداشت واقعى شدن 
تعرفه هاى پزشكى است

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  درمان  معاون 
 پزشكى گفت: هنوز هيچ سناريويى براى تعرفه هاى 
پزشكى سال آينده آماده نشده اما سياست وزارت 
بهداشت ادامه نزديك شدن تعرفه هاى پزشكى به 
قيمت هاى واقعى است. آقاجانى در گفتگو با ايرنا، 
توضيح داد: جلسات كارشناسى براى تعيين تعرفه هاى پزشكى سال 
آينده شروع شده است. تعرفه هاى خدمات تشخيصى و درمانى، سال 
گذشته و در فاز دوم طرح تحول سالمت، اصالح شد و با ابالغ كتاب 
ارزشهاى نسبى خدمات سالمت به طور متوسط حدود 120 درصد به 

مجموع تعرفه هاى اين خدمات افزوده شد.

اضافه برداشت  بانك ها منابع جديد را پيش خور كرد

بانك ها 87.5 درصد از سپرده هايشان را تسهيالت داده اند. اين عدد نشان 
مي دهد سپرده قانوني در بانك ها رعايت نشده و 
تسهيالت  بانك ها  سوي  از  مجاز  مبلغ  از  بيش 
درحالي  تابناك،  گزارش  است.به  شده  پرداخت 
را  سپرده ها  درصد   85 هستند  مجاز  بانك ها  كه 
تسهيالت پرداخت كنند، بيش از 2.5 واحد درصد 
از نسبت قانوني تخطي كرده اند.اين اقدام غيرقانوني در برخي استان ها 
با شدت بيشتر نيز انجام شده است. مانده كل تسهيالت بالغ بر 6980.2 
هزار ميليارد ريال است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 989.4 هزار 
ميليارد ريال يعني 16.5 درصد و نسبت به پايان سال قبل 240.4 هزار 

ميليارد ريال برابر با 3.6 درصد افزايش داشته است.

به تمام تخلفات خودروسازان و واردكنندگان خودرو، تخلف 
جديدى به نام نقض قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
خودرو اضافه شده است. به گزارش ايسنا، وجود نارضايتى ها 
از عملكرد خودروسازان و واردكنندگان خودرو در كشور در 
حالى است كه يكى از اين نارضايتى ها مربوط به عملكرد 
اين شركتها در حوزه خدمات پس از فروش است به گونه اى 
كه براساس ارزيابى صورت گرفته، اكثريت مردم از پايين 
بودن كيفيت و باال بودن هزينه هاى خدمات پس از فروش 
خودروسازان و واردكنندگان خودرو ناراضى هستند.  در اين 
زمينه شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از بيش از 
يك ميليون و 200 هزار نفر از مراجعان به شبكه خدمات 
در  خودرو  واردكنندگان  و  خودروسازان  فروش  از  پس 
طول سال 1393، نظرسنجى كرده كه براساس نتايج آن 

مشتريان از خدمات اصلى ارائه شده از سوى اين شركتها 
نبود  يا  «كمبود  نظرسنجى،  اين  طبق  هستند.  ناراضى 
و  تعميرات»  و  خدمات  پايين  «كيفيت  يدكى»،  قطعات 
«دريافت هزينه باال براى خدمات و قطعات» از مهمترين 
داليل نارضايتى مصرف كنندگان ايرانى از خدمات شركتهاى 
خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو 
اعتراض وزير صنعت، معدن و  اين مشكالت  است.  بوده 
تجارت را نيز به دنبال داشته است به گونه اى كه وى چندى 
پيش در جلسه شوراى سياست گذارى خودرو از خودروسازان 
خواست عملكرد شبكه خدمات پس از فروش خود را اصالح 
كنند. در اين شرايط برگ ديگرى از تخلفات خودروسازان و 
واردكنندگان خودرو، رو و اعالم شده كه اين شركتها با نقض 
قانون، از پرداخت خسارت خواب خودرو به مصرف كنندگان 

شركت  اجرايى  معاون  زمينه  اين  در  مى كنند.  خوددارى 
شركتهاى  كرد:  اظهار  ايران  استاندارد  و  كيفيت  بازرسى 
خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو 
خسارت  دريافت  مشمول  كسانى كه  درصد  به شش  تنها 
خواب خودرو بوده اند، اين خسارت را پرداخت كرده اند. به 
گفته سعيد تاجيك، طبق آيين نامه فعلى قانون حمايت از 
خودروهاى  صورتى كه  در  خودرو،  مصرف كنندگان  حقوق 
تحت گارانتى براى رفع عيب بيش از دو روز كارى يا مدت 
زمان استاندارد براى رفع عيب خودرو، در تعميرگاه متوقف 
شوند، شركت خودروساز يا واردكننده خودرو ملزم به پرداخت 
روزشمار جريمه خواب (توقف) خودرو در تعميرگاه به مالك 
آن است. به نظر مى رسد فعال دريافت خسارت خواب خودرو 
تبديل به «خواب و رويا» براى مصرف كنندگان شده است. 

وقتى دريافت خسارت خودرو«رويا» مى شود 

تخصيص  پيشنهاد  از  نيرو  وزير  معاون 
آبرسانى  به  اعتبار  25 هزار ميليارد ريال 
داد  خبر  آينده  سال  بودجه  در  روستايى 
مترمكعب  ميليارد   2 ساليانه  گفت:  و 
مهر،  گزارش  به  مى شود.  تبخير  آب 
آب  تامين  كرد:  اظهار  ميدانى  رحيم 
كشور  كم آب  مناطق  در  مردم  شرب 
با  دولت  كه  است  چالش هايى  جمله  از 

وى  است.  آن  رفع  صدد  در  توان  تمام 
گفت: از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
منابع  تخصيص  در  شده  درخواست 
آب  منابع  بخشى  تعادل  طرح  به  مالى 
توجه  دارد،  زيادى  اهميت  كه  زيرزمينى 
ويژه شود. هم اكنون بيش از 50 درصد 
آب  منابع  محل  از  كشور  آب  منابع 
 50 ساالنه  و  مى شود  تامين  زيرزمينى 

ميليارد مترمكعب از اين منابع به مصرف 
مى رسد.وى حجم مخزن سدهاى كشور 
عنوان  مترمكعب  ميليارد   48 حدود  را 
كرد و گفت: ساالنه دو ميليارد مترمكعب 
بر  تاكيد  با  ميدانى  مى شود.  تبخير  آن 
اينكه در گذشته نمى شد با اعتبار قطره 
رفع  را  روستاها  آبى  كم  معضل  چكانى 
كرد، يادآور شد: امسال توجه ويژه اى در 

روستايى  آب  بخش  به  اعتبار  تخصيص 
اينكه در سال  بيان  با  شده است.ميدانى 
93 تنها دو هزار ميليارد ريال اعتبار براى 
نظر گرفته شده  در  روستاها  به  آبرسانى 
بود، گفت: اين ميزان در سال جارى به 
يافت كه  افزايش  ريال  ميليارد  20 هزار 
600 ميليارد ريال آن به خراسان جنوبى 

اختصاص مى يابد.

درخواست آبى چيت چيان از نوبخت

افزايش قيمت بيش از 150 قلم دارو 

صنايع  صاحبان  سنديكاى  عضو  نجفى عرب 
داروهاى انسانى با بيان اين كه تغيير قيمت برخى 
اقالم دارويى زيان ده و سربه سر در كميسيون هاى 
مربوطه وزارت بهداشت در حال انجام است، اعالم 
از  بيش  قيمت  تاكنون  امسال،  دوم  نيمه  در  كرد: 

150 قلم دارو افزايش يافته است. 

طرح جامع حمل و نقل تدوين مى شود

شهرسازى  و  مسكن  راه،  تحقيقات  مركز  رئيس 
براى  راه ها  مصالح  كيفيت  افزايش  بر  تاكيد  با 
افزايش استاندارد، گفت: طرح جامع حمل و نقل در 
زاده،  شكرچى  مهر،  گزارش  به  است.  تدوين   حال 
به  را  مقررات  اين  اول  مرحله  در  فعًال  گفت: 
در  و  كرديم  ارسال  متخصصان  و  كارشناسان 
مرحله گرفتن نظرات آنها هستيم.وى با بيان اينكه 
هاى  پروژه  از  بسيارى  در  ما  مشكالت  از   يكى 
 حمل و نقل اين بود كه ايجاد راهها و بزرگ راهها 
گرفت  نمى  انجام  دقيق  مطالعات   براساس 
و با فشار مقامات محلى بود، گفت: با تدوين طرح 
جامع حمل و نقل، ديگر پروژه هاى غيرضرورى در 

مناطق مختلف كشور اجرايى نمى شود.

شاخص دستمزد كارگران ساختمانى 
افزايش يافت

در  ساختمانى  كارگران  دستمزد  شاخص  فارس: 
شهريور امسال نسبت به شهريور سال گذشته 12.9 
درصد افزايش داشته است. شاخص دستمزد كارگران 
ساختمانى در شهريور ماه 1394 به عدد 247 رسيد كه 
در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 

0.9 درصد و 12.9 درصد افزايش داشته است.

پورتال ملى اوقات فراغت
  بزودى رونمايى مى شود 

مديركل هماهنگى و ساماندهى امور جوانان وزارت 
فراغت  اوقات  ملى  پورتال  گفت:  جوانان  و  ورزش 
به دليل اشكاالت فنى و حقوقى پيش آمده كمى با تاخير 
راه اندازى خواهد شد. رضوى در گفتگو با ايسنا،  افزود: 
با تيم فنى و مركز فناورى اطالعات وزارت ورزش و 
جوانان جلسات متعددى برگزار و مسايل شناسايى شد 

و براى حل آن برنامه ريزى صورت گرفت. 

نشست ويژه 3 وزير با محوريت افزايش 
مهارت فنى فارغ التحصيالن دانشگاهى

كوروش پرند معاون وزير تعاون، در گفتگو با فارس 
با اعالم اين خبر كه وزراى كار، آموزش و پرورش و 
علوم براى افزايش مهارت دانش آموختگان نشستى 
برگزار خواهند كرد، گفت: طرحى در شوراى  ويژه 
عالى اشتغال براى توانمندسازى تصويب شده است. 
و  فارغ التحصيالن  براى  زيرمدل   10 با  طرح  اين 

دانش آموختگان تصويب شد.

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
عكاسان و چاپخانه داران

 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه
 صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 94/8/11 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت
 نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و

تشكل ها) مراجعه نمايند
شرايط داوطلبان

 تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت
 تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات
 كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف- عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى
 ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر

دائم-  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز

 فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)- فتوكپى كارت ملى
 (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك

 فوق زمان ثبت نام الزامى است
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند 

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
الكترونيك و خدمات رايانه

 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه
 صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 94/8/11 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت
 نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و

تشكل ها) مراجعه نمايند
شرايط داوطلبان

 تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت
 تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات
 كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى
ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم

وثاقت و امانت 
مدارك مورد نياز

 فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى
 (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك

 فوق زمان ثبت نام الزامى است
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند 

نتيجه انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى
دفاتر خدمات مسافرت هوايى و جهانگردى استان خراسان جنوبى

به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 93/9/18 مجمع عمومى عادى و جلسه 
مورخ 93/10/11 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى ، اسامى و سمت هريك از اعضاى اصلى و على البدل هيئت 
مديره انجمن مذكور كه از تاريخ 93/9/18 به مدت سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده 

اند به شرح ذيل مى باشد:
رئيس هيئت مديره 1- آقاى احمد كاشانى   

نايب رئيس و خزانه دار هيئت مديره 2- خانم زهرا حسينى   
دبير هيئت مديره 3- خانم حميرا داودى بجد   

على البدل هيئت مديره 4- خانم صديقه چاحوضى   
5- آقاى غالمرضا جعفرپورمقدم                   على البدل هيئت مديره

6- آقاى غالمحسين رمضانى                    بازرس اصلى انجمن
بازرس على البدل انجمن 7- آقاى احمد سرچاهى   

انجمن صنفى مذكور به شماره 115-3/2 -12 در اداره كل  تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت رسيده و مطابق 
اساسنامه انجمن كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و 

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود.

اولويت اول: وسايل اسكان
 موكت فرش ، انواع چادر، برزنت ، لوله داربست به همراه متعلقات (سه راه بست و ...) ، پتو ، بالشت ، ملحفه
آبگرمكن (حدالمقدور برقى) ، كانتينر سيار حمام و دستشويى ، موتور برق (ژنراتور) ، منبع آب آشاميدنى

و منبع آب شستشوى بزرگ
اولويت دوم: مواد غذايى و بهداشتى

  انواع گوشت (گاو ، گوسفند و مرغ) ، برنج، انواع حبوبات، شكر، قند، چاى، روغن، آب معدنى، انواع شيرينى
(و تنقالت، آب ميوه ، انواع وسايل بهداشتى (صابون ، شامپو، پودر لباسشويى دستى و دستمال كاغذى

اولويت سوم: لوازم آشپزى و ظروف
 ديگ بزرگ 30 كيلويى به باال ، اجاق گاز صنعتى ، كباب پز 2 مترى ، فالكس چاى (چاى ساز برقى) 

ظروف يك بار مصرف (ليوان، قاشق، چنگال، بشقاب و ...) و وسايل طبخ غذا 
شماره حساب 1040 بانك ملى براى واريز كمك هاى نقدى خيرين براى همايش عظيم اربعين 

حسينى در نظر گرفته شده است.
مردم واليتمدار شهرستان كمك هاى غيرنقدى خود را به ستاد پشتيبانى همايش بزرگ اربعين 

واقع در خيابان مدرس 4 - پالك 28 تحويل نمايند.
ستاد پشتيبانى از همايش بزرگ اربعين حسينى (ع)

السالم عليك يا اباعبدا... (ع) اطالعيــه
ليست نيازهاى همايش عظيم اربعين حسينى(ع)

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4    حاشيه بيست مترى خيام    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست
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 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى   
 نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه  موضوع شركت: اجراى كليه پروژه هاى ساختمانى اعم از ساخت و ساز اماكن دولتى و غيردولتى و طرح هاى مسكونى و انبوه سازى و همچنين كنترل
 و بازرسى ساختمان از زمان احداث تا زمان بهره بردارى و تعمير و نگهدارى كليه ساختمان هاى ادارى - تجارى و مسكونى، انجام هرگونه فعاليت هاى
 عمرانى و معمارى اعم از طراحى ، اجرا و نظارت پروژه هاى ساختمانى و تاسيساتى، نقشه بردارى (ساختمان، محوطه و زمين هاى كشاورزى) و محوطه
 سازى ، شركت در مزايدات و مناقصات نهادها - سازمان ها - شركت هاى دولتى و خصوصى و همچنين عقد قرارداد با آنها (پس از اخذ مجوزهاى الزم
 از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
 مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- مهرشهر- ولى عصر(عج) 22- پالك 11- كدپستى
 9716164434  سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى
 شماره 171/4485 مورخ 94/7/21 نزد بانك كشاورزى شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى محمدرضا تخم گر زاده
 به شماره ملى 0889935076 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم مهرى مبصرى به شماره ملى 0640167624 به سمت نايب رئيس
 هيئت مديره و آقاى مجتبى تخم گر زاده به شماره ملى 0880188561 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان
 حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى محمدرضا تخم گر زاده
 (مديرعامل) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل : خانم رقيه مردان به شماره ملى 0888727933 به عنوان بازرس
 اصلى و آقاى محمدرضا عليان پور به شماره ملى 0651921511 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى

.خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 تاسيس شركت مهندسى ساختمانى معماران مهر گستر بيرجند سهامى خاص در تاريخ 94/8/7 به شماره ثبت
5168 و شناسه ملى 14005323852 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير

براى اطالع عموم آگهى مى گردد 
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 آوا جان به كارمندانى كه از بابت پايين بودن حقوق شان3

كه زير دو ميليون است و با اين وضع اقتصادى حاكم 
گاليه مند هستند بگوييد در تشكيالت فرهنگى استان 
با همه اين اوصاف كسانى با بيست سال سابقه 
هزار  دويست  و  ميليون  يك  كه  هستند  كار 
تومان حقوق مى گيرند ولى كسى نيست كه 
حمايتى بكند و درد دل آنها را به گوش كسانى كه 
 دم از اجراى نظام هماهنگ پرداخت حقوق مى زنند
كه  انتخابات  بودن  رو  پيش  ايام  از  غيير  به  برساند 

مردم ولى نعمت مسئوالن مى شوند!
933…500
سالم چه دنياى عجيبى است چند روز پيش نماينده 
ديروز  شده  واگذار  عسكريه  به  ميزان  گفت  بيرجند 
معلوم  شود  مى  واگذار  صادرات  به  گفته  استاندار 
نيست تا وقتى ما بخواهم پولمون رو بگيريم دست 
نمى شه نظارتى بشه كه  مسئوالن  باشه  كى 

اينقدر حرف هاى متفرقه مطرح نكنند.
936 ... 294

آفرين بر درايت بانك صادرات كه كارمندان و 
سپرده گذران ميزان را از نگرانى نجات داد آفرين 

بر دولت تدبير و اميد كه اميد را جارى و سارى كرد.
915…088
سالم واقعًا بايد از مديريت و نظم دقيق بيمارستان... 
تشكر كرد! بيمار را براى گرفتن يك سونوگرافى 
پنج ساعت منتظر مى گذارند، توى سيستم نوبت 
دهى مى گويند 8 بعد منشى مى گويد 9 بيا  و بعد 
مى گويند10 و بعدش 11 بيا و بعدش 12و نيم نوبت 
بايد  بيشتر  روز   4 هم  نوبت  گرفتن  براى  شه!  مى 
تا  كنى  گيرى  شماره  مدام  و  بشى  بيدار   6 ساعت 

شايد فرجى بشه...!
915…954
استان  بحران  مسئوالن  از  لطفاً  آوا.  سالم 
بپرس اگه يك سيل مثل ايالم اينجا جارى 
اند؟ كرده  رو  بينى هاى الزم  پيش   بشه 
مردم  به  ندارند  اگر  دارند؟  رو  الزم  امكانات  اصًال 
رو  خسارات  شدن  كمتر  براى  الزم  هاى  راهنمايى 

بدن و فقط به اعالم رسمى خسارات بسنده نكنند.
9300 ... 196

پروفسور  خيابان  مود  بازار  شنبه   سالم.   با 
نمايد در حالى  را كًال مسدود مى  نژاد  معتمد 
واقع شده  خيابان  همين  در  نشانى  آتش  كه 
خودروهاى  بيفتد  اتفاق  سوزى  آتش  اگر   حال 
 آتش نشانى از كجا مى خواهند عبور كنند؟ مسئوالن 

پاسخگو باشند.
915…236

رسيد  زمستان  استان:  اجرايى  محترم  مسئولين 
مركز  در  ادارى  سايت  اصلى  خيابان  هنوز  و 
استان آسفالت ندارد. كمى هم به فكر اقشار 

مظلوم جامعه باشيد.
915…385

ترمينال  يك  خوسف  شهرستان  در  چرا 
مسافربرى وجود ندارد؟ با شروع سال تحصيلى 
ذهاب  و  اياب  براى  بوس  مينى  و  تاكسى   چرا 
مسئوالن  ندارد؟  وجود  دانشجويان  و  آموزان  دانش 

بيشتر به فكر مردم خوسف باشند.
915…031
ادارى هستيم، خواهش  ساكنين سايت  ما   با سالم. 
مى كنيم رسيدگى كنيد، اون از جاده هاى خاكى، اون 
 از وضع آسفالت، اون از نبود فضاى سبز، ما بچه ها

چيكار كنيم؟ كجا بازى كنيم كه كسى غر نزنه؟ 
تا كى 26 تومن پول سالن بديم تا بتونيم 2 ساعت 

بازى كنيم؟ رسيدگى لطفًا ...
915…500

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى گفت: امروز صبح ساعت 7:30 مراسم وداع مردمى با شهدا 
به همراه قرائت زيارت عاشورا در هيئت محبان الزهرا برگزار مى شود. قاسمى افزود: بعد از مراسم وداع با شهدا پيكر 2 شهيد 
كربالى ايران بر روى دوش مردم واليت مدار بيرجند از خيابان شهدا تا ميدان ابوذر تشييع و بعد به دانشگاه پيام نور بيرجند 

منتقل مى شود. به گفته وى سخنران اصلى مراسم در دانشگاه پيام نور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى است.

* نسرين كارى
برخى  براى  روزها  اين  زندگى  مشكالت  يا  مالى  فقر 
به  مبلغى  گرفتن  با  تا  است  شده  اى  بهانه  ها  خانواده 
افرادى  با  ازدواج  به  وادار  را  خود  دختران  شيربها،  عنوان 
نه  و  دارند  ازدواج  صالحيت  نه  كه  افرادى  كنند  بيگانه 
 قانون چنين اجازه اى را به آنها مى دهد. در اين ازدواج ها

افغان ها بنا به تعاريف خود به نوعى مالك زن مى شوند 
و پس از ازدواج هر گونه رفتارى كه خواستند با آنها انجام 
مى دهند. از اين ازدواج ها در واقع مى توان به عنوان نوعى 
فروش انسان و برده دارى نام برد. برخى از مردان افغانى 
پس از ازدواج، همسر خود را به زور به افغانستان مى برند 
و زن ايرانى در اين كشور مجبور است در فقر و تنگدستى 
زندگى كند. از ديگر سو اين زن ها چون مدرك و سندى 
ندارند، هيچ گاه نمى توانند از حق و حقوق خود دفاع كنند. 
اين ازدواج ها در شهرها و مناطق مرزى شرق كشور در 
مناطقى همچون استان هاى سيستان و بلوچستان، خراسان 
رضوى و جنوبى و برخى از نقاط جنوب استان كرمان و 
اى گونه  به  است؛  كشور  نقاط  ديگر  از  بيشتر   تهران 

كه آمارهاى غيررسمى حاكى از ازدواج غيرقانونى تعداد 20 
هزار نفر از دختران مشهدى با اتباع خارجى است كه 22 

هزار كودك بى هويت از اين ازدواج ها حاصل شده است.

پدر و مادرم مرا با مواد معامله كردند

«مريم ب» 18 ساله بود كه گفتند خواستگار دارد. گفتند 
«دختر  شنيده ايم  گفته،  و  آمده  داماد!  آقا  خواهر  ديروز 
خوب» داريد. چند روز بعد از آمدن خواستگارها بود كه 
«مريم » فهميد اين يكى با بقيه خواستگارهايى كه قبًال 
كشور  از  نيست،  ايرانى  او  فهميد  دارد؛  فرق  بود،  ديده 

همسايه است، از افغانستان.
حاال از آن روز 23  سال مى گذرد. «مريم» را به زور شوهر 
دادند. او وقتى فهميد خواستگارش ايرانى نيست، گفت 
«اال و بال نمى خواهم.» گفت «شوهر افغان مى خواهم 
به رسم  پدر و مادرش  چه كار؟» ولى كو گوش شنوا؟ 
زودتر  هرچه  دخترشان  مى خواستند  فاميل،  از  خيلى 
ازدواج كند و برايشان فرقى نمى كرد با چه  كسى. پدر و 
مادر معتادش فقط به مواد فكر مى كردند و دخترشان با 
مواد معامله كردند حاال اما از آن زمان 23  سال گذشته و 
«مريم» با آن صداى خسته كه حرف ها براى گفتن دارد، 
مى گويد «ساختم ديگر، چاره اى نبود.» مدت چند سال 
بعد از اين ازدواج تلخ پدر و مادرم به جرم مواد در زندان 
انداختند و شوهر قاچاقچى ام هم از ترس فرار كرد و به 
افغانستان رفت حال من مانده ام با دو بچه 3 و 5 ساله 

و يك برادر 12 ساله.

همسايه ها و آشناها 
گاهى براى خرج خانه كمكم مى كنند

عاشق  و  داشتم  ديپلم  من  كند:  مى  تأسف  ابراز  مريم 
او كه  ام را سياه كردند.  آينده  درس خواندن بودم ولى 

در خانه يكى از اقوام مستأجر است مى گويد: يك اتاق 
و يك آشپزخانه دارد سه ماه كرايه خانه ام را نداده ام و 
همسايه ها و آشناها گاهى به من كمك مى كنند ولى به 

خاطر داشتن بچه كوچك نمى توانم بيرون كار كنم.
«مريم» اهل بيرجند است و چشم اميدش به مسئوالن 
است تا قانونى را تصويب كنند كه به فرزندانشان تابعيت 
داشته  شناسنامه  از 18سالگى  قبل  بتوانند  آنها  تا  بدهد 
باشند، درس بخوانند، «هويت» داشته باشند. اميد دارد 
كه بتواند كارى داشته باشند تا فرزندان و برادر كوچكش 

هم طعم خوشبتى را بچشند.

اينها  اميددارم  ولى  شد  تباه  من  زندگى  افزايد:  مى  او 
در يك  هايش حاال  بچه  و  بشوند. «مريم»  خوشبخت 
مى گويد:  كه  خانه اى  مى كنند؛  زندگى  مترى   12 اتاق 
نيست: «بچه هايم شناسنامه  تا  دردش در آن يكى، دو 
ندارند، پاسپورت دارند. خيلى دوندگى كرديم تا برايشان 
شناسنامه ايرانى بگيريم ولى قبول نكردند، گفتند برويد 

بعد از 18ساله شدنشان بياييد، شايد بشود كارى كرد».

همسرم به خاطر خالف از ايران اخراج شد

«طيبه س» يكى ديگر از زنانى است كه در روستاهاى 
او كه 35  ازدواج كرد  افغان  با يك مرد  بيرجند  اطراف 
ساله است و دو فرزند دارد، در خانه اى كوچك در خيابان 
جمهورى زندگى مى كند و با كمك همسايه ها و برادرش 
امورات زندگى را مى گذراند. حاال 8 سالى مى شود كه 
خبرى از همسرش ندارد. يك روز ديدم خبرى از محمد 
نيست. هرجا را گشتم پيدايش نكردم. فكر مى كردم مرده 
يا تصادف كرده است. مدتى دنبالش گشتم به اين اميد 

او  كه پيدايش كنم ولى آخرسر همشهرى هايش گفتند 
به افغانستان رفته است. همسرش براثر خالفى كه انجام 
داده است از كشور اخراج شده و به افغانستان برگشته است 
تنها مى خواهم  او مى گويد: من  باطل شد.  و مداركش 
همسرم برگردد. نيروى انتظامى به من گفته يا وكالت نامه از 
همسرت بياور يا طالق بگير تا حضانت فرزندانت را بگيرى 
ولى او اين را نمى خواهد. البته به گفته موسوى رئيس اداره 
امور اتباع خارجى با توجه به خالف همسرش امكان برگشت 

او به ايران نيست.

قانون چه مى گويد

مواد  خارجى  اتباع  با  ايرانى  زنان  ازدواج  براى  قانون 
با تبعه خارجى بدون  ايرانى  ازدواج زنان  صريحى دارد. 
رعايت ماده 1060 قانون مدنى و گرفتن پروانه زناشويى 
ممنوع است و ثبت ازدواج براى زوجين و فرزندان آنان 

آثار حقوقى، مالى و اجتماعى به همراه دارد. 
به همين دليل است كه در قانون بر ثبت ازدواج تأكيد 
شده و حتى در قانون مجازات اسالمى براى ثبت نكردن 

ازدواج دايم مجازات در نظر گرفته شده است.
با  ايرانى  زن  ازدواج  مدنى،  قانون   1060 ماده  براساس 
تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى ندارد، موكول 
ازدواج زن  در  است.  دولت  از طرف  اجازه مخصوص  به 
ايرانى با تبعه خارجى، تابعيت ايرانى زن به قوت خود باقى 
مى ماند، مگر آنكه قانون دولت متبوع شوهر، تابعيت اين 

كشور را به واسطه وقوع عقد به زن تحميل كند.

ازدواج غير ايرانى، بى هويتى فرزندان

 موانع اجتماعى تا چه درجه اى در موفقيت اين ازدواج ها
نقش داشته اند؟ مشكالت ناشى از مهاجرت و حاصل از 
نيز ساماندهى و مديريت  برنامه هاى پذيرش و  فقدان 
ورود مهاجران قبل از ورود آنها به كشور ايران چه مقدار 
دارند؟ پس  نقش  ها  خانواده  اين  ناكامى هاى  بروز  در 
و  گرفته  ها صورت  ازدواج  كه  واقعيت  اين  پذيرفتن  از 
آينده  در  ديگر  ازدواج هاى  بسيار  است  بسا ممكن  چه 
مطرح  زيادى  هاى  سؤال  گيرد  انجام  شكل  همين  به 
بيان  با  استان  خارجى  اتباع  رئيس  موسوى  هستند. 
ايرانى  زن  با  كه  مهاجر  مرد  افزايد:  مى  فوق  سؤاالت 

ازدواج مى كند تابعيت ايران را نمى گيرد ولى اين مردان 
از حمايت و مساعدت خانواده هاى دختران و مردم كوچه 

و خيابان بهره مند شده اند.
وى ادامه داد: همه زنان ايرانى كه مادران خانواده هاى 
دو تابعيتى هستند تابعيت ايرانى خود را حفظ كرده اند 
اسناد  و  هويت  كسب  دنبال  به  فرزندانشان  و  شوهر  و 

تابعيت ايرانى خود هستند.

براساس قوانين ايران 
تابعيت زوج بر زوجه تحميل مى شود

موسوى با بيان اينكه بر اساس قوانين بعضى از كشورها 
از جمله ايران، پاكستان و افغانستان تابعيت زوج بر زوجه 
تحميل مى شود، خاطرنشان مى كند:  قوانين تابعيت آن 
كشورها زن خارجى را كه به تزويج مردانشان در آيند تابع 
كشور خود مى دانند البته در ايران نيز همين قانون براى زنان 
خارجى كه به ازدواج مردان ايرانى در مى آيند جارى است. 
فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايرانى كه با تبعه خارجى 

مزاوجت مى نمايند ايرانى نيستند زيرا بند 2 ماده 976 قانون 
مدنى اطفالى را ايرانى مى شناسد كه پدر آنها ايرانى است 

اعم از اينكه در ايران و يا در خارج متولد شده باشند.

120 مورد ازدواج با اتباع خارجى در استان 

 6 حدود  استان  مقيم  خارجى  اتباع  تعداد  وى  گفته  به 
از  شده  انجام  هاى  ازدواج  تعداد  و  باشد  مى  نفر  هزار 
ازدواج  مورد  تاكنون 120  استان  به  مهاجران  ورود  بدو 
ثبت رسمى  ازدواج  تعداد 91  كه  گرفته  شرعى صورت 
شده و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها بر اساس مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى تا سن 18 سال تمام با تابعيت 
پدر زندگى مى كنند و پس از آن چنانچه تقاضاى تابعيت 
پيشينه  نداشتن سوء  افراد در صورت  اين  نمايند  ايرانى 
كيفرى يا امنيتى و اعالم رد تابعيت غير ايرانى به تابعيت 
داليلى  به  بنا  كه  فرزندانى  و  شوند  مى  پذيرفته  ايران 
مدارك  با  است  نشده  رسمى  ثبت  آنها  والدين  ازدواج 
اجتماعى  تمامى حق و حقوق  از  توانند  پدر مى  اقامتى 

در ايران برخوردار باشند. 
به گفته وى يكى از مهمترين بسترهاى  اين ازدواج ها 
فرهنگى  و  فاميلى  مناسبات  آن  از  پس  است  بوده  فقر 

عامل وقوع اين گونه ازدواج ها بوده اند.

فرزندان، قربانيان ازدواج هاى ايرانى با اتباع خارجى

ها  خانواده  اين  فرزندان  كند:  مى  تأسف  ابراز  موسوى 
گرفتن  ناديده  و  ها  توجهى  بى  اين  واقعى  قربانيان 
قوانين كشورى هنگام ازدواج ها بوده و هستند در حالى 
نداشته  اوضاع  اين  ايجاد  در  نقشى  هيچ  خود  آنها  كه 
كودكان  اخير  هاى  دهه  در طول  كرد:  تصريح  اند. وى 
اند شده  بزرگ  و  اند  آمده  دنيا  به  ايران  در   بسيارى 

اند  نتوانسته  ايران  كشور  در  جارى  قوانين  دليل  به  كه 
حقوق شهروندى كسب كنند و در واقع هزاران مرد افغانى 
در خالل اقامت خود در ايران با زنان ايرانى ازدواج كرده 
 كه گفته مى شود با هدف اقامت در ايران به اين ازدواج ها

ايران  تابعيت  قانون  طبق  وجود  اين  با  اند  نموده  اقدام 
ايرانى  آسانى  به  هايى  ازدواج  چنين  از  حاصل  كودكان 
شناخته نمى شوند. وى با بيان اينكه ازدواج زنان با اتباع 
بيگانه اقسام مختلفى دارد، عنوان مى كند:  كودكان ناشى 
از مادران ايرانى و مادران خارجى در حال چنين محروميتى 
از حقوق شهروندى دارند كه در صورت عادى شدن اوضاع 
در كشور افغانستان آنها هرگز فكر زندگى در افغانستان را 
نمى كنند چون در دامان مادران و خانواده هاى ايرانى و با 
فرهنگ ايرانى رشد نموده اند و آشنايى از كشور پدر ندارند 
مشكل مهم اين خانواده ها آن است كه بار اصلى حمايت 
اجتماعى و اقتصادى از شوهران و فرزندان اين خانواده ها 
بردوش مادران خانواده يا همان دختران ايرانى است بسيارى 
از اين مادران به دليل مشكالت اقتصادى و فرهنگى خود 

خسته هستند و نياز به حمايت و كمك دارند.

دردسرهاى ازدواج با اتباع بيگانه
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اين كتاب با 2 هزار و 227 ضرب المثل  محلي و بومي قاين توسط حسن و اعظم مختاري و صديقه مقداري پس از 4 سال 
تحقيق  و پژوهش جمع آوري شده و به رشته تحرير درآمده است. مطالب جمع آورى شده بيش از 3000 ضرب المثل بوده 
كه از ميان داده هاى رسيده 2228 مورد در اين كتاب به چاپ رسيده است . 

كتاب ضرب المثل هاي قاين با عنوان «زعفرو به مثقال» روايتى از تاريخ استان

4
خراسان جنوبى با وجود خرده مالكى شديد، كيفيت نامطلوب 
منابع آب و شورى آب زمينه مناسبى براى اجراى سيستم 
آبيارى تحت فشار ندارد.هم اكنون كاهش نزوالت جوى، 
رفتن  پايين  و  كشاورزى  بخش  در  آب  رويه  بى  مصرف 
كشاورزان  به  را  هشدار  اين  زيرزمينى  آب  منابع  سطح 
خراسان جنوبى مى دهد كه بايد هر چه سريع تر كشاورزان را 
براى تغيير شيوه آبيارى ترغيب و با دريافت تسهيالت مورد 

نياز روش هاى آبيارى نوين را در استان اجرا كنند.

تجهيز414 هكتار از اراضي 
خراسان جنوبي به سيستم نوين آبياري

كشاورزى  جهاد  سازمان  رييس  مطلق  پور  ولى  هاشم 
خراسان جنوبى در گفت و گو با ايسنا گفت: سال گذشته 
در 900 هكتار از اراضى كشاورزى خراسان جنوبى سيستم 
آبيارى تحت فشار اجرا شد و امسال نيز مبلغ 43 ميليارد 
تومان اعتبار ملى براى آبيارى تحت فشار در نظر گرفته 
شد. وى افزود: در حال حاضر 4 هزارو 713 هكتار از اراضى 
استان مجهز به سيستم آبياري است. رئيس سازمان جهاد 
كشاورزى خراسان جنوبى گفت: از 190 هزار هكتار اراضى 
از  كشاورزى خراسان جنوبى تنها 11 هزار و 400 هكتار 
ولى پورمطلق  شد.  تجهيز  آبيارى  سيستم هاى  به  اراضى 
و   93 سال  در  آب  مكعب  متر   376 و  ميليون   5 افزود: 
آبيارى تحت فشار در خراسان جنوبى  با اجراى طرح   94
صرفه جويى شد و شاخص ما در اراضى بخش كشاورزى 

13,5 درصد بوده كه اين ميزان در كشور 33,47 است.
وى با اشاره به خشكسالى هاى 17 ساله در خراسان جنوبى 
اظهار كرد: بايد بهره ورى از آب از نظر اقتصادى باال برود و 
مصرف آب را در بخش توليد كم كنيم كه مهم ترين و كم 
هزينه ترين راهكار براى مشكل آب خراسان جنوبى توجه به 
حوزه آب و خاك است و در بخش كشاورزى براى استفاده 

بهينه از آب بايد از سيستم هاى نوين آبيارى استفاده كرد.
آبيارى  براى  جهادكشاورزى  آينده  برنامه  درخصوص  وى 
قطره اى ، گفت: به ازاى هرهكتار آبيارى تحت فشار مبلغ 
65 ميليون ريال كمك بالعوض، به ازاى هر هكتار آبيارى 
به  و   بالعوض  ريال كمك   ميليون  مبلغ 32  فشار  كم 
ازاى هرهكتار آبيارى بارانى مبلغ 50 ميليون ريال كمك 

بالعوض پرداخت مى شود.
رشد  كاهش  آبياري،  راندمان  افزايش  مطلق،  پور  ولى 
نياز  نيروي كارگري، عدم  علف هاي هرز، صرفه جويي در 
آب  شوري  از  ناشي  خسارت  كاهش  اراضي،  تسطيح  به 

آبيارى مزاياى  ازجمله  را  محصول  افزايش  درختان،   به 
 قطره اى برشمرد.

كوچك شدن اراضي كشاورزي
 پيامد منفي بسياري به دنبال دارد

كشاورزى  جهاد  سازمان  خاك  و  آب  مدير  شفيعى  على 
خراسان جنوبى نيز با اشاره به اينكه خرده مالكي بر بيشتر 
كوچك  گفت:  ايسنا  به  است،  حاكم  خراسان  آبي  منابع 
شدن اراضي كشاورزي پيامد منفي بسياري به دنبال دارد 
كه از جمله آنها نبود امكان مديريت و برنامه ريزي درست 

براي كاهش مصرف آب و انرژي و استفاده بهينه از خاك، 
نيروي انساني و ماشين آالت است كه در نهايت منجر به 
افزايش هزينه توليد و جلوگيري از توليد محصول با كيفيت 
مطلوب و استاندارد مي شود. وى افزود: خراسان جنوبي يكى 
استان ها  است و كمبود آب همواره يكى  از خشك ترين 
به شمار  از مهمترين موانع در روند توسعه كشاورزى آن 

مى رود.
شفيعى اظهار كرد: در طول زمان هاى متمادى كشاورزان 
در قالب دانش بومى خود روش هاى متعددى را براى مقابله 
با پديده خشكسالى و پيامدهاى ناشى از آن ابداع و توسعه 
داده اند. مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزى خراسان 
جنوبى ادامه داد: آنچه مسلم است با توجه به اهميت اين 
در  آب  منابع  مديريت  در  مهم  ابزارى  عنوان  به  روش ها 
مناطق مختلف روستايى، در اين زمينه الزم است تا دانش 
بومى كشاورزان براى مقابله اثربخش تر با خشكسالى مورد 
قالب  در  گفت: كشاورزان  گيرد. شفيعى  قرار  توجه جدى 

دانش بومى خود از روش هاى سنتى متعددى براى مقابله با 
خشكسالى و پيامدهاى گسترده ناشى از آن استفاده مى كنند 
كه برخى از مهمترين آنها شامل؛ مواردى همچون ايجاد 
با  نهرها  و  جوى ها  كردن  اندود  آب،  ذخيره  استخرهاى 
خاك رس، حذف ريشه هاى سطحى، هرس شديد درختان 
پس  خاك  زدن  ديسك  و  ماله زنى  خشكسالى،  مواقع  در 
از آبيارى، استفاده از كاه و كلش در موقع آبيارى، كاشت 
ارقام مقاوم  عمقى بذر گندم و پنبه، كشت محصوالت و 
به كم آبى، پيش بينى هوا از طريق روش هاى سنتى، كشت 
محصوالت زودرس، استفاده از روش هاى زراعى كم شخم، 

كشت همزمان محصوالت و كشت رديفى مى شوند.  

كشاورزان از تجهيزات با كيفيت در اجراى 
روش هاى نوين آبيارى استفاده كنند

افزود:  جنوبى  خراسان  و خاك جهاد كشاورزى  آب  مدير 
جهاد كشاورزى در خصوص اجراى طرح هاى آبيارى نوين 
برخى كشاورزان  به كشاورزان مشاوره مى دهد كه گاهى 
خارج از چارچوب پيشنهادى براى خريد تجهيزات مورد نياز 
اين طرح ها  بى كيفيت  اجراى  باعث  اين  و  مى كنند  اقدام 
مى شود. وى تصريح كرد: انتظار ما از كشاورزان اين است 
كه در زمينه اجراى اين طرح از مشاوره هاى جهادكشاورزى 
استفاده كنند و تجهيزات بى كيفيت براى نصب خريدارى 
نكنند.  شفيعى با بيان اينكه به جد پيگير اجراى اين طرح 
با توجه به خشكسالى هاى چندين ساله در استان هستيم، 
اظهاركرد: در چارچوب قوانين اين تسهيالت به كشاورزان 
پرداخت مى كنيم. مدير آب و خاك جهاد كشاورزى خراسان 
سبب  جنوبى  خراسان  در  مالكى  خرده  داد:  ادامه  جنوبى 

شده كه هزينه هاى اين روش آبيارى بيشتر برآورد شود و 
كشاورزان بايد براى زمين هاى كشاورزى استخر جداگانه و 
دينام نصب كنند كه اين عامل براى كشاورزان مشكالتى 

در پى داشته است.
شفيعى، خرده مالكى شديد، كيفيت نامناسب آب بعضى از 
منابع آب، گرماى زياد و وجود بادهاى موسمى شديد، افزايش 
پيمانكار  و  مشاور  كمبود  و  قيمت ها  شديد  نوسانات  يا  و 
 بومى را از جمله مشكالت اجراى طرح هاى آبيارى نوين 

در خراسان جنوبى برشمرد.
وى علت اصلى يا مشكالت توسعه نيافتن اجراى اين طرح 
در مزارع كشاورزى را خرده مالكي، مشكالت اجتماعي و 

پايين بودن اعتبارات بالعوض دانست.

هدر رفت آب كشاورزى در مسيرهاى خاكى

خراسان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل  امامى  حسين 
جنوبى نيز گفت: با توجه به خشكسالى هاى چندين ساله 
براى  بايد  زيرزمينى  آب  منابع  از  برداشت ها  افزايش  و 
تا  اجرا  مانده آب مديريت صحيح و مصرف درست  باقى 
كسرى آب جبران شود.وى افزود: با اشاره به هدررفت آب 
كشاورزى در مسير كانال هاى خاكى، افزود: براى باال بردن 
آبيارى تحت فشار و  از  بايد  آبيارى در مزارع  بهره ورى  

قطره اى استفاده كرد.
گفت:  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
ايجاد بستر و زيرساخت هاى الزم در بخش كشاورزى  با 
در خراسان جنوبى  آب  كننده  باالترين مصرف  عنوان  به 

مى توان دغدغه هاى كمبود آب را جبران كرد.
امامى اظهار كرد: يكى از راه هاى جلوگيرى از هدر رفت 
آب تغيير دادن الگوى كشت است كه كنترل برداشت آب، 
نصب كنتورهاى هوشمند در چاه هاى كشاورزى و جلوگيرى 
از  حفر چاه هاى غير مجاز از ديگر برنامه ها براى كاهش 

هدر رفت آب در خراسان جنوبى است.
وى يادآور شد: با نصب كنتورهاى هوشمند آب سهم هر 
و  مشخص  كشاورزى  چاه هاى  از  برداشت  براى  كشاورز 
از برداشت بى رويه آب از سفره هاى زير زمينى جلوگيرى 
مى شود. بايد گفت؛ كاهش نزوالت جوى، مصرف بى رويه 
آب  منابع  سطح  رفتن  پايين  و  كشاورزى  بخش  در  آب 
جنوبى  خراسان  كشاورزان  به  را  هشدار  اين  زيرزمينى 
آبيارى  تغيير شيوه  براى  بايد هر چه سريع تر  مى دهد كه 
ترغيب و با دريافت تسهيالت مورد نياز روش هاى آبيارى 

نوين را در استان اجرا كنند.

خرده مالكى؛ مانع اصلى توسعه آبيارى نوين خراسان جنوبى
مناسبت ها

پدافند غيرعامل بستر مناسب توسعه پايدار

زندگى بشر از ابتداى خلقت همواره با پديده جنگ، نزاع 
به جنگ  بوده است. در قرآن كريم  و خشونت همراه 
بين هابيل و قابيل بعنوان اولين برخورد حق و باطل در 
اولين جامعه بشرى اشاره شده است. انسانهاى اوليه با 
پديده هاى تهديد كننده متفاوتى روبرو بوده اند.از جمله 
حيوانات وحشى تا پديده هاى طبيعى مانند سيل و طوفان 
و زلزله و آتش فشان و در كنار آن با شكل گيرى اولين 
اجتماعات بشرى، جنگ بر سر آب و غذا  و زيستگاههاى 
مناسب، همواره در جريان بوده كه پناه بردن به غارها، 
باالى درختان، ارتفاعات وديگر مامن هاى طبيعى اولين 
راه كارهايى بود كه انسانها براى كاهش آسيب پذيرى 
خود از آنها استفاده كرده اند. در دوران ما وجود فناوريهاى 
عمده در دست معدود كشورها كه اكثريت آنها در صف 
مقابل ايران قرار دارند باعث گسترش كيفى قدرت نظامى 
بصورت  دفاع  امكان  كه  است  بديهى  و  گرديده  آنان 
 متقارن در مقابل اين تواناييها وجود ندارد.استفاده وسيع از 
ماهواره هاى جاسوسى و جمع آورى اطالعات مستمر 
و  موجود  هاى  سرمايه  به حفظ  اهتمام  و  توجه  ،لزوم 
طرحهاى توسعه را با رعايت مالحظات پدافند غيرعامل 
در كشور را دوچندان مى نمايد. پدافند غيرعامل با مفهوم 
كلى دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سالح و درگير 
شدن مستقيم، سابقه اى بس طوالنى در تاريخ بشرى به 
قدمت خلقت انسان دارد. انجام اقدامات دفاع غيرعامل در 
جنگ هاى امروزى در جهت مقابله با تهاجمات دشمن و 
تقليل خسارات ناشى از حمالت هوائى، زمينى و دريايى 
مهاجم، موضوعى بنيادى است كه وسعت و گستره آن، 
تمامى زير ساخت هاى كليدى، مراكز حياتى، حساس و 

مهم نظامى و غيرنظامى كشور  را در بر مى گيرد.
كارگيرى  به  و  فناورى  پيشرفت  با  ها  جنگ  امروزه 
و  پيچيده  ماهيت  هوشمند،  و  مدرن   تسليحات 
مخرب ترى به خود گرفته اند و هر روزه در گوشه اى از 
جهان شاهد كشتار انبوه مردم و تخريب و انهدام منابع، 
سرمايه ها و زيرساخت هاى ملى آن ها در اثر بمباران 
ها و انبوه آتش ويرانگر دشمنان بوده و اين روند، متوقف 
نشده و ادامه خواهد يافت. عقل انسان همچون فطرت 
وغريزه او حكم مى كند كه در زمان صلح و آرامش از 
آمادگى دفاعى كافى بر خوردار باشد.دين اسالم به پيروان 
خود دستور ميدهد كه قبل از وقوع جنگ و نياز به دفاع 
به فكر آمادگى دفاعى خويش  باشند و با تدابير و تداركات 
از پيش سازماندهى شده به راحتى مى توانند به مقابله 

متجاوز برخيزند.
ولى اله احمدى

خراسان جنوبى در گذر تاريخ

استان خراسان جنوبى كه به عنوان سرزمين طالى سرخ 
شناخته شده با بيش از 150 هزار و 800 كيلومتر مربع 

سومين استان پهناور كشور است.
اين استان با مركزيت بيرجند، از شمال به خراسان رضوى 
و از شرق به طول 331 كيلومتر داراى مرز مشترك با 

كشور افغانستان بوده و از غرب به استان يزد، اصفهان 
و سمنان و از جنوب به استان هاى كرمان و سيستان و 

بلوچستان محدود مى شود.
سرزمين خراسان جنوبى در طول تاريخ هزاران ساله خود 
بستر افتخارات فراوانى بوده است كه آن هم به علت 

قابليت هاى  بى نظير اين خطه است.
ناحيه اى كه امروزه بيرجند جزء كوچكى از آن را تشكيل 
مى دهد و همزمان با سير تاريخ نسبتاً پرفراز و نشيب 
است،  كشيده  همراه  نيز  را  كوچك  قصه  اين   خود، 

قهستان نام دارد.
قهستان ناحيه اى نسبتاً كوهستانى و ناهموار بوده است 
مكانى اش  موقعيت  و  جغرافيايى  شرايط  دليل  به  كه 
به  گرفته،  قرار  مختلف  جريانات  و  حوادث  معرض  در 
نقش  اسالم  از ظهور  حوادث پس  مسير  در  خصوص 

نسبتاً مهمى داشته است.
بر اساس كتيبه هاى هخامنشى و نوشته هاى مورخان 
نام  به  ايرانى  اقوام  از  يكى  خاستگاه  قهستان  يونانى، 
ساگارت و بخشى از چهاردهمين ساتراپ هخامنشى به 

شمار مى آمده است.
 كتيبه كال جنگال نشان دهنده اهميت منطقه است. در 
عهد ساسانى نيز قهستان از اياالت آباد و و معتبر بوده 
و  سنگ نگاره هاى الخ مزار در روستاى كوچ بيرجند 
حاوى نوشته هايى به خط پهلوى ساسانى است كه در 
نام آخشنواز پادشاه هپتالى و قباد پادشاه ساسانى  آنها 

به چشم مى خورد.
سال در  اعراب  توسط  قهستان  فتح  از   پس 
 29 هـ. ق قهستان توسط واليان خلفا اداره مى شد و تا

 سال 259 هـ. ق در سيطره عباسيان بود.
مدتى نيز جزء قلمرو صفاريان و امراى محلى سيستان 
تهاجم سپاه هالكو خان  تا  زمان حسن صباح  از  بود. 
مغول اين منطقه به يكى از مراكز عمده  سياسى فرقه 
اسماعيليه تبديل شد و بعد از الموت، مهمترين مقر حضور 
فداييان اين فرقه بـود كه با حمله  هالكـو طومارشان 

در هم پيچيـد.

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (صلى ا... عليه و آله)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى  مسقف چادر دار و پتودار  

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538
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ثروت كوروش

از  چرا  گفت  بزرگ  كوروش  به  كزروس   زمانى 
غنيمت هاى جنگى چيزى را براى خود بر نمى دارى 
و همه را به سربازانت مى بخشى. كوروش گفت اگر 
دارايى  االن  بخشيديم  نمى  را  جنگى  هاى  غنيمت 

من چقدر بود؟
با  را  عددى  گزروس 
معيار آن زمان گفت. 
از  يكى  كوروش 
زد  را صدا  سربازانش 
مردم  به  برو  گفت  و 
براى  كوروش  بگو 
امرى به مقدارى پول 
و طال نياز دارد. سرباز در بين مردم جار زد و سخن 

كوروش را به گوششان رسانيد.
مردم هرچه در توان داشتند براى كوروش فرستادند. 
وقتى كه مالهاى گرد آورى شده را حساب كردند، از 
آنچه كزروس انتظار داشت بسيار بيشتر بود.كوروش 

رو به كزروس كرد و گفت،ثروت من اينجاست.
بايد  آنها را پيش خود نگه داشته بودم، هميشه  اگر 

نگران آنها بودم .

اگر حق با شماست، به خشمگين شدن 
نيازي نيست؛ و اگر حق با شما نيست، 
هيچ حقي براي عصباني بودن نداريد!

بزرگ ترين موفقيت عبارت است
 از اعتماد يا سازش کامل 

بين اشخاص صميمي.

دو چيز را هميشه از ياد ببر؛ 
 به کسي خوبي کردي، 
 کسي به تو بدي کرد.

آنان كه توان آزردن دارند
 و هيچ كس را نمي آزارند 

به درستي كه وارثان شكوه ملكوتند.

بيشتر آنچه مردم ثروتمند را از مردم معمولى جدا مى سازد، 
عوامل ذهنى است. افراد ثروتمند متفاوت از مردم عادى 
فكر مى كنند. خبر خوب اين است كه موفقيت، مهارتى 
آموختنى است، و هر كسى مى تواند بينديشد، عمل كند، و 

همچون ابرثروتمند عمل كند.
كتاب  در  است،  ساخته  خود  ميليونرى  كه  اِكر  هارو 
پرفروش اش به نام «اسرار ذهن ميليونر»  به شناسايى 
مى پردازد،  ميليونر  شخص  ذهن  از  ويژه اى  كنش هاى 
كه مى توانند به افزايش مهارت شما و همچنين افزايش 

پولتان بينجامد.
امروز  همين  شما  كه  آورده ايم  را  مواردى  اينجا   در  ما 

مى توانيد آنها را بكار بگيريد:

اهداف ويژه اى را براى پول مشخص كنيد
آنچه مى خواهيد را مشخص سازيد و به سوى آن خيز 
برداريد.» همه ى آنچه الزم است انجام دهيد تا به درآمد 
برسيد،  داده ايد  قرار  هدف  كه  خالصى  دارايى  و  ساليانه 
بنويسيد « اِكر تاكيد مى كند كه  شما بايد به دنبال خلق 

فراوانى باشيد نه حدى ميانه.
هدف ها  اين  به  دستيابى  براى  زمانى  چارچوبى  وقتى 
حال،  همان  در  ولى  باشيد  واقع گرا  مى كنيد،   تعريف 
جاه طلب باشيد و از اين كه خودتان را به چالش بكشيد، 
ترسى به خود راه ندهيد. چرا چنين چيزى جواب مى دهد: 

قرار  خود  هدف  را  ثروت  به  يابى  دست  ثروتمند،  افراد 
داده اند. اِكر تاكيد مى كند كه اين موضوع، نيازمند تمركز، 
جسارت، دانش و كوشش بسيار است، و در صورتى كه 
خود  براى  را  شفاف  چشم اندازى  و  دقيق  اهدافى  شما 

ترسيم كرده ايد، اين قضيه امكان پذير خواهد بود.

 به يك باشگاه پرتجمل بپيونديد
شما  از  كه  كنيد  برخاست  و  نشست  افرادى   با 
موفق ترند. چنين جايى مى تواند يك باشگاه تنيس، گلف، 
سالمتى يا كسب و كار باشد و ايده اى كه پشت سر چنين 
كارى قرار دارد اين است كه با افراد پولدار در محيطى 

اعيانى، نشست و برخاست داشته باشيد.
اِكر توصيه مى كند كه «اگر هيچ راهى وجود ندارد كه از 
پس هزينه پيوستن به چنين باشگاهى برآييد، به صرف 
قهوه يا چاى در شيك ترين هتل شهرتان بپردازيد».در 
اين فضا راحت باشيد و توجه داشته باشيد كه اين مشتريان 

هيچ تفاوتى با شما ندارند 
پولدار  افراد  مى دهد:  جواب  كارى  چنين  اينكه  دليل 
وقت شان را با كسانى مى گذرانند كه به همان اندازه يا 

بيشتر از آن ها ثروت دارند.

مطالعه كنيد، به نوارهاى صوتى آموزشى گوش 
دهيد، و پول خود را صرف كالس ها  كنيد

طى رفت و آمد روزانه خود به محل كار و در برگشت 
از آن، به نوارهاى صوتى آموزشى  گوش دهيد. همواره 
خود،  صنعت  درباره  دانش  كسب  و  خودآموزى  به 
سرمايه گذارى، كارآفرينى و روانشناسى پول بپردازيد.چرا 
اين كار جواب مى دهد: افراد ثروتمند مصمم هستند كه 
همواره بياموزند و رشد كنند. ثروتمندترين فرد ياد گرفته 
است كه چگونه با آموختن از كسانى كه از او موفق تر و 
ثروتمند تر هستند، به موفقيت دست يابد. آنها حتى پس از 
اينكه به موفقيتى باورنكردنى هم دست يافتند به آموختن 
مهارتى  «موفقيت،  كه  دارد  تاكيد  اِكر  مى دهند.  ادامه 
بزرگى  باز  گلف  مى خواهيد  شما  اگر  است».  آموختنى 
شويد، مى توانيد ياد بگيريد كه چطور اين گونه شويد. اگر 
ياد  پيانو شويد، مى توانيد  نوازنده بزرگ  مى خواهيد يك 
بگيريد، اگر مى خواهيد كه ثروتمند باشيد، مى توانيد ياد 

بگيريد.

يك مشكل در زندگى تان را روى كاغذ بنويسيد 
و فهرستى از كارهاى ويژه اى كه براى حل آن 

مشكل هستند را  بياوريد
توضيح  اِِكر  مشكالت.  نه  كن،  تمركز  راه حل ها  روى 
انديشى به سوى  از مشكالت  را  اين كار، شما  مى دهد 
شما  نخست،  وهله  در  مى دهد.  سوق  راه حل-انديشى 
شانس خوبى براى حل مشكل داريد، و در وهله ى دوم، 

شما احساس به مراتب بهترى خواهيد داشت.دليل جواب 
دادن اين كار: افراد پولدار مصمم هستند كه با مشكالت، 

از مسير اصلى خارج نشوند
از  كه  آورده اند  بار  به گونه اى  را  خود  آنها  مى گويد  اِِكر 
مشكالتشان بزرگ تر باشند. او مى نويسد راه ثروت، لبريز 
از دام ها و دشوارى هاست، و درست به همين دليل است 
كه بيشتر مردم از پس آن برنمى آيند. آن ها نمى خواهند به 
خود زحمت بدهند، سردرد بگيرند و مسئوليتى بپذيرند. در 

يك كالم، آن ها در پى مشكالت نيستند.

به طرزى  كه  بخوانيد  را  شخصى  زندگى نامه 
باورنكردنى ثروتمند و موفق است. 

نكن،  نام «درنگ  به  برانسون  ريچارد  كتاب  به  نگاهى 
انجامش بده» بيندازيد.اين كتاب ها را امتحان كنيد: «تيتان: 
زندگى جان دى راكفلر، « «اندرو كارنگى، « «استيو جابز» 
«گلوله برفى: وارن بافت و كسب و كار زندگى،  يا «اُپن» 
آندره آغاسى. بازيكن حرفه اى تنيس،  نامه  خود زندگى 
به  موفق  «افراد  مى نويسد،  اِِكر  آن:  دادن  جواب  دليل 
ديگر افراد موفق نگاه مى كنند تا بدينوسيله از آنها انگيزه 
بگيرند.» «آن ها افراد موفق ديگر را به عنوان مدل هايى 
براى يادگيرى در نظر مى گيرند. آنها به خودشان مى گويند، 
"'اگر آنها مى توانند اين كار را انجام دهند، من هم مى توانم

 انجام دهم»

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

كسانى كه نشانه هاى خدا را انكار مى كردند اين گونه [از خدا] رويگردان مى شوند.
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حديث روز  

بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چيزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحيح و حاللش نباشد، قبول نخواهد بود.
 امام على (ع)

سبك زندگى

رازهاى ثـروتـمند شدن از زبان ميليونر خودساخته

 - ماهانه  مهمانخانه   -١ افقي: 
سال  هزار  از  بيش  او  ديدگاههاي 
بود  اروپا  پزشكي  در  چيره  ديدگاه 
آقاي  نواختن-  به  امر   - رسوم   -٢
دوره  اوايل  شاعر   -٣ فرانسوي 
قاجاريه - ارادتمند - كالهبردار ٤- 
آهك زنده - صد متر مربع - بندري 
است در كرانه خليج فارس در استان 
 بوشهر - انديشه ها ٥- ابر رقيق -
دارايي ها - امپراتور روم  ٦- گواهي 
انتها   - جلسه   - تحصيالت  پايان 
نام  نبي-  يعقوب  چهارم  پسر    -٧
در  كه  فلزي   - دلير   - گوارديوال 
سنگيني مثل است ٨- پرستار كودك 
- پايه ها- بي تجربه ٩-  مسافر خانه 
اي با تجهيزات و خدمات مناسب و 
فراطبيعي-  موجود   - آماده  غذاي 
دادن  ترجيح    - جنس  دو  از  يكي 
 - دريا  كناره  تنفر-  حرف   -١٠
تابستاني-  آفرين  سرما   -١١ رفوزه 
تيزهوشي- شهر حضرت عبدالعظيم 
خطاب   - پدر   - پير   -١٢  (ع) 
امتياز   -١٣ زيبا  نيكو،   - ادبانه  بي 
ورزشي - گشاينده - اثر ١٤-  بيماري 
تورم وريد در ساق پا - زل زدن - فقر 
عطاران رضا  از  فيلمي   -١٥ الدم 

عمودي:١- ستون بدن- هنرپيشه 
 -٢ كالشينكف  جديد  فيلم  مرد 
داروها - سروش - عينك نمي آموزد 
٣-  ياريگر - نوعي جنگ - شهري 
در سيستان و بلوچستان ٤- همسر 
حضرت سليمان (ع)  عقيده - طرف 
درخور   - نفتي  چراغ   -٥ جد    -
درخت   -٦ ماهي  نوعي   - توجه 
زبان گنجشك - داراي بسته بندي 
گشتن  منحرف   - هاي  استوان 
سنجش  واحد   - عرب  خواب   -٧
ورزش  در  شكست  برق-  شدت 
٨- شهري در استان چهار محال و 

بختياري- شهري در چين- فطري 
و غريزي ٩- كم - نوعي پارچه - 
غار رسالت ١٠- خوشايند - بعضي 
كاله  ندهند-  تشخيص  چاه  از  ها 
 - فرستاده  شگرد-   -١١ فرنگي 
 -١٢ مطالب  تنظيم  و  آوري  جمع 
از  يكي   - پوستين   - نيما  زادگاه 
با  است - كشيدني  دين  اصل  پنج 
خانم  بازو-  فراموشي-   -١٣ شانه 
١٤-  ميل شديد زن حامله- مقابل 
شيريني- هادي ١٥-  بازيگر نقش 
سارا در سريال بالهاي خيس- برابر

طراح: نسرين كارى                        
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دزدى انرژى چيست؟

جاى  به  داريم  انرژى  كمبود  آوريم  مى  كم  وقتى 
درختان  طبيعت،  غذاها،  از  تميز  انرژى  دريافت 
خورشيد، ورزش، مديتيشن و... دست به دزدى انرژى 

مى زنيم و از ديگران انرژى مى گيريم.
كمبود  كه  مواقعى  در  پاك  انرژى  دريافت  راههاى 
تازه  و  سالم  2-غذاى  داريم:1-خواب  انرژى 
 -6  ( (تمركز  مديتيشن   -5 4-تفريح  3-استراحت 

طبيعت نورخورشيد گياهان حيوانات
روش درست، گرفتن انرژى از اين منابع هست ولى 
يا  انرژى  كسب  كنيم  مى  سعى  ديگران  از  گاهى 

دزدى انرژى كنيم.
چهار طريق براى دزدى انرژى هست:

و  فرياد  و  داد  و  ارعاب  با  دسته  اين  ظالم:  افراد 
ديگران  از  كوبيدن  هم  به  رو  در  و  بقيه  ترساندن 

انرژى مى گيرند.
افراد مظلوم: با مظلوم نمايى و دردل كردن و از غصه 
مى  دلسوزى  به  وادار  رو  ما  گفتن  گرفتاريهاشون  و 
باهات  شدم  سبك  آخيش  گويند  مى  اخرش  كنند. 
مشكالت  كردن  بازگو  از  هدفشان  اينا  زدم.  حرف 
هرچى  شما  چون  نيست  كرفتن  كمك  و  راهنمايى 
ميخواهند  ففط  كنند  مى  خودشان  كار  اونا  بگويند 

كمبود انرژيشان با جلب دلسوزى شما جبران كنند.
 افراد غرغرو: با نق زدن ايرادگيرى و توجيه كردن 
مثل  هم  دسته  اين  تعداد  و  كنند  مى  انرژى  دزدى 

دوتاى قبلى كم نيست
و  انرژيند  دزدان  ترين  قوى  اينها  منزوى:  افراد 
بيشترين آسيب رو مى توانند بزنند. قهر مى كنند و 
حرف نمى زنند و ناخودآگاه ميخواهند با اينكار توجه 

ما را جلب و از ما انرژى بگيرند.

گفتار نکو دارم و کردارم نيست
از گفت نکوي بي عمل عارم نيست

دشوار بود کردن و گفتن آسان
آسان بسيار و هيچ دشوارم نيست
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر         09379316676

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

به يك مغازه در محدوده بازار 
براى اجاره  نيازمنديم.

09331098260
به يك نفر نيروى حسابدار 

با حداقل 3 سال سابقه كار نيازمنديم.

ساعت تماس: 8 الى 14     58321644
فروش فورى نيسان ديزلى يخچال دار  

فنى سالم ، بيمه ، با تضمين كار
09153638101

فروش پرايد مدل 89 ، دوگانه 
كارخانه ، سفيد ، بدون رنگ

 بيمه و الستيك كامل 
فى: 14 ميليون و 900 تومان

09159369072
فروش پرايد 111 مدل 91 
سفيد ، فول ، بيمه و الستيك 

دارد ، بدون رنگ 
فى: 16ميليون و 200 تومان 

09159369072
فروشگاه 2 طبقه در خيابان معلم با 
دكوراسيون آماده ، Mdf هاى گالس 

دوربين مداربسته ، دزدگير، مانيتور و 
داراى انبار مجزا در طبقه باال ، مجهز به 
باالبر و كليه امكانات به قيمت مناسب 
واگذار مى گردد.  09156669545

 فروش 206 دلفينى ، تميز 

و سالم ، مدل 85، بيمه يك سال 

الستيك تكميل ، بدون خط و خش

09155629331

نيازمند خانه وياليى اجاره اى 
تميز با كرايه مناسب براى يك زوج 
(اولويت در سجادشهر و معصوميه)

09155612685

يك شركت تبليغاتى براى تكميل 

كادر خود نياز به يك طراح خانم 

مسلط به فتوشاپ دارد.

32239311 - 09155628902

به يك مربى با تجربه براى كار در 

مهد كودك در گروه سنى شيرخوار 

و نوپا و يك آشپز نيازمنديم.

09125395304

32439894

فروش سوپرماركت 
  09105005835- احرارى

حراج وسايل محرمى

طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

كارت دانشجويى اينجانب محمد رضا صحراگرد 
فرزند حسين به شماره 910785012 رشته 

تربيت بدنى دانشگاه آزاد اسالمى واحد سما بيرجند
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

خدمات ساختمانى عليزاده

اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 
ويبراتور و ...

 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 
و تعميرات ساختمان 

(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 
مشاوره رايگان

آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين 

معصوميه    09153612208

هر همشهرى يك لپ تاپ - فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند بدون كارمزد 

فروش ويژه هفته

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد      دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866
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اخبار ورزشى

تابناک: آهن نقش بسيار مهمي در رشد مغزي کودکان دارد. متخصصان با اشاره به اينکه آهن نقش بسيار مهمي در رشد مغزي کودکان دارد، مي گويند 
در نوزادان نارس مصرف قطره آهن را بايد از زماني آغاز  کنيم که وزن نوزاد دو برابر وزن هنگام تولدش شده باشد.مصرف قطره آهن بايد 
روزانه بين ١٠ تا ١٥ قطره و تا پايان يک سالگي ادامه داشته باشد البته اگر تا دوسالگي هم استفاده شود موردي ندارد.

فقر آهن ضريب هوشى كودكان را كاهش مى دهد 

مصرف زياد گوشت قرمز احتمال ابتال به سرطان مثانه را افزايش مى دهد

6

عناب ضد سرماخوردگى
 

مصرف  ايران  سنتي  طب  در  نيوز:  سالمت 
جوشانده عناب به خصوص در فصول سرد سال 

آنفلوآنزا  سرماخوردگي،  سرفه،  درمان  براي 
مزاج  است.  توصيه شده  بسيار  گلودرد  انواع  و 
عناب از نظر طب قديم معتدل است و حرارت 
است.  خوبي  بر  تب  و  مي نشاند  فرو  را  بدن 

لعاب، نرم کننده سينه و  به دليل داشتن  عناب 
ضد سرفه است و چاي يا جوشانده آن گرفتگي 
مي کند  برطرف  را  نفس  تنگي  و  آسم  صدا، 
بيني  آبريزش  و  التهاب  از  جلوگيري  براي  و 
توصيه مي شود. براي تهيه جوشانده عناب ۵۰ 
گرم آن را در يک ليتر آب بجوشانيد تا حجم 

آرام بخش  و  خواب آور  عناب  شود.  دوسوم  آن 
را  و خستگي شديد  بي خوابي  و  است  اعصاب 
بدن  ايمني  سيستم  مقوي  مي کند،  برطرف 
است و براي تقويت مغز و حافظه مفيد و عامل 

خون  اوره  و  فشار  و  قند  افزايش  مهارکننده 
در  که  است  ميوه هايي  از  يکي  عناب  است. 
چرب  کبد  جمله  از  کبدي  بيماري هاي  درمان 
مفيد است. اين ميوه ملين بوده و تاثير آن براي 
کمک به درمان يبوست به اثبات رسيده است 
و توصيه شده هر روز صبح يک تکه زنجبيل 
تازه و چند دانه عناب را در يک ليوان آب جوش 

قرار دهيد و ميل کنيد. 

مصرف زياد گوشت قرمز احتمال ابتال 
به سرطان مثانه را افزايش مى دهد

 
سرخ  دهد  مي  نشان  تحقيقات  نيوز:  سالمت 
کردن و کباب کردن گوشت قرمز به حدي که 
سطح آن کمي بسوزد مي تواند مواد شيميايي 
به سرطان  ابتال  احتمال  توليد کند.  زا  سرطان 
مثانه در افرادي که گوشت قرمز به شدت سرخ 
شده يا کباب شده، بخشي از رژيم غذايي آنها 
بود دو برابر کساني است که گوشت قرمز کم 

سرخ شده يا کباب شده، مصرف مي کنند.

داليل بى نظير خوردن روزانه سيب 

قدس آنالين: سيب مجموعه اي از خواص متعدد 

و ريز مغذي هاي مفيد را در خود دارد و يکي 
آيد.تحريک  مي  حساب  به  ها  ميوه  بهترين  از 
سالمت مغز: مصرف روزانه يک عدد سيب به 
حفظ حافظه مطلوب و پيشگيري از آسيب هاي 
عصبي کمک مي کند. تاثير ضد سرطاني: سيب 
مولکول  که  است  هايي  اکسيدان  آنتي  حاوي 

پيشرفت  باعث  که  را  آزاد  هاي  راديکال  هاي 
سلول هاي سرطاني مي شوند را از بين مي برد. 
ترکيبات موجود در پوست سيب نيز نقش مهمي 
در پيشگيري از سرطان کبد، کولون و سينه دارد. 

پاکسازي عروق: نوعي فيبر به نام «پکتين» در 
سيب قادر است سطح کلسترول بد خون را که 
بسته شدن عروق مي  باعث  در طوالني مدت 
اکسيدان  آنتي  عالوه،  به  دهد.  کاهش  را  شود 
هاي آن نيز مانع از چسبيدن چربي ها به ديواره 
قلبي  سيستم  از  ترتيب  اين  به  و  ها شده  رگ 

عروقي محافظت مي کند. کاهش خطر ابتال به 
ديابت: افرادي که روزانه سيب مي خورند کمتر 
از ديگران در معرض خطر ابتال به ديابت هستند. 
بهبود کيفيت خواب: خوردن يک عدد سيب قبل 

از خواب مفيد است زيرا از اختالالت خواب مانند 
بي خوابي پيشگيري مي کند. مراقبت از سالمت 
مسواک   » عنوان  به  سيب  قديم  از  ها:  دندان 
طبيعي» معروف بود زيرا مي تواند دندان ها را 
تميز کند و باکتري هاي عامل پوسيدگي هاي 

دندان را کاهش دهد.

علت و راه درمان پرش پلك چشم 

قدس آنالين: معموًال پرش چشم عارضه اي شايع 
و خوش خيم است که به انقباضات متوالي و تکرار 
شونده عضالت پلک مربوط مي باشد و اکثر افراد 
را تجربه  زندگي چنين وضعيتي   در طول مدت 
کوتاه  وضعيت  اين  تظاهر  زمان  مدت  مي کنند. 
بوده و بدون نياز به لحاظ نمودن تدابير درماني 
خاصي برطرف مي شود. عواملي مثل خستگي و 
کار مداوم بي وقفه، کم خوابي، مصرف مفرط مواد 
حاوي کافئين و اضطراب و استرس مي توانند به 
ايجاد حالت پرش چشم منتهي شود.معموًالکساني 
که پرش پلک دارند با حساسيت به نور و پلک 
اصالح  معموًال  هستند.  مواجه  سريع  زدن هاي 
سبک زندگي و تنظيم الگوي خواب و استراحت و 
پرهيز از مواجهه با تنش و استرس مي تواند از بروز 

پرش پلک ها جلوگيري کند.

ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقات تنيس خاكى در استان 

استان  تنيس  هيئت  توسط  خاکي  تنيس  مسابقات 
خراسان جنوبي در سطح آزاد، جمعه گذشته با حضور 
١٢ نفر به صورت تک حذفي برگزار شد. در پايان آقايان 
معين کريم پور، مجتبي ابوالحسن نژاد و مجتبي رضايي 

به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.

بهرام افشارزاده: كرار را 
ديگر نمى خواهيم  

او جدايي  نظر  از  استقالل مي گويد  مدير عامل  ايسنا: 
کرار از استقالل قطعي است و فقط بحث روي نحوه 
جدايي اوست. بهرام افشارزاده در پاسخ به اين سوال 
که ارزيابي اش از داربي هشتاد و يکم پايتخت چه بود، 
اظها ر کرد: بازي خوب و جوانمردانه اي را هر دو تيم 
ارائه دادند و فکر مي کنم که همه از ديدن اين بازي 
لذت بردند. وي در پاسخ به اين سوال که تکليف جاسم 
روشن  تکليف  گفت:  شد،  خواهد  چه  نهايت  در  کرار 
است. من گفته بودم که ديگر نمي خواهيم کرار را نگه 
داريم. تنها بحثي که باقي  مانده، نحوه جدايي اوست 
اين  در  جويباري  نظري  آقاي  شود.  بررسي  بايد  که 

زمينه بايد اقداماتي را انجام دهند و مشکلي نيست. 

بهداد سليمى و ايليا ايلين غايبان بزرگ 
ماراتن جهانى وزنه بردارى   

نهايي  فهرست  اعالم  با  ايران  و ز نه بر د ار ان   ايسنا : 
حريفان  آمريکا  جهاني  مسابقات  در  حاضر  نفرات 
خود را شناختند و بهداد سليمي و ايليا ايلين غايبان 
تا  روز   ١٩ فاصله  در  هستند.  رقابت ها  اين  بزرگ 
نهايي  فهرست  و ز نه بر د ار ي  جهاني  مسابقات  آغاز 
بر  شد.  اعالم  ر قا بت ها  اين  در  حاضر  و ز نه بر د ار ان 
اساس ليست نهايي ٧٤٥ و ز نه بر د ار  از ١٠٥ کشور در 
مسابقات هيوستون شرکت مي کنند. در اين ر قا بت ها 
نيز  جهان  و ز نه بر د ار ي  شاخص  چهره هاي  از  بعضي 
غايب هستند که از مهم تر ين آنها مي توان به بهداد 
سليمي (قهرمان المپيک لندن) و ايليا ايلين (قهرمان 

دو دوره المپيک) اشاره کرد. 

بنا از تنبيه عبدولى صرف نظر كرد   
ايسنا: سرپرست تيم ملي کشتي فرنگي گفت: بنا پس 
از شنيدن علت غيبت عبدولي در تمرينات تيم ملي از 
تنبيه او صرف نظر کرد. جعفري درباره علت غيبت او در 
تمرينات اظهار کرد: عبدولي به دنبال اين است خانواده 
خود را به تهران بياورد تا در فاصله کمتر از ١٠ ماه مانده 
تمرکز  تمام  آسودگي خاطر  و  بال  فراغ  با  المپيک  به 
خود را معطوف تمرينات تيم ملي کند. وي درباره نحوه 
برخورد بنا با غيبت هاي عبدولي در تيم ملي پس از آنکه 
از برخورد سخت با او خبر داده بود خاطرنشان کرد: بنا 
وقتي که متوجه شد او به دليل کارهاي مربوط به انتقال 
خانواده اش به تهران در تمرينات حضور پيدا نکرده است 

او را بخشيد و از تنبيه او صرف نظر کرد. 

دستگيرى سارقان مسلح طال فروشى

انتظامي  نيروي  فرمانده  مقدم  اميري  سردار  فارس: 
خراسان رضوي، گفت: سارقان، سه روز طال فروشي 
را زير نظر داشته اند که ٦ آبان ماه وارد طال فروشي 
مي شوند و حدود ٣٠ دقيقه در اين واحد صنفي به بهانه 
اطالع از قيمت طال موقعيت را رصد مي کنند و سپس 
مرد طال فروش را که جوان ٣٦ ساله است هدف ضربه 
چاقو قرار مي دهند. اميري مقدم با اشاره به اينکه سارقان 
در کمتر از ٤٨ ساعت شناسايي و دستگير شده اند عنوان 
کرد: خودرويي که مجرمان براي سرقت از آن استفاده 
کرده بودند اجاره اي بوده است که پليس ٦ ساعت پس 

از اين حادثه خودرو و مالک آن را شناسايي کرد.

دستگيرى شكارچيان غيرمجاز
 قوچ وحشى در زيركوه

فارس:فرمانده انتظامي زيرکوه از دستگيري شکارچيان 
غيرمجاز قوچ وحشي در اين شهرستان خبر داد.بخشي 
گفت: در پي اخبار و اطالعات واصله مبني بر شکار 
غيرمجاز در محور گزخت شهرستان زيرکوه، ماموران 
شدند.وي  اعزام  محل  به  آهنگران  پاسگاه  انتظامي 
با  رنگ  سفيد  پارس  پژو  دستگاه  يک  کرد:  تصريح 
در  که  شد  مشاهده  محدوده  اين  در  سرنشين  چهار 
بازرسي از خودروي مورد نظر يک قبضه اسلحه پنج 
تير کارابين، يک قبضه اسلحه ساچمه زني، يک قبضه 

اسلحه خفيف و مقاديري مهمات کشف و ضبط شد.

ثبت بيش از 4 هزار تخلف 
راهنمايى و رانندگى در استان

فارس : رئيس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي از 
ثبت ٤ هزار و ١٦٦ فقره انواع تخلف رانندگي توسط 
مأموران طي هفته گذشته خبر داد. سرهنگ رضايي 
اظهار کرد: طي هفته گذشته ٢٨ فقره تصادف در معابر 
درون شهري استان وقوع يافته است. وي با بيان اينکه 
با رعايت قوانين و مقررات از سوي هم  استاني ها شاهد 
وقوع تصادفات فوتي در طول هفته گذشته نبوده ايم، 
اين  اثر تصادفات در  بر  اظهار تأسف  با  تصريح کرد: 
مدت ٣٩ نفر مجروح شدند.در اين مدت ١٥٣دستگاه 

موتورسيکلت و ١٢ دستگاه خودرو توقيف شده است. 

سلفى دزد حرفه اى با اموال سرقتى

جام نيوز : مردي با حضور در پليس آگاهي استان زنجان 
از دستبرد سارق يا سارقان به خانه اش خبر داد.در اين 
مرحله از تحقيقات، افراد ديگري نيز شکايت هايي در 
خصوص سرقت خانه، مغازه و حتي خودروهايشان مطرح 
کردند. با استعالم از بانک مجرمان سابقه دار، ردپاي يک 
دزد حرفه اي به دست آمد و معلوم شد او معتاد بوده و 
در زمينه سرقت و خريد و فروش موادمخدر فعاليت دارد 
که ماموران متهم را دستگير کردند.متهم در بازجويي ها 
 گفت: با قرار گرفتن کنار اموال سرقتي فيلم و عکس هاي 
 سلفي مي گرفتم و آن را به دوستان خالفکارم نشان 

مي دادم تا قدرت پوشالي ام را به آنها نشان دهم. 

درگيرى دو معتاد بر سر ميز رياست! 

ايسنا:ماموران کالنتري تهرانپارس در تماس مديران 
يک کمپ ترک اعتياد در جريان نزاع مرگبار دو معتاد 
اصابت ضربات  را  پزشکان علت مرگ  گرفتند.  قرار 
جسم نوک تيز اعالم کرد. مدير کمپ گفت: مقتول با 
يکي ديگر از معتادان درگير شد. هر دوي آنها از دو 
ماه پيش براي ترک اعتياد در کمپ بستري شده بودند 
که از چند روز قبل بر سر تعيين ارشد کمپ با هم دچار 
اختالف شدند. متهم چند بار مقتول را تهديد کرده بود. 
ساعتي قبل بار ديگر هر دو با هم درگير شدند و قاتل 
با چاقو چند ضربه به مقتول زد. سپس با تهديد ما از 

کمپ متواري شد. 

انجمن خيريه حمايت  از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007

بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى

  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى 

 نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به 

نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن 

بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و 

اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى 

نمايند.

 آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8) داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)

  - 32313472 - 09151631855 طاهرى

 شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند بنگاه قالب بتن        
 خريد و  فروش  انواع قالب بتن  

  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

نصب  و  تعمير  ماشين  لباسشويى  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى

فروش خشكشويى  با 4 سال سابقه كار يا معاوضه با خودرو 
همراه:09158429426
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ايسنا- مديركل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى، گفت: براى پرداخت تسهيالت بازنشستگان و مستمرى بگيران در مجموع 5 ميليارد و 250 ميليون ريال به خراسان 
جنوبى اختصاص يافته است. درويشى افزود: تاكنون 40درصد از اين مبلغ براى ارائه تسهيالت به بازنشستگان ومستمرى بگيران به بانك رفاه تزريق شده است و مابقى 
مبلغ نيز به زودى و پس از هزينه شدن اعتبار فعلى به بانك پرداخت خواهد شد.  وى با اشاره به اينكه بازپرداخت تسهيالت پيش بينى شده 36 ماهه خواهد بود، گفت: 

اين تسهيالت ويژه بازنشستگان و مستمرى بگيران است كه بدون سود پرداخت مى شود و براى استفاده از اين تسهيالت نيازى به معرفى ضامن نخواهد بود.

معادله منفى قيمت باالى زمين اختصاص بيش از پنج ميليارد ريال براى اعطاى تسهيالت به تأمين اجتماعى استان
و كاهش سرمايه گذارى در بشرويه

سرمايه گذاران، نگراِن زمين هاى گران

به  اشاره  با  بشرويه  شهرستان  فرماندار  مهر- 
و  صنعتى  بخش هاى  در  شهرستان  ظرفيت هاى 
واگذارى  قيمت  بودن  باال  دليل  به  گفت:  معدنى 
زمين در ناحيه صنعتى متأسفانه رغبت سرمايه گذارى 
نشست  در  باقرى  است.  كاهش يافته  شهرستان  در 
با حضور  بررسى مشكالت حوزه صنعت، معدن كه 
در  جنوبى  خراسان  تجارت  معدن  صنعت  مديركل 
پتانسيل هاى  از  بيان كرد: يكى  برگزار شد،  بشرويه 
خوبى كه شهرستان بشرويه دارد اين است كه شاهراه 
اصلى براى چهار استان بوده و دومين شهرستان بعد 
آهن  راه  ريل  ارتباط  داراى  كه  استان  در  طبس  از 
اينكه بشرويه ذخاير غنى معدنى  بيان  با  است. وى 
فراوانى دارد، افزود: عالوه بر اين در بخش كشاورزى 
درصد   85 كه  طورى  به  داريم  بسيارى  فعاليت  نيز 
باقرى  است.  پايه  اين  بر  شهرستان  مردم  درآمد 
صنعتى  ناحيه  در  زمين  واگذارى  قيمت  كرد:  بيان 
شهرستان بشرويه بسيار است و متأسفانه به همين 
علت نيز رغبت افراد براى اقدام در اين زمينه كاهش 
يافته است. فرماندار بشرويه همچنين خواستار تبديل 
وضعيت نمايندگى صنعت معدن تجارت به اداره شد. 
معدنى  تنوع  نظر  از  بشرويه  شهرستان  گفت:  وى 
از  با ذخيره قطعى بيش  داراى 11 نوع ماده معدنى 

هفت ميليون تن است. 

دامداران از چراى دام 
در مسيرهاى رودخانه ها خوددارى كنند

جنوبى  خراسان  هواشناسى  كارشناس  فارس- 
پيش يابى  نقشه هاى  بر  حاكم  الگوى  كرد:  اظهار 
روز  طى  جوى  ناپايدارى  تقويت  بيانگر  هواشناسى 
گذشته تا اواسط هفته جارى است. لطفى گفت: اين 
ناپايدارى ها سبب افزايش سرعت باد و وقوع بارش 
باران و در برخى از مناطق به همراه رعد و برق است. 
وى با بيان اينكه اوج بارش ها براى امروز يكشنبه در 
وقوع  افزود:  است،  استان  مركزى  و  شمالى  نواحى 
روان آب و جارى شدن سيالب در مناطق كوهپايه اى 
در اين مدت قابل پيش بينى است. لطفى تصريح كرد: 
با توجه به ريزش هواى سرد از عرض هاى باالتر طى 
روزهاى يكشنبه و دوشنبه شاهد تشكيل مه و احتمال 
بارش تگرگ در مناطق كوهستانى خواهيم بود. وى 
ادامه داد: در اين مدت كاهش قابل مالحظه دماى 
كارشناس  داد.  رخ خواهد  درجه  تا 14  بين 10  هوا 
هواشناسى استان خاطرنشان كرد: به دامداران استان 
توصيه مى شود كه از چراى دام و تردد غيرضرورى 
كنند. خوددارى  رودخانه ها  مسيرهاى  و  حاشيه  در 

لطفى با بيان اينكه كشاورزان محصوالت جمع آورى 
شده را به مكان هاى مسقف شده منتقل كنند، افزود: 
وزش  برابر  در  محافظ  براى  گلخانه ها  دريچه هاى 
باد و تهويه و تنظيم دماى گلخانه ها، دامدارى ها و 

مرغدارى ها كنترل شود.

اعطاى بيش از يك ميليارد ريال وام 
خود اشتغالى به زندانيان آزاد شده   

ايسنا- رئيس مركز امور خدمات اجتماعى  و مراقبت 
از  گفت:  جنوبى  خراسان  زندان هاى  خروج  از  بعد 
ابتداي امسال تعداد 20 نفر از مددجويان تسهيالت 
خود اشتغالي به مبلغ يك ميليارد و 700 ميليون ريال 
دريافت كرده اند. الوندى افزود: اين تسهيالت باعث 
بازديدهاي  طي  و  است  شده  پايدار  اشتغال  ايجاد 
كار  محل  از  مركز  اين  پرسنل  توسط  دوره اي 
مددجويان بر فعاليت شان نظارت مى شود و در صورت 

وجود موانع راهنمايي الزم به مددجو مى شود.

 موفقيت در حوزه فرهنگ
 تنها با كار جهادى امكان پذير است

شبستان- مديركل اوقاف وامور خيريه خراسان جنوبى 
با اشاره به اينكه در حوزه فرهنگ، كار ادارى جواب 
به  افزود: در حوزه فرهنگ براى رسيدن  نمى دهد، 
اهداف مدنظر رهبر معظم انقالب، بايد كار جهادى 
در دستور كار قرار گيرد. حجت االسالم گرايلى در 
ديدار با مسئول دبيرخانه كانون هاى مساجد خراسان 
خيريه  امور  و  اوقاف  مجموعه  كرد:  اظهار  جنوبى 
استان در خدمت دبيرخانه كانون هاى مساجد است 
تا بتوانيم به كمك يكديگر كارهاى اثرگذار در حوزه 
اينكه  از  تأسف  اظهار  با  وى  دهيم.  انجام  فرهنگ 
يكى از مهمترين آسيب هاى حوزه فرهنگ، بخشى 
عمل كردن ادارات و نهادهاى مختلف است، گفت: 
بايد كارهاى اثرگذار در حوزه فرهنگ انجام شود كه 
در اين صورت خروجى آن در چند سال بعد مشخص 
فرهنگى  هاى  كانون  دبيرخانه  مسئول  شود.  مى 
با  ديدار  اين  در  نيز  جنوبى  خراسان  مساجد  هنرى 
تأكيد بر اينكه در حوزه فرهنگ كارهاى جزيره اى 
زيادى انجام مى شود، بر برنامه محور بودن و داشتن 
يك چشم انداز در برنامه هاى فرهنگى تأكيد كرد. 
حجت االسالم سبزه كار، تعامل دبيرخانه كانون هاى 
با تمامى نهادهاى فرهنگى باالخص  مساجد استان 

اداره كل اوقاف را الزم دانست.

بازديدمديركل برنامه ريزى  و بودجه 
سازمان صدا وسيما از طرح هاى نيمه 

تمام مركز صداوسيماى خراسان جنوبى

سازمان  بودجه  و  ريزى  برنامه  مديركل  گروه خبر- 
و  صدا  مركز  تمام  نيمه  هاى  طرح  از  سيما  و  صدا 
در  محمدى  كرد.  بازديد  جنوبى  خراسان  سيماى 
سفرى يك روزه از استوديوهاى نيمه تمام، ايستگاه 
پرقدرتتلويزيونى تقى قنبر و ايستگاه پرقدرت راديويى 
باقران بيرجند بازديد و ابراز اميدوارى كرد: با تأمين 
اعتبارات الزم اين طرح هاى نيمه تمام استان مرزى 

و استراتژيك به بهره بردارى برسد.
خراسان جنوبى به دليل گستردگى جغرافيايى بيش از 
400 ايستگاه راديويى و تلويزيونى دارد كه در كشور 

از جمله استان هاى مهم مرزى محسوب مى شود.

مراسم وداع با شهيد گمنام در مركز 
آموزش 04 امام رضا (ع) برگزار شد

گروه خبر- مراسم وداع با شهيد گمنام 8 سال دفاع 
مقدس در محل نمازخانه على ابن ابيطالب (ع) مركز 
آموزش 04 امام رضا (ع) با حضور كاركنان پايور و 
برگزار  با شكوه و معنويت خاصى  اين مركز  وظيفه 
محل  در  گمنام  شهيد  حضور  با  مراسم  اين  شد. 
ا...  كالم  تالوت  از  پس  و  آغاز  مركز  اين  نمازخانه 
مجيد حجت االسالم سبزين يكى از روحانيون مركز 
آموزش 04 امام رضا (ع) به ايراد سخن پرداخت. در 
و  بيت عصمت  اهل  مداح  معنوى  مراسم  اين  ادامه 
سرايى  مرثيه  و  مداحى  به  نوفرستى  آقاى  طهارت 
پرداخت. پايان بخش اين مراسم، وداع كاركنان پايور 

و وظيفه اين مركز با اين شهيد واالمقام بود.

ارگ كاله فرنگى مرمت مى شود

گروه خبر- مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان جنوبى از شروع مرمت ارگ كاله 
فرنگى خبر داد. رمضانى در راستاى مرمت ارگ كاله 
فرنگى، از تمامى شهروندان خواست: چنانچه عكس 
قديمى از اين بناى تاريخى در اختيار دارند به پايگاه 
ميراث فرهنگى شهر تاريخى بيرجند واقع در خيابان 

منتظرى 3 مراجعه فرمايند.

زنگ استكبار ستيزى در هزار و 800 
مدرسه استان نواخته مى شود

ايرنا- ر ئيس اداره فرهنگى– هنرى اداره كل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبى گفت: زنگ استكبار ستيزى 
همزمان با سراسر كشور 13 آبان ماه امسال در بيش 
از يك هزار و 800 مدرسه استان نواخته مى شود.

نور محمدى افزود: آيين نمادين اين زنگ ساعت 9 
صبح روز 13 آبان، در يكى از مدرسه هاى استان و با 

حضور مسئوالن استانى برگزار مى شود.

مصلى المهدى(عج) بيرجند براى تكميل 
 15 ميليارد تومان  اعتبار  نياز دارد

گفت:  بيرجند  جمعه  نماز  ستاد  مسئول  فارس- 
بيرجند  المهدى(عج)  مصلى  پروژه  تكميل  براى 
است.  نياز  مورد  تومان  ميليارد   15 بر  بالغ   اعتبارى 
مصلى  پروژه  اجرايى  عمليات  كرد:  اظهار  زنگويى 
المهدى(عج) بيرجند از سال 86 آغاز شده است. وى 
در  هكتار   11 معادل  مساحتى  در  پروژه  اين  افزود: 
ساخته  آن  عمده  هاى  بخش  و  است  ساخت  حال 
شده است. وى با اشاره به اينكه تاكنون براى اجراى 
اين پروژه 7 ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است، 
تومان  ميليون  اعتبار 700  ميزان  اين  از  يادآور شد: 
كمك هاى مردمى و مابقى اعتبارات دولتى بوده است 
و براى تكميل اين پروژه اعتبارى بالغ  بر 15 ميليارد 

تومان مورد نياز است.

پيش بينى برداشت 32 هزار تن انار در استان

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس   - ايرنا 
جنوبى با بيان اينكه پيش بينى مى شود امسال 32 
هزار تن انار در استان برداشت شود، گفت: چهار هزار 
انار است.  و 141 هكتار از اراضى استان زير كشت 
ميليارد   380 تا   320 ساالنه  افزود:  مطلق  پور  ولى 
ريال از محل فروش محصول انار عايد كشاورزان و 
بهره وران استان مى شود. وى گفت: برداشت انار در 
خراسان جنوبى از اوايل مهرماه سال جارى آغاز و تا 
ادامه دارد. وى اظهار كرد: شهرستان  اوايل آذر ماه 
فردوس با يك هزار و 900 هكتار سطح زير كشت 
و توليد 17 هزار و 380 تن در سال و سرايان با 852 
هكتار و توليد ساالنه پنج هزار و 736 تن، بيشترين 

رقم توليد انار استان را به خود اختصاص داده اند.

وجود 410 پروانه بهره بردارى معدن
 در خراسان جنوبى

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مديركل  ايسنا- 
با  معدن  بهره بردارى  پروانه   410 گفت:  جنوبى 
سرمايه گذارى 7904 ميليارد ريالى در استان داريم. 
موجود  وضع  با  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  حقيقى 
بخش صنعت 593 جواز تأسيس با سرمايه گذارى 39 
هزار و 354 ميليارد ريال با اشتغال 18 هزار و 831 
نفر در استان است. وى افزود: در اين حوزه همچنين 
524 پروانه بهره بردارى با سرمايه گذارى 10 هزار و 
870  ميليارد ريالى و اشتغال 11هزار و 112 فعاليت 
دارند. وى ادامه داد: در بخش معدن نيز 271 پروانه 
ريال سرمايه گذارى و 176  ميليارد  با 431  اكتشاف 
گواهى كشف با 612 ميليون تن ذخيره قطعى و 155 
موجود  حاضر  حال  در  سرمايه گذارى  ريال  ميليارد 
است. حقيقى اظهاركرد: همچنين در حال حاضر 410 
پروانه بهره بردارى با  1784 ميليون تن ذخيره قطعى 
با 7904 ميليارد ريال سرمايه گذارى و اشتغال 8306 
اشاره  با  وى  داريم.  استان  در  معدن  بخش  در  نفر 
به فعاليت هاى بخش تجارت استان تصريح كرد: در 
با ايجاد  بخش تجارت26 هزار و 36  پروانه كسب 

اشتغال براى 40 هزار و 424 نفر در استان داريم.

اعزام 130 دانش آموز زيركوه 
به اردوى راهيان نور

در  زيركوه  شهرستان  پسر  دانش آموز   130 فارس- 
جنوب  عملياتى  مناطق  به  نور  راهيان  كاروان  قالب 
بسيج  مقاومت  حوزه  فرمانده  شدند.  اعزام  كشور 
دانش آموزى شهرستان در حاشيه اعزام دانش آموزان 
تأثير  به  توجه  با  كرد:  اظهار  نور  راهيان  اردوى  به 
روى  بر  نور  راهيان  كاروان هاى  فرهنگى  و  معنوى 
دانش آموزان و نسل جوان و نوجوان اجراى اين برنامه 

فرهنگى در شرايط حاضر الزم و ضرورى است.

استانداري خراسان جنوبي در  اجتماعي  امنيتي و  گروه خبر- معاون سياسي، 
سومين جلسه كميته اطالع رساني ستاد انتخابات استان گفت: شرايط ايران در 
سطح منطقه و دنيا شرايط خاص و حساسي است از اين رو تأكيد بر انسجام 
دروني و حفظ وحدت از مهمترين اهدافي است كه در اين زمينه از سوي دست 
زمان  به  هرچه  اينكه  بيان  با  دنبال شود. محمد حسيني،  بايد  امر  اندركاران 
برگزاري انتخابات نزديك تر مي شويم اطالع رساني نيز در بعد كمي و كيفي 
توسعه خواهد يافت، ادامه داد: تسهيل حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي 
از جمله مهمترين اموري است كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي 
خاطر نشان كرد: بايد زمينه فعاليت انتخاباتي همه گروه ها و ساليق سياسي 
پذيرفته شده نظام در عرصه رقابت هاي انتخاباتي و اطالع رساني برنامه ها و 

اقدامات مورد نظر فراهم شود.
رئيس ستاد انتخابات استان، ضمن تأكيد بر برگزاري جلسات كارشناسي در اين 
زمينه گفت: حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي نقش مستقيم و بي 
بديلي در ارتقاي امنيت ملي كشور در شرايط خاص امروز خاورميانه خواهد داشت 
كه اين مهم بايد از سوي كارشناسان و دست اندركاران امر بايد براي مردم تبيين 
شود. حسيني، يادآورشد: حضور مردم در انتخابات پيش رو عالوه بر تقويت مؤلفه 
هاي امنيتي كشور، نقش بسزايي در توسعه همه جانبه كشور و نيز افزايش اقتدار 
ايران در عرصه بين المللي خواهد داشت. وي تصريح كرد: بايد با اقدامات مناسب، 
مقررات  و  قوانين  رعايت  و  گرايي  قانون  سمت  به  آنها  هواداران  و  كانديداها 
انتخاباتي حركت كنند. وي با بيان اينكه نبايد از سازمان هاي مردم نهاد استفاده 

هاي سياسي صورت گيرد، گفت: در موضوع اطالع رساني نيز بايد اقدامات به 
گونه اي باشد تا فضاي نشاط و نيز اميدبخشي نسبت به آينده در جامعه تزريق 
شود. وي به برنامه زمان بندي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
اشاره كرد و افزود: اين انتخابات از 28 ارديبهشمت ماه سال جاري با اعالم رسمي 

تاريخ ثبت نام از داوطبين نمايندگي مجلس شوراي اسالمي از طريق رسانه هاي 
گروهي آغاز شده است. وي به زمان شروع انتخابات مجلس خبرگان رهبري 
اشاره كرد و ادامه داد: اين انتخابات نيز از 20 آذر ماه سال جاري همزمان با انتشار 

آگهي تاريخ شروع و محل ثبت نام و شرايط آن آغاز خواهد شد.

 قانون گرايي، امانتداري و هماهنگي و همدلي
 از جمله مهمترين اصول اخالق انتخاباتي است

اهميت موضوع  بيان  اين جلسه ضمن  در  استانداري  روابط عمومي  مديركل 

مورد  همواره  انتخابات  برگزاري  در  مداري  قانون  گفت:  كشور  در  انتخابات 
تأكيد امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري و همچنين رياست محترم جمهوري 
و مسئوالن در سطوح مختلف است كه بايد از سوي همه دست اندركاران امر 

مورد توجه جدي قرار گيرد. 
تاكنون  گفت:  استان،  انتخابات  ستاد  تشكيل  به  اشاره  با  ايماني،  محمدعلي 
چندين جلسه كميته اطالع رساني ستاد انتخابات استان برگزار شده و تصميمات 
خوبي نيز در اين زمينه اتخاذ شده كه اميدواريم با اجرايي شدن اين تصميمات 

شاهد گرم شدن هر چه بيشتر تنور انتخابات در روزهاي آينده باشيم. 
اين  در  انتخابات گفت:  اخالقي  ارزش هاي  و  به منشور اصول  اشاره  با  وي 
در  مداري  اخالق  انتخابات،  اهميت  بعد  در  مهمي  موارد  و  اصول  منشور 
انتخابات، اصول حاكم بر انتخابات و آيين رفتار اخالقي در انتخابات مورد توجه 

و تأكيد قرار گرفته است كه بسيار مهم و حائز اهميت است. 
اينكه حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي مهمترين  با بيان  وي 
هدف در برگزاري انتخابات است، گفت: قانون گرايي، امانتداري، پاسخگويي، 
هماهنگي و همدلي، رقابت هاي سالم انتخاباتي، مردم ساالري ديني، حفظ 
منابع، احترام به انتخاب مردم، ترويج اصول و اخالق انتخاباتي و بكارگيري 
ادبياتي اميدآفرين در جامعه از جمله مهمترين مواردي است كه در اين منشور 

مورد توجه قرار گرفته است.
اين گزارش حاكيست، در اين جلسه هر يك از اعضاي اين كميته به ارائه نقطه 

نظرات، ديدگاه ها و پيشنهادات خود در اين زمينه پرداختند.

 كانديداها به سمت رعايت قوانين انتخاباتي حركت كنند

خراسان جنوبى ميزبان سومين نشست شوراى راهبرى توسعه تعاون منطقه شرق كشور
رحيم زاده- سومين نشست شوراى راهبرى توسعه تعاون 
برگزار  جنوبى  خراسان  ميزبانى  به  كشور  شرق   منطقه 
مى شود. مدير تعاون اداره كل كار و امور اجتماعى استان 
با اشاره به وجود مناطق هفتگانه كشور گفت: منطقه شرق 
شامل استان هاى خراسان رضوى، شمالى،جنوبى،گلستان 
به  شورا  اين  اهداف  جمله  از  سرورى  است.  مازندران  و 
عضو  هاى  استان  تردد  تعاون،  فرهنگ  توسعه  و  ترويج 
استان  اقتصادى  و  از ظرفيت هاى فكرى  استفاده  شورا، 
تعاون،  بخش  كيفى  و  كمى  توسعه  در  شورا  هاى عضو 
مستمر  بهبود  و  نظارت  تقويت،  هاى  مكانيزم  ايجاد 
افزايى  هم  افزود:  و  اشاره  تعاون،  بخش  هاى  تشكل  و 

تعاون در  امكانات منطقه جهت توسعه و ترويج  منابع و 
استان هاى عضو در جهت انتقال تجربيات، توسعه بازار و 
كمك به ايجاد بازارهاى منطقه اى، برگزارى همايش ها 
و كارگاه هاى آموزشى و ارتباط مؤثر اتحاديه ها با اتاق 

تعاون و منطقه از ديگر اهداف نشست اين شوراهاست.
وى با اشاره به وجود 12 ميليون و 455 هزار نفر جمعيت و 
اشتغال 3 ميليون و 650 هزار نفر در منطقه شرق كشور گفت: 
خراسان جنوبى با 7/4 درصد كمترين نرخ بيكارى و استان 
گلستان با 12/9 درصد باالترين نرخ بيكارى را در منطقه 
داراست. وى باالترين نرخ مشاركت اقتصادى را متعلق به 
خراسان جنوبى با 41/6 درصد عنوان كرد و افزود: كمترين 

نرخ مشاركت نيز با 38/6 درصد متعلق به خراسان رضوى 
است. وى از جمله مزاياى منطقه به وجود كريدور شمال 
به جنوب، دسترسى به مرزهاى خاكى و آبى، همجوارى با 
از  بخشى  و  تركمنستان  پاكستان،  افغانستان،  كشورهاى 
كشورهاى مشترك المنافع، دسترسى به راه آهن سراسرى 
مشهد- سرخس- تجن، مشهد- بافق- بندرعباس و وجود 
فرودگاه هاى بين المللى سه استان بر شمرد و خاطرنشان 
با  از مناطق مهم در خاورميانه  استان مازندران يكى  كرد: 
دارا بودن بنادر تجارى و فرودگاه ها از جمله ظرفيت هاى 

توريستى و گردشگرى منطقه شرق مى باشد. 
سرورى ظرفيت منابع انسانى را از جمله پتانسيل هاى اين 

نفر  اين منطقه 600 هزار  افزود: در  منطقه عنوان كرد و 
دانشجو و بالغ بر 200 مركز دانشگاهى وجود دارد. وجود 
و  كرمانج  كرد،  ترك،  فارس،  عرب،  بلوچ،  مختلف  اقوام 
گرجى ها از ديگر ظرفيت هاى منطقه محسوب مى شود. 
وى تعداد تعاونى هاى منطقه را 20 هزار تعاونى در منطقه 
 خبر داد و افزود: بالغ بر 8 ميليون نفر عضو اين تعاونى ها
صادراتى  كاالهاى  عمده  كرد:  خاطرنشان  وى  هستند. 
آب  لوله،  فلزى،  مصنوعات  فرش،  سنگ،  شامل  منطقه 
مهمترين  سرورى  است.  غذايى  مواد  و  موكت  معدنى، 
دستور كار اين نشست را استفاده از ظرفيت مرزها و تقويت 

مرزنشينان با هم انديشى در قالب شوراها دانست.

20هكتار اراضى ازميغان طبس زير كشت برنج است

شالى كارى در دل كوير ايران
برداشت همزمان برنج محصول غالب شمال كشور و خرما 
محصول غالب كويرنشينان در كنار هم در اين فصل تنها 
در كوير و روستاى ازميغان است كه انسان را با وجود اين 

پديده نادر به تأملى عميق وامى دارد.
به گزارش مهر، در شهرستان طبس به دليل آب  و هواى 
گرم و بيابانى اش، تنها امكان توليد برخى از محصوالت 
گرمسيرى از جمله خرما وجود دارد، اما كشاورزان باهمت 
طبسى عالوه بر برنج، 56 محصول زراعى و باغى ديگر 

در اين شهرستان به عمل آورده اند.
اين  كيلومترى شمال  در 38  ازميغان طبس  روستاى  در 
شهر، باوجود خشك سالى هاى چندين ساله، از ساليان دور 

در آن برنج كاشت مى شده است.
در اين روستا 20 هكتار زير كشت برنج است كه پيش بينى 

مى شود 140 تن شلتوك برنج از آن برداشت شود.
توليد  خالص  برنج  تن   90 حدود  شلتوك،  ميزان  اين  از 
مصرف  به  روستا  اين  در  برداشتى  برنج  بيشتر  مى شود. 
خود مردم مى رسد به طورى كه مى توان گفت غذاى اصلى 

بيشتر ساكنان اين روستا برنج است. 

برنج توليدشده به نام چمپا در روستاى ازميغان طبس به دليل 
استفاده از آب نهر، از كيفيت بسيار بااليى برخوردار است.

68 خانوار روستاى ازميغان
 به كاشت و توليد برنج مشغول اند

كار  روستا  اين  شالى كاران  برخى  بار  اولين  براى  امسال 
برداشت خود را مكانيزه و توسط دستگاه كمباينى كه از 

شمال كشور به اين روستا آمده انجام مى دهند. محمد آشنا 
دهيار روستاى ازميغان در اين رابطه گفت: با توجه به اينكه 

ميزان ريزش و هدر رفت شلتوك در زمان برداشت و در 
برداشت سنتى حدود 6 درصد است بر اساس برنامه ريزى 
و  ريزش  ميزان  از كمباين كه  بار  اولين  براى  انجام شده 
هدر رفت شلتوك را به 3 درصد كاهش مى دهد استفاده 

شد تا ميزان برنج خالص برداشتى افزايش يابد.
به  توجه  با  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  همچنين  وى 
چه  روستا  اين  در  برنج  كاشت  اخير  خشك سالى هاى 
براى  كافى  زمين  ما  متأسفانه  گفت:  دارد،  توجيهى 
كاشت ديگر محصوالت نداريم و آب مازاد در زمين ها و 

روستاهاى پايين دست مورد استفاده قرار مى گيرد.
 وى ادامه داد: برداشت برنج تا اواخر آذرماه سال جارى 

در طبس ادامه دارد.
دولت  بيشتر  حمايت  نيز  شالى كاران  از  يكى  قيصرى 
محصوالت  ديگر  قابل  كشت  زمين هاى  افزايش  براى 
روستا  اين  در  افزود:  و  شد  خواستار  را  منطقه  اين  در 
اين  و  داد  انجام  را  برنج كارى  مى توان  استثنا  به صورت 
محصول به واقع صرفه اقتصادى خوبى براى شالى كاران و 

كشاورزان منطقه دارد.

آغاز عمليات اجرايى احداث مسكن اجتماعى در خراسان جنوبى
اينكه  بيان  با  استان  شهرسازى  و  راه   مدير كل 
اين  اجتماعى  مسكن  احداث  اجرايى  عمليات 
آغاز مى شود، گفت:  پايان سال جارى  تا  استان 
اولويت مسكن اجتماعى با اقشار زير پوشش كميته 
امداد و سازمان بهزيستى است. به گزارش فارس، 
هدف  با  اجتماعى  مسكن  كرد:  اظهار  جعفرى 
تأمين مسكن دهك هاى درآمدى پايين و اقشار 
امداد،  حمايتى(كميته  دستگاه هاى  پوشش  زير 

اقشار  اين  به  و  تعريف شده  بهزيستى)  سازمان 
تعلق مى گيرد. وى با بيان اينكه هدف از مسكن 
اجتماعى تأمين مسكن اقشار آسيب پذير جامعه 
عنوان  هيچ  به  كه  اقشارى  كرد:  تصريح  است، 
توان خانه  دار شدن ندارند، بنابراين دولت بايد براى 
اين اقشار مسكن تأمين كند. وى افزود: تاكنون 
اعتبار خاصى به مسكن اجتماعى تعلق نگرفته 
است. وى با اشاره به اينكه ساخت و ساز مسكن 

اجتماعى تاكنون آغاز نشده است، ياد آور شد: اين 
اداره كل در راستاى مسكن اجتماعى و كمك به 
تأمين مسكن خانوارهاى داراى حداقل دو معلول 
زيرپوشش بهزيستى، نسبت به اختصاص زمين 
به انجمن خيران مسكن ساز استان براى تأمين 
مسكن اين اقشار اقدام كرده است. وى ادامه داد: 
پيش بينى مى شود عمليات اجرايى احداث مسكن 
مزبور تا پايان سال جارى آغاز  شود. وى افزود: 

با اقشار تحت پوشش  اولويت مسكن اجتماعى 
بهزيستى  سازمان  و  خمينى  امام  امداد  كميته 
است. جعفرى با بيان اينكه كليات طرح مسكن 
اجتماعى  آن نهايى شده است، اضافه كرد: جزئيات 
آن توسط وزارت راه و شهرسازى در حين بررسى 
تعدادى  در  كرد:  خاطرنشان  است.وى  تدوين  و 
خيران  انجمن   به  زمين  نيز  استان  شهرهاى  از 

مسكن   ساز استان واگذار شده است.

انتظامى  پنجمين دوره آموزشى بصيرت ويژه فرماندهان 
خراسان جنوبى با حضور بيش از 250 نفر در بيرجند آغاز 
شد. به گزارش ايسنا، خليل واعظى در اين مراسم اظهار 
كرد: در نيروى انتظامى دوره هاى بصيرت به دو صورت 
كل  در  تمركزى  به صورت  دوره  يك  مى شود،  تشكيل 
عمر براى فرماندهان و يك دوره در بعضى از استان ها، 
مى كنند.  شركت  دوره ها  اين  در  نفر   250 ساليانه  كه 
را  دوره   5 هر  نيروها  از  تعدادى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
و  كالنترى  رئيس  پاسگاه،  فرمانده  افزود:  كرده اند،  طى 
فرماندهان بخش ها همه دوره ها را با همكارى سازمان ها، 

دستگاه هاى مختلف و بازرسى طى كرده اند.
با اشاره به هدف نهايى اين دوره ها تصريح كرد:  واعظى 
ضمن اينكه تشخيص ها را براى نيروهاى انتظامى راحت 
مى كند، ثمره آن را در خدمت گزارى و در ارتباط با مردم 
به خصوص مردم دين دار استان شاهد باشيم. وى ادامه داد: 

بهتر انجام شدن كار مردم و ارتباط بهتر همكاران انتظامى 
با مردم جزو اهداف اين دوره هاى است. وى با بيان اينكه 
دوره هاى  آموزش هاى  بايستى يك بار  رده ها  ساليانه همه 
مباحث  بصيرت  دوره هاى  افزود:  كنند،  طى  را  بصيرت 

سياسى، اخالقى، احكام و مسائل روز را شامل مى شود.

عده اى انقالب را براى منافع خودشان مى خواهند

مديركل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى نيز بابيان اينكه 
سياسى  جبهه گيرى هاى  اساس  بر  را  مسئوليت ها  برخى 
تقسيم مى كنند، گفت: عده اى از افراد تا زمانى همراه با 
انقالب هستند كه براى آنها نفعى داشته باشد. به گزارش 
در  بشر  اينكه  بابيان  لطفيان  كاظم  حجت االسالم  مهر، 
قرآن و كتاب آفرينش به سه گروه تقسيم مى شود، گفت: 
كه  گروهى  و  ميانه رو  گروهى  نفس،  به  ظالم  گروهى 

پيشينه خير در زندگى آنها وجود دارد.

حجت  از  پيروى  و  شناسى  امام  درس  كرد:  بيان  وى 
بشر  به  متعال  خداوند  ناحيه  از  كه  است  فضلى  خداوند 
عنايت شده است. وى بابيان اينكه در طول تاريخ چندين 
جريان با حجت خداوند وجود داشته است، گفت: جريان 
از  زدايى  تقدس  و  ستيز  عدالت  ستيز،  امامت  دين ستيز، 
بيان داشت: در  اين جريانات است. وى  ازجمله  ارزش ها 
جريان عاشورا تمام جريانات جمع شده بود و لذا نمى شود 
حادثه بزرگ عاشورا را در يك بستر تاريخى تحليل كرد.

اينكه  بابيان  جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  مديركل 
است،  يزيد  كفر  تجلى  و  (ع)  حسين  امام  اسالم  تجلى 

افزود: قطعًا دين در نزد خداوند اسالم است.
آن  تجلى  تاريخ  بستر  در  ما  كه  امام حسينى  افزود:  وى 
را مى بينيم با امامى كه امام جعفر (ع) و امام صادق (ع) 

معرفى مى كنند تفاوت دارد.
پرتو حادثه عاشورا ضايع  در  اينكه حق الناس  بابيان  وى 

نشده است، اظهار داشت: امروزه شاهد هستيم در جامعه 
هر كس را كه در خط سياسى ما باشد مسئوليت مى دهيم 
و هركس كه خط سياسى او با ما سازگارى ندارد بايد از 
ميدان خارج شود. وى با اشاره به اينكه در جنگ خدعه در 
بعضى مواقع جايز است ولى مطلق نيست، افزود: منطق 

اسالمى منطق خدعه و نيرنگ حتى با دشمن نيست.
مديركل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى با تأكيد بر اينكه 
افزود:  باشد،  نبايد شك و شبهه  در دايره واليت خداوند 
تعداد  اما  راه روشن است  انقالب اسالمى مى گويد  رهبر 

كثير الشك هاى انقالب زياد شده است.
لطفيان بابيان اينكه بعضى از افراد در پيروى از واليت دچار 
شك شده اند و نمى خواهند به دنبال رهبرى بروند، تصريح 
كرد: امروز در جريان انقالب اسالمى افراد بسيارى مانند 
حبيب بن مظاهر در كشور هستند اما متأسفانه افرادى مانند 

عمرو بن قيس نيز در كشور وجود دارند.

با حضور بيش از 250 نفر؛

پنجمين دوره بصيرت فرماندهان انتظامى استان آغاز شد
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ابتكار جالب براى قفل صندوق عقب پرايدعكس روز 

پيام اسد به تالش ها  براى  بركنارى  اش
 

رئيس جمهور سوريه درباره كناره گيرى اش از قدرت 
گفت : از قدرت كناره گيرى نمى كنم حتى اگر مجبور 
شوم تنها بمانم و به تنهايى به نبرد بپردازدم.بشار اسد 
گفت: تفنگم را برخواهم داشت و تا آخرين لحظه از 
كشورم و نظام سوريه دفاع مى كنم و تا آخرين تير 
تركشم مى جنگم زيرا من به خاطر تروريست ها و 
تكفيرى ها از قدرت كنار نمى روم و نمى گذارم كه 
آن ها بر سوريه حكم برانند. وى افزود: اين شخص 
حقير، وزير خارجه سعودى كه هميشه از كناره گيرى 
بشار اسد از قدرت سخن مى گويد تاريخ مرا و تاريخ 

سوريه را نمى داند.

بحرين: ايران مانند داعش است!

وزير امور خارجه بحرين در ادامه سخنان بى پايه و 
مدعى  ايران،  اسالمى  جمهورى  عليه  خود  اساس 
شد تهديد ايران از گروه تروريستى «داعش»  كمتر 
نيست. «خالد آل خليفه» گفت: داعش و جبهه النصره 
تنها گروه هايى نيستند كه تهديدى براى منطقه ايجاد 
مى كنند؛ بلكه حمايت ايران از عواملش (در كشورهاى 

عربى) نيز باعث ايجاد ناآرامى است.

 برخالف ايران، مقابل اسد مى ايستيم

رئيس جمهور تركيه گفت: بر خالف ايران كه مى گويد 
تا پايان، كنار سوريه مى ماند، ما نيز تا پايان مقابل آن 
مى مانيم. اردوغان افزود: آنچه كه در سوريه در جريان 

است، جنگ معارضان ميانه رو است.

مغز متفكر ايران در لبنان كجاست؟

تنشها  افزايش  با  همزمان  نوشت:  تايمز  نيويورك 
تهران  مقامات  سعودى،  عربستان  و  ايران  ميان 
پس از فاجعه منا اكنون آشكارا به اين مى انديشند 
كه آيا ركن آبادى و ديگر ناپديد شدگان به عنوان 
كشور  دو  اين  ميان  عميق  اعتمادى  بى  از  بخشى 
آبادى،  ركن  غضنفر  خير.  يا  اند  شده  ربوده  رقيب 
افراد كليدى  از  لبنان و يكى  ايران در  سفير سابق 
در فعاليت هاى ايران در امور سياسى لبنان و جنگ 
سوريه، مهمترين فرد ايرانى است كه در 24 سپتامبر 

در حادثه منا در خارج از شهر مكه ناپديد شد.

 خريد ناو توسط عربستان مشكوك است 
به  اشاره  با  تشخيص  مجمع  دبير  رضايى،  محسن 
حوادث منطقه اظهار كرد: نكته مشكوكى كه مشاهده 
مى شود، فروش ناوهاى مدرن به عربستان سعودى 
است؛ عربستان سعودى مى خواهد خأل خروج ناوهاى 
و  كند  جبران  فارس  خليج  در  را  آمريكا  هواپيمابر 
معنى آن اين است كه احتماال عربستان ممكن است 
به وجود  بحرين  و  يمن، سوريه  در  ناامنى هايى كه 

آورده را به داخل خليج فارس بكشاند.

ترامپ: اوباما از اسرائيل متنفر است

از كانديداهاى جمهورى خواهان براى  ترامپ يكى 
باراك  است  معتقد  كه  آمريكا گفت  آينده  انتخابات 
اوباما از اسرائيل متنفر است. وى همچنين گفته  است 

كه ظريف را قوى تر از جان كرى مى داند.

اسحاق جهانگيرى: عده اى اميد مردم را نشانه گرفته اند

شرايط  امروز   : گفت  جمهور  رئيس  اول  معاون   
آگاهانه  عده اى  اما  است  آمده  وجود  به  اميدواركننده اى 
اميد  نمى بينند،  را  اميدواركننده  شرايط  اين  ناآگاهانه  يا 
مردم را نشانه مى گيرند و مى خواهند دل مردم را خالى 
كنند و بگويند قرار نيست اتفاق خاصى بيفتد اما مطمئن 
باشيد خيلى اتفاقات در كشور خواهد افتاد و خواهيم ديد. اسحاق جهانگيرى 

ادامه داد: دولت مصمم به ايجاد شرايط جديدى بر كشور است.

فومنى :  اصالحات سنتى فرسوده وكهنه شده است
 

مردمى  جبهه  گفت:  اصالحات  مردمى  حزب  دبيركل 
با  و  مستقل  به صورت  كه  دارد  اين  بر  تصميم  اصالحات 
شعار جديد و مخالف جريان سنتى اصالح طلب وارد مقوله 
انتخابات شود. فومنى با بيان اينكه اصالحات سنتى نمى تواند 
ايده هاى  و  شعارها  گفت:  باشد،  مردم  انتظارات  جوابگوى 
اصالحات سنتى كهنه شده است و ابزار عملى براى ابراز آن وجود ندارد بنابراين ما 

تصميم گرفته ايم كه گفتمان جديدى از اصالحات را به جامعه معرفى كنيم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 رهبرى بارها گفته اند من زنده ام از طرف من حرف نزنيد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
مقام  به  را  نظراتى  كه  كسانى  از  انتقاد 
معظم رهبرى منتسب مى كنند، گفت: 
مقام معظم رهبرى خط قرمزها را معين 
كردند و گفتند تيم مذاكره كننده ما آنها 
انسان  عده  يك  اما  كردند،  رعايت  را 
گويند  مى  تندرو  و  كتاب  و   بى حساب 
به  و  نشده  مراعات  قرمزها  خط 
نشده  عمل  رهبرى  و  امام  فرمايشات 
اين  شوند!  محاكمه  بايد  اينها  است؛ 
رهبر  و  نظام  مزخرفات چيست؟. كشور 
به  ما  اما  دارد،  حاضر، شجاع و هوشيار 
جاى اينكه در جامعه وحدت ايجاد كنيم 
باشيم  همدل  منطقه  شرايط  اين  در  و 

اين كارها را مى كنيم.
على  المسلمين  و  االسالم  حجت 
در  امروز  كرد:  اظهار  نورى  ناطق  اكبر 
جامعه ما مقام معظم رهبرى يك رهبر 
شجاع، آزاده، هوشمند و حاضر هستند؛ 
ايشان بارها گفته اند كسى از طرف من 
حرف  فالن  آقا  نگويد  و  نكند  صحبت 
را زده است؛ من اگر نظرى دارم خودم 
 مى گويم؛ خودم زنده ام!. آنوقت عده اى 
پيروان  عنوان  به  آش  از  تر  داغ  كاسه 
را  جامعه  و  شوند  مى  بلند  فقيه  ولى 
مراد  گويند  مى  آنها  كنند.  مى  متشنج 

آقا اين بود و آقا اين را فرمودند؛ چند بار 
اين سخنان  ايشان  آمده كه دفتر  پيش 
 را تكذيب كرده است! ايشان على رغم 
نظر  خودم  صريحا  اند  گفته   اينكه 
مى دهم اما عده اى در فالن روزنامه و 

سايت اين حرفها را مى زنند.
ناطق نورى يادآور شد: در همين مسئله 

رهبرى  معظم  مقام  بارها  اى  هسته 
مورد  كننده  مذاكره  تيم  اين  فرمودند 
هستند،  متدين  اينها  هستند؛  من  قبول 
جبهه  در  همراهانش  و  خارجه  وزير 
سياسى در حال جنگ هستند و... مقام 
معين  را  قرمزها  خط  رهبرى  معظم 
ما  كننده  مذاكره  تيم  گفتند  و  كردند 
آنها را رعايت كردند، اما يك عده انسان 

گويند  مى  تندرو  و  كتاب  و   بى حساب 
به  است  نشده  مراعات  قرمزها  خط 
نشده  عمل  رهبرى  و  امام  فرمايشات 
اين  شوند!  محاكمه  بايد  اينها  است؛ 
رهبر  و  نظام  كشور  چيست؟  مزخرفات 
ما  اما  دارد،  هوشيار  و  شجاع  حاضر، 
ايجاد  وحدت  جامعه  در  اينكه  جاى  به 

همدل  منطقه  شرايط  اين  در  و  كنيم 
باشيم اين كارها را مى كنيم. مگر مقام 
معظم رهبرى امسال را سال همدلى و 
همزبانى نامگذارى نكردند؟ اين همدلى 
صادق(ع)  امام  است؟.  همزبانى  و 
و  كنند  مى  لعنت  را  افراد  دسته   اين 

مى گويند اينها شيعه نيستند. 
واحد  يد  همه  اگر  اينكه  بيان  با  وى 

باشيم و پشت سر رهبرى حركت كنيم، 
ما  كرد:  تصريح  ماست،  با  خدا  قدرت 
نعمت واليت را داريم. چرا جاهاى ديگر 
اين  از  زيرا  شوند؟  متحد  توانند  نمى 
بدانيم  بايد  اما  نيستند.  برخوردار  نعمت 
نيست  تند  زبانش  است،  مودب  شيعه 
باقر(ع)  امام  نيست.  هتاك  و  فحاش   و 
گويد  مى  كه  كسى  «آيا  فرمايد  مى 
شيعه ام همين كه بگويد دوست على(ع) 
تقواست».  با  شيعه  است؟  كافى  هستم 

يعنى به كسى توهين نمى كند. 
ناطق نورى گفت: از واليت جلو يا عقب 
نرويد و معتدل حركت كنيد. در اين 35 
و صدمه  لطمه  ما  كشور  به  آنچه  سال 
هاى  جوان  همين  از  برخى  است،  زده 
ها  تندروى  و  خودمان  داخلى   هيئتى 
گروه  و  دسته  و  ها  گرى  افراطى   و 
روايات  برخى  با ذكر  بازى هاست. وى 
از  يكى  گفت:  ائمه(ع)  از  احاديث  و 
كه  است  اين  ادارات  در  ما  مشكالت 
اينكه  به محض  و  داريم  ظرفيت كمى 
مردم  براى  گيريم  مى  قدرت  و  ميز 
ما  مردم  بدانيم  اما  گيريم.  مى  قيافه 
آنها  لذا  احترام نمى خواهند؛  چيزى جز 
را  بايد تحويل بگيريم و نبايد براى شان 

كالس بگذاريم.

ناطق نورى : عده اى تندرو مى گويند تيم مذاكره كننده بايد محاكمه شوند! اين مزخرفات چيست؟ 

مطهرى: اينكه كسى به صرف انتقاد به 
زندان بيفتد نه در اسالم هست نه قانون

 نماينده تهران بر لزوم حل و فصل مسائل سال 88 
افزود:  كرد.مطهرى  تاكيد  ملى  وحدت  تحقق  براى 
اينكه كسى به صرف انتقاد به زندان بيفتد نه در اسالم 
هست نه قانون اساسى. ما نبايد يك استاد دانشگاه را 
به صرف اينكه انتقاد كرده يا در حمايت از يك گروه 

منتقد نامه اى را امضا كرده است، اخراج كنيم.

صداو سيما تحت فشار دولت است
 

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: 
اهرم فشار  از  برجام  اخبار  انعكاس  دولت در جريان 
خود عليه صدا و سيما استفاده كرد و مديران رسانه 
ملى هم از بيم كاهش بودجه و اعتبار پخش اظهارات 
خاطر  به  سيما  و  صدا  دادند؛  كاهش  را  منتقدان 

فشارهاى جانبى كمتر به مسئله برجام پرداخت.

ذوق زدگى از گاف اتمى هاشمى  

رفسنجانى  هاشمى  اظهارات   : نوشت  كيهان 
محافل  گسترده  استقبال  با  هسته اى،  برنامه  درباره 
اين  پى  در  شد.  مواجه  ضدانقالب  و  صهيونيستى 
جمهور  رئيس  نوشت:  هاآرتص  روزنامه  سخنان 
پيشين ايران اعتراف كرد كه ايران همواره، به طور 
پنهانكارانه اى به دنبال بمب اتمى بوده است. هاشمى 
هدف از برنامه هسته اى ايران را بازدارندگى در سايه 

جنگ طوالنى مدت با عراق اعالم كرده است.

بابك زنجانى : مبلغ 2 ميليارد يورو
 براى من پول خردى بيش نيست

وزارت نفت اين ژست ها را براى كسى
 بگيرد كه كشور را نمى شناسد نه من كه ...  

اش  پرونده  به  رسيدگى  جريان  در  زنجانى  بابك 
گفت : تاجرى حرفه اى و آگاه به امور خود هستم 
كسى  كنم،  مى  دفاع  خود  اقتصادى  عملكرد  از  و 
و  عقل  دهد،  مى  انجام  ميلياردى  هزاران  كار  كه 
كرد:  تصريح  وى  دارد.  ميلياردى  هزاران  شعور 
مجموعه هاى خارجى من موجب افتخار كشورمان 
براى  يورو  ميليارد   2 مبلغ  دانند  مى  مطلعان  بود، 
من پول خردى بيش نبوده است. شركت نفت كمتر 
 2 از  بيش  و  است  كرده  با من همكارى  ماه   6 از 
ميليارد يورو 1100 تومانى وارد كشور كرده ام. وى 
مدام  مركزى  بانك  و  نفت  وزارت  در  آقايان  افزود: 
ما  و مى گويند  رسانه ها مى گيرند  نزد  را  ژست هايى 
آماده دريافت مطالبات هستيم، اين ژست ها سياسى 
است و اينكه مى گويند در هر كشورى بانك دارند و 
را وصول كنند يك دروغ است،  مى توانند مطالبات 
چرا كه اگر يك چنين توانايى وجود داشت پول هاى 
را  ژست ها  اين  بنابراين  مى كرديد،  وصول  را  نفتى 
نه من  را نمى شناسد  بگيريد كه كشور  براى كسى 

كه كل دنيا دور زده ام.

آگهي مزايده فروش 5 قطعه زمين تجارى در شهربشرويه و 2 قطعه زمين مسكونى در شهر بيرجند ( نوبت دوم )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: 5 قطعه زمين تجارى در شهر بشرويه و 2 قطعه زمين مسكونى در شهر بيرجند را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 94/08/07  لغايت  94/08/13
به آدرس: ادارات راه و شهرسازي بشرويه و بيرجند و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/08/25 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده فروش پنج قطعه زمين تجارى در شهر 

بشرويه و دو قطعه زمين مسكونى در شهر بيرجند
تذكرات : 

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 
پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001  (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و 

شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي در هر متر مربع با امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را 

با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت 

مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. 

بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 روز شنبه  94/08/30 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

مشخصات اراضى موردنظر

ف
دي

ر

قيمت پايه هر مساحتپالك ثبتيكاربريشهر
مترمربع (ريال)

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5 
آدرس ارسال مداركآدرس ملكدرصد قيمت پايه مزايده

8789196/253,400,00033,362,500 فرعى از يك فرعى از 1554 اصلىمسكونيبيرجند1
بيرجند- خيابان دولت

دولت 4 پالك 12

بيرجند 
بلوار شهيد آويني – ميدان 

راه و شهرسازى اداره كل راه و 
شهرسازي خراسان جنوبي

12186245/53,200,00039,280,000 فرعى از 1554 اصلىمسكونيبيرجند2
بيرجند- نيروي هوايي 6 

 قطعه هفتم شمالى

تجارىبشرويه3
4136 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعى 

54/846,000,00016,452,000از 2 اصلى بخش 3 فردوس
بشرويه

 30 مترى پرستار

تجارىبشرويه4
4137 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعى 

55/086,000,00016,524,000از 2 اصلى بخش 3 فردوس
بشرويه

 30 مترى پرستار

4138 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعى تجارىبشرويه5
بشرويه55/346,000,00016,602,000از 2 اصلى بخش 3 فردوس

 30 مترى پرستار
بيرجند 

بلوار شهيد آويني – ميدان 
راه وشهرسازى اداره كل راه و 

شهرسازي خراسان جنوبي
4139 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعى تجارىبشرويه6

55/626,000,00016,686,000از 2 اصلى بخش 3 فردوس
بشرويه

 30 مترى پرستار

تجارىبشرويه7
4140 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعى 

55/886,000,00016,764,000از 2 اصلى بخش 3 فردوس
بشرويه

30 مترى پرستار

اداره روابط عمومي  اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى










