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مشكل 30 ساله حل شد

رئيس مركز ملى خشكسالى و مديريت بحران سازمان هواشناسى كشور ضمن اشاره به مهرماه گرم 
نسبت به ميانگين بلندمدت، از افزايش نيم تا حدود دو درجه اى دما در نقاط مختلف كشور در مهرماه 

خبر داد و استان هاى دچار خشكسالى شديد و خفيف كشور را اعالم كرد. (شرح در صفحه2)

فهرست استان هاى دچار خشكسالى 

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى :  

اعتياد ، طالق و بيكارى
 سه معضل اصلى در استان

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى گفت: سه 
معضل اصلى در خراسان جنوبى اعتياد، طالق و بيكارى است ...

سرلشكر جعفرى : مذاكره 
با آمريكا معادل نفوذ است
فرمانده كل سپاه، مذاكره با آمريكا را معادل نفوذ دانست
 و گفت: خطر اينجاست كه برخى از مسئوالن داخلى ...
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صفحه ٧ 600 ميليون ريال يارانه حمايت براى نمايشگاه كتاب استان

رئيس بنياد مستضعفان كشور : با خواست موكد آيت ا... رئيسى براى حل مشكل اراضى «موسوى» ورود پيدا كردم
 صفحه ٧

ادامه حذف غيرنيازمندان 
از ليست يارانه 

در  اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  ربيعى  على 
ها  يارانه  هدفمندى  خصوص  در  ايسنا،  با  گفتگو 
با  افراد غيرنيازمند هستيم و  گفت: در حال حذف 

روش اقدام و اصالح آن را انجام مى دهيم. 

مشموالن دريافت كارت اعتبارى خريد 
كاالى ايرانى مشخص شدند

خانگى  لوازم  و  فلزى  صنايع  كل  مدير  هاشمى 
وزارت صنعت در گفتگو با  فارس، از اجراى طرح 
كارت اعتبارى كاالى ايرانى طى يك هفته آينده 
و  بگيران  اول، حقوق  مرحله  در  و گفت:  داد  خبر 

بازنشستگان دولتى مشمول اين طرح مى شوند. 

آماده سازى 2 ميليون نفر براى اشتغال

معاون وزير كار، بيكارى را يكى از معضالت اساسى 
براى  نفر  ميليون  دانست و گفت: ساليانه 2  كشور 
ورود به بازار كار آماده مى شوند. به گزارش مهر، پرند 
از انعقاد قرارداد همكارى با بيش از 150 وزارتخانه، 
ها  تعاونى  خصوصى،  و  دولتى  هاى   سازمان 
و اتحاديه ها براى ارتقاى بهره ورى نيروى كار خبر 
داد. وى از اشتغال تعداد بسيارى از جوانان در مناطق 

محروم از طريق آموزش هاى مجازى خبر داد.

فرهنگ كارآفرينى بايد جايگزين 
استخدام دولتى شود

در  جمهور  رئيس  فناورى  و  علمى  معاون  ستارى  
ما  كرده  تحصيل  نيروى  گفت:  فارس،  با   گفتگو 
به جاى اينكه به فكر استخدام باشند، بايد در حوزه 
كارى خود به كارآفرينى بينديشند كه در اين زمينه 

فرهنگ سازى بايد بيش از پيش انجام شود. 

جناب آقاى مهندس ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

انتخاب تان را به عنوان
 رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى 
كه حاكى از لياقت، مديريت و شايستگى جناب عالى مى باشد 

تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستاريم.
شركت سازه هاى فلزى طاق بيست (صباغ)

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى مهند س سيد احمد مقدارى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

مدير گروه اعتبارات و وصول مطالبات بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى

صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت مى نمايد.

شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند  - سيد على خيريه - سيد حسين خيريه

جناب آقاى مهندس حسين ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

انتخاب به حق و شايسته جناب عالى را به عنوان رئيس شعبه برتر شعب بانك كشاورزى

 استان خراسان جنوبى تبريك عرض نموده، توفيقات آن بزرگوار و ساير همكاران را آرزومنديم.

جوجه بابركت - مجتمع مرغ مادر- آزاده

تقدير الهى بر آن بود تا در ايام سوگوارى سيد و ساالر شهيدان ما نيز در سوگ عزيزمان 

شادروان جمشيد نصيرى
 بنشينيم. اما آنچه مايه تسالى خاطرمان بود پيوند اين مصيبت با مصيبت عظماى 
عاشورا و اظهار همدردى و همنوايى سروران معظم ، دوستان، آشنايان، همسايگان، اقوام 
و خويشان ، اصناف و بازاريان و همه شهروندان خوب و عزيزى كه ما را مورد لطف قرار 
دادند و به طرق مختلف با شركت در مراسم تشييع و تدفين ، ترحيم و ساير مجالسى كه 
در بيرجند و مشهد برگزار شد حضور يافته و يا با ارسال پيام و تاج گل اظهار همدردى 
نمودند. از آنجا كه تشكر حضورى به علت كثرت عزيزان ميسر نمى باشد بر خود الزم مى 
دانيم مراتب تقدير و تشكر خود را از همه سروران معظم اعالم داشته و على الخصوص 
از مديران و كاركنان محترم سازمان ها ، ادارات دولتى و خصوصى ، مجمع خيرين 
مدرسه ساز استان خراسان جنوبى و رضوى ، اداره كل نوسازى مدارس خراسان جنوبى 
و رضوى ، حوزه مشاركت هاى مردمى اداره كل نوسازى استان خراسان جنوبى، اداره 
كل آموزش و پرورش استان و شهرستان بيرجند، شركت كويرتاير، موسسه آموزشى 
خوارزمى و مدارس خيرساز نصيرى و عليزاده، موسسه مالى و اعتبارى نور، تعاونى 
 اعتبار سجاد فرهنگيان، روزنامه آواى خراسان جنوبى، هيئت هاى عزادارى  فاطميه - حسينى

و  صاحب الزمانى(عج) خيرآباد ،  بنياد فرزانگان  ، پيشكسوتان  و صاحبدالن  استان 
درخشى هاى مقيم بيرجند و ساير عزيزانى كه از شهرهاى ديگر اظهار لطف نمودند 

على الخصوص دكتر مرتضى نوربخش و بانو و سركار خانم دكتر هادوى تشكر مى نماييم 
و ضمن آرزوى صحت و سالمت، اميدواريم در شادى ها جبران نماييم.
ضمنا هزينه مراسم ختم مرحوم نيز به امور خيريه اختصاص داده شد

خانواده هاى: نصيرى ، انجمنى

از عموم
امت حزب ا... 
و هميشه در صحنه 
شهرستـان  بيـرجنـد 

 دعوت مى گردد با شركت در  

مذاكره با آمريكا ممنوع است به خاطر مضّرات بى شمارى كه دارد و منفعتى كه اصًال ندارد 

تظاهرات سراسرى و ضد استكبارى يوم ا... 13 آبان 
 ضمن تجديد بيعت با ولى امر مسلمين جهان

 حضرت آيت ا... العظمى امام خامنه اى (مد ظله العالى)
بار ديگر با آرمان هاى واالى امام خمينى(ره)  و شهدا تجديد ميثاق نماييم

 زمان: چهارشنبه 13 آبان  ساعت9:00 صبح
مكان: از ميدان شهدا به سمت ميدان ابوذر 

روابط عمومى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى

دفتر طراحى و دكوراسيون داخلى با 8 سال سابقه فعاليت واقع در خيابان مدرس 
واگذار مى گردد.            09355889457

مديريت حج و زيارت استان خراسان جنوبى

خيرين بزرگوار

شركت زيارتى جواد االئمه (ع)

و جناب آقاى سيد حسين رضازاده

بدينوسيله از همكارى و همراهى صادقانه اى كه با اين نهاد در اعزام تعداد 43 نفر
 از مددجويان زن سرپرست خانواده تحت حمايت كميته امداد امام خمينى (ره) 

خراسان جنوبى به زيارت عتبات عاليات مبذول داشته ايد، صميمانه تشكر و قدردانى 
نموده، از درگاه پروردگار متعال مزيد توفيقات شما را آرزومنديم.

اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان جنوبى
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امروز ١٢ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٠ محرم ١٤٣٧ و ٣ نوامبر ٢٠١٥

حسين  «ميرزا  آيت ا...  مجاهد  عالم  رحلت 
حسيني» معروف به «ميرزا خليل»(١٢٨٧ ش).

درگذشت اديب، مصحح و استاد دانشگاه، دكتر 
«احمد بهمنيار كرماني» (١٣٣٤ ش).

فقيه جليل عالمه «ميرزا  و  رحلت عارف شهير 
ابوالحسن شعراني» (١٣٥٢ ش).

نفت  وزير  «تندگويان»  شهيد  اسارت 
مزدوران  توسط  رجايي  شهيد  دولت 

بعثي عراق (١٣٥٩ ش)

محمدجواد تندگويان در سال ١٣٢٩ در تهران به 
دنيا آمد. پس از پايان تحصيالت وارد مبارزات 
سياسي شد و با پيروزي انقالب نيز در خط نظام 
به  رجايي  دولت شهيد  در  اينكه  تا  گرفت  قرار 
بعد،  ماه  دو  از  كمتر  شد.  انتخاب  نفت  وزارت 
نفت  از صنعت  كه  بازديدهايي  از  يكي  در  وي 
در جنوب داشت به اتفاق چند نفر از مسئوالن 
بعثي  متجاوز  نيروهاي  اسارت  به  نفت  وزارت 
مدت  طول  در  تندگويان  شهيد  درآمد.  عراق 
بعثيان  شكنجه هاي  سخت ترين  تحت  اسارت 
قرار گرفت تا اينكه به فيض شهادت نائل آمد. 
مطهر  پيكر  سال،   ١١ گذشت  از  بعد  سرانجام 
به   ١٣٧٠ آذرماه  اواخر  در  مجاهد  آزاده  اين 
خاك  به  زهرا  بهشت  در  و  يافت  انتقال  ايران 

سپرده شد.

بر  ناصرالدين شاه  از صدارت  عزل «اميركبير» 
اثر بدگويي ديگران عليه او (١٢٦٨ق).

كلمبيا  از  «پاناما»  استقالل  و  ملي  روز 
(١٩٠٣م).

يونس»  «خان  شهر  به  صهيونيست  ها  تهاجم 
در نوار غّزه (١٩٥٦م).

اعزام يك سگ به عنوان اولين جاندار فضانورد 
توسط سفينه شوروي (١٩٥٧م).

كل  دبير  سومين  عنوان  به  «اوتاْنْت»  انتخاب 
سازمان ملل متحد (١٩٦١م).

استعمار  از  «دومينيكا»  استقالل  و  ملي  روز 
انگلستان (١٩٧٨م).

آمريکا  جمهوري  رياست  انتخابات  در  سرانجام 
«جيمي کارتر» پيروز شد (١٣٥٥ش). 

تقويم مناسبت هاى  روز

تاكنون يارانه نقدى 3 ميليون نفر از افراد پردرآمد كشور حذف شده و شمار حذف شدگان به نصف رقم 6 ميليونى كه در قانون بودجه آمده رسيده است.
به گزارش تسنيم، سياست حذف يارانه نقدى پردرآمدها كه در سال جارى بر اساس قانون مصوب مجلس با سرعت بيشترى اجرايى شده است، 
بر اساس اطالع تسنيم از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى تاكنون به مرز 3 ميليون نفر رسيده است.

يارانه 3 ميليون نفر تاكنون حذف شده است 

هنوز تصميمى در مورد تغيير سقف تسهيالت
 بانك مسكن گرفته نشده است

بيان  با  فرابورس  در  مسئول  مقام  :يك  فارس 
اينكه هنوز خبرى از ابالغيه بانك مسكن مبنى بر 
دريافت تسهيالت60 ميليون تومانى نيست،گفت: 
نبايد دريافت تسهيالت از طريق اوراق حق تقدم 
تسهيالت مسكن به نوسانى شدن قيمت اين ابزارها 
بينجامد. توكلى، افزود: طى مكاتبه اى كه فرابورس با بانك مسكن داشته، 
نحوه اجراى تصميم اخير شوراى پول و اعتبار استعالم شد كه يك روز بعد 
بانك مسكن به صراحت اعالم كرد كه هنوز تصميم قطعى در زمينه تغيير 
سقف تسهيالت گرفته نشده و پس از ابالغ جزئيات تصميم شوراى پول و 

اعتبار به بانك مسكن اقدام هاى الزم صورت مى گيرد.

آخرين خبرها از نحوه پرداخت وام جديد خودرو 

ايسنا: در حالى قرار است پرداخت تسهيالت خودرو تا چند روز ديگر و بنابر 
وعده قبلى رئيس كل بانك مركزى از نيمه دوم 
آبان ماه شروع شود كه البته هنوز جزئيات آن به 
طور كامل اعالم نشده است، يكى از مديران ارشد 
بانكى در اين رابطه گفت: بنابر آخرين شرايط تعيين 
شده متقاضى خريد خودرو با مراجعه به خودروساز 
ابتدا 20 درصد مبلغ خودرو را به طور نقد در اختيار شركت مربوطه قرار 
مى دهد و 80 درصد مابقى در قبال دريافت چك طى 7 سال و با سود 
16 درصد قسط بندى مى شود. در اين حالت خودروساز اسناد فروش يعنى 
چك هاى دريافتى را جمع آورى و به بانك طرف قرارداد ارائه مى كند تا در 

مقابل فروش اقساطى كه انجام داده مبلغ نقد دريافت كند.

 جزئيات جديد كارت خريد 10 ميليونى كاال 

مديركل صنايع فلزى و لوازم خانگى از اجراى «طرح كارت اعتبارى 
كاالى ايرانى» ظرف حدود يك هفته آينده خبر 
طرح  اين  در  افزود:  هاشمى  الف،  گزارش  داد.به 
و  اعتبارى  كارت  دريافت  با  توانند  مى  خريداران 
به  نسبت  شده  اعالم  هاى  فروشگاه  به  مراجعه 
خريدارى كاالهاى با كيفيت ايرانى اقدام كنند. وى 
نرخ سود اين نوع از تسهيالت را 12 درصد اعالم و تاكيد كرد: در اين 
طرح كاالها از لحاظ كيفيت، قيمت و دوام و نيز خدمات پس از فروش 
گزينش شده هستند. هاشمى اعتبار اين كارت ها را از زمان دريافت تا 
آغاز فرايند خريد دو ماهه اعالم كرد و گفت: بازپرداخت اقساط كاالهاى 

خريدارى شده در اين طرح طى 24 قسط تعيين شده است. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى با بيان اينكه رشد 
اقتصادى كشور در شش ماه اول امسال براساس برآوردهاى 
اوليه يك درصد بوده است، اظهار كرد: هر چند كه اين عدد 
مطلوب دولت نيست، اما نسبت به رشد منفى 6,8 درصدى 
سال91 نرخ بهترى است. به گزارش فارس، نوبخت افزود: 
براى اينكه بتوانيم به رشد مطلوب اقتصادى برسيم بايد 
از همين رو بسته سياستى  انجام شود و  تالش بيشترى 
جديد تدوين شد و بانك مركزى و سازمان مديريت براى 

افزايش رشد اقتصادى اقدام خواهند كرد.

براى اقتصادى  درصدى   2 رشد   پيش بينى 
 سال 94

سخنگوى دولت تصريح كرد: با اين اقدامات و برنامه هاى 

بانك مركزى براى تسهيالت خريد كاال تقاضا تقويت خواهد 
شد،كاالها از انبار خارج و شركت ها فعال مى شوند، بنابراين 
قطعا در شش ماه دوم امسال رشد اقتصادى بيش از شش 
ماه اول خواهد بود. به نظر مى رسد رشد اقتصادى امسال به 
حدود 2 درصد برسد، البته آقاى رئيس جمهور تاكيد داشتند 
رشد اقتصادى امسال كمتر از پارسال نباشد، اما بايد به اين 

نكته هم توجه كنيم كه ما هنوز در تحريم هستيم.

كاهش نرخ سود بانكى به 16 و 12 درصد در 
بسته خروج از ركود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به اين سوال 
كه باالخره چه تصميمى براى نرخ سود اتخاذ مى شود و 
وزارت  و  مديريت  سازمان  مركزى،  بانك  نظر  اختالف 

اقتصاد به كجا مى انجامد، گفت: واقعيت اين است تا زمانى 
كه نرخ تورم حدود 40 درصد بود تحليل مى شد وقتى تورم 
در اين سطح است نرخ سود بانكى هم باالست اما وقتى نرخ 
تورم به زير 15 درصد طبق گزارش بانك مركزى رسيده 
است، منطق حكم مى كند نرخ سود بانكى هم كاهش يابد. 
اعتبار در مصوبه قبلى خود  ادامه داد: شوراى پول و  وى 
(مصوبه 8 ارديبهشت) نرخ سود بانكى را كاهش داد و مقرر 
كرد هر سه ماه يكبار بازنگرى شود، اما در عمل بانك ها 
نرخ هاى سود را رعايت نكردند شبكه بانكى از آن منطق 
تعيين شده تبعيت نكرد .نوبخت اضافه كرد: در قالب بسته 
سياستى دولت، نرخ سود تسهيالت خريد كاال و خودرو به 
سطح 16 و 12 درصد كاهش يافته كه بخش قابل توجهى 

از تسهيالت را شامل مى شود و اين بايد فراگير شود. 

  كاهش نرخ سود بانكى تا 12 درصد در بسته خروج از ركود

مديريت  و  خشكسالى  ملى  مركز  رئيس 
ضمن  كشور  هواشناسى  سازمان  بحران 
ميانگين  به  نسبت  گرم  مهرماه  به  اشاره 
بلندمدت، از افزايش نيم تا حدود دو درجه اى 
دما در نقاط مختلف كشور در مهرماه خبر داد 
و استان هاى دچار خشكسالى شديد و خفيف 
كشور را اعالم كرد. فاتح در گفتگو با ايسنا، 
گفت: در مورد شرايط دمايى كل كشور در 

ماه گذشته، تقريبا همه مناطق در مهرماه 
دماى  مدت  بلند  ميانگين  به  نسبت   94
درجه  تا يك  نيم  مهرماه حدود  در  كشور 
گرمتر بوده اند. وى با بيان اينكه اين افزايش 
در ميانگين دما عمدتا ناشى از افزايش در 
حداقل ها بوده است، اظهار كرد: استان هاى 
كرمانشاه،  جنوبى،  خراسان  خوزستان، 
بوشهر،  همدان،  از  بخش هايى  كردستان، 

كهگيلويه و بويراحمد و بخش هاى وسيعى 
از سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، فارس، 
استان ها  بقيه  به  نسبت  زنجان  و  قزوين 
بر  با تكيه  مهرماه گرمترى داشته اند. وى 
شاخص SPEI يك ساله منتهى به پايان 
مهرماه سازمان هواشناسى كشور در مورد 
خشكسالى نيز گفت: طبق شاخص مذكور 
برخى مناطق شامل بخش هاى وسيعى از 

استان هاى كرمانشاه، ايالم، همدان، قزوين، 
گلستان، هرمزگان و بوشهر دچار خشكسالى 
شديد بوده اند، در همين حال بخش هايى از 
آذربايجان شرقى و غربى، اردبيل،مركزى، 
قم، سمنان، مازندران، البرز، تهران، خراسان 
اصفهان،  فارس،  رضوى،جنوبى،  شمالى، 
چهارمحال و بختيارى و شمال خوزستان با 
خشكسالى خفيف تا متوسط مواجه بوده اند.

 فهرست استان هاى دچار خشكسالى 

تهيه اليحه اصالح قوانين مخل كسب وكار

گفت:  اقتصاد  وزارت  اقتصادى  امور  معاون 
تهيه  كار  و  كسب  مخل  قوانين  اصالح  اليحه 
محمدى  شاپور  فارس،  گزارش  به  شد.  خواهد 
جهانى  بانك   2016 گزارش  ارائه  به  اشاره  با 
در رابطه با سهولت كسب و كار كشور در ميان 
 152 از  ايران  رتبه  اظهار كرد:  دنيا،  189 كشور 
رسيده   2016 سال  در   118 به   2014 سال  در 
است. وى با بيان اينكه در دو سال متوالى بهبود 
فضاى كسب و كار داريم كه با تالش دستگاه ها 
و پيگيرى وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: 
با  كار  و  كسب  فضاى  بهبود  قانون  براساس 
گيرد،  صورت  بهبود  بايد  دستگاه ها  همكارى 
و  سهل  اقتصادى  فعاليت هاى  بايد  فضا  اين  در 

راحت و با كمترين هزينه انجام شود. 

بازگشت سهام مخابرات 
به دولت منتفى است

با  گفتگو  در  مجلس  نماينده  اسداللهى  غالمرضا 
بازگشت  زمينه  در  اقدام ها  آخرين  درباره  فارس، 
دولت  به  مخابرات  شده  واگذار  شركت  سهام 
با وجود امضاى 100 نماينده مجلس براى  گفت: 
بازگرداندن سهام كنترلى مخابرات به دولت، اما به 
درخواست سهامدار عمده و اينكه منافع سهامداران 
بازار سرمايه به خطر مى افتد  اين شركت در  خرد 
ارايه اين بحث در مجلس خوددارى و موضوع  از 

بازگشت آن به دولت منتفى شده است.

تبادل تجربيات در حوزه 
مسكن اجتماعى بين ايران و فرانسه

از  مسكن  اقتصاد  و  برنامه ريزى  دفتر  مديركل 
مالى  تأمين  موضوع  با  آموزشى  كارگاه  برگزارى 
مديران  و  مدرسان  حضور  با  اجتماعى  مسكن 
به  داد.  خبر  فرانسه  اجتماعى  مسكن  بخش 
اين  در  كرد:  اظهار  چگنى  على  فارس،  گزارش 
كارگاه كارشناسان، مديران و صاحب نظران بخش 
حوزه  در  خود  تجربيات  بيان  به  فرانسه  مسكن 

مسكن اجتماعى مى پردازند. 

مذاكره با كانون بازنشستگان تأمين 
اجتماعى براى عقد قرارداد جديد با آتيه

مديرعامل شركت بيمه تكميلى آتيه سازان حافظ با 
اشاره به اتمام قرارداد بازنشستگان تأمين اجتماعى 
حال  در  گفت:  آتيه،  شركت  با  آبان ماه  پايان  تا 
-95 سال  براى  جديد  قرارداد  ثبت  براى  مذاكره 
94 هستيم. سيدمرتضى اديانى در گفتگو با فارس، 
داد  قرار  زمان  اتمام  به  توجه  با  كرد:  نشان  خاطر 
آتيه  شركت  اجتماعى،  تأمين  بازنشستگان  با  آتيه 
بازنشستگان  كانون  با  جديد  داد  قرار  ثبت  براى 

تأمين اجتماعى جلسات خود را آغاز كرده است.

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

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

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940746 در قبال محكوميت آقاى رمضان قدرى بورنگ به پرداخت مبلغ 207/000/000

 ريال در حق آقاى سيد محمد على موسوى و غيره و پرداخت مبلغ 7/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و
 با عنايت به معرفى و توقيف 1370 كيلوگرم زرشك از سوى محكوم عليه كه حسب كارشناس 370 كيلوگرم كه رنگ آنها تغيير
 نموده است به قرار هر كيلو 100/000 ريال و جمعا 37/000/000 ريال ارزيابى گرديده و 1000 كيلوگرم باقيمانده به قرار هر كيلو
 170/000 ريال و جمعا 170/000/000 ريال كارشناسى شده است كه جمع آنها به مبلغ 207/000/000 ريال مى باشد كه از طريق
 مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/8/24 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى
 ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از
 برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت
 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به

اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت آقاى مهدى رضايى به پرداخت مبلغ 95/550/692 ريال در حق آقاى

 سيد عبدا... صمدى و پرداخت مبلغ 4/375/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه
 خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 935 ج 35 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور تمام رنگ
 و فاقد بيمه نامه مى باشد و داراى الستيك حدودا 20 درصد و موتور و گيربكس سالم است كه به مبلغ 98/000/000 ريال ارزيابى
 گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/8/25 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش
 برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد، نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ
 پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام
 نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج

روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران  آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اين كه آقاى تقى محمدى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور

 سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 3058 فرعى از شماره 245- اصلى
 واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند
 مالكيت اوليه ذيل ثبت 30728 صفحه 458 دفتر امالك جلد 198 به نام آقاى تقى محمدى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده
 و برابر سند رسمى شماره 172191-92/12/18 دفترخانه يك بيرجند در رهن بانك سپه مى باشد كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى
 ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم فرمايد

.و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

تغييرات مسئوالن انجمن صنفى كارفرمايى
شركت هاى حمل و نقل و كاالى داخلى بين شهرى بيرجند

 در راستاى صورتجلسه مجمع عمومى مورخ 94/4/20 و مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/8/3 و به موجب
 صورتجلسه مورخ 94/8/3 هيئت مديره، انتخاب آقاى محمد ابراهيم آبادى به عنوان خزانه دار هيئت مديره

.انجمن تاييد مى گردد
 ضمنا انجمن صنفى مذكور به شماره 131-3/2-12 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 ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود

نتيجه انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى
شركت هاى حمل و نقل كاالى بين شهرى بيرجند

 به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 94/4/20 مجمع عمومى عادى
 و جلسه مورخ 94/4/29 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى، اسامى و سمت هريك از اعضاى اصلى و على
 البدل هيئت مديره انجمن مذكور كه از تاريخ 94/4/20 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 حيدر سهرابى   

نايب رئيس هيئت مديره 2- آقاى محمود خرم نژاد  
خزانه دار هيئت مديره  3- آقاى محمد تقى ضمانى مقدم  

دبير هيئت مديره  4- آقاى على اكبر اسدپور  
5- آقاى محمد ابراهيم آبادى                 على البدل هيئت مديره

بازرس اصلى انجمن 6- آقاى غالمرضا خسروى  
بازرس على البدل انجمن 7- آقاى محمدعلى فرنگى  

 انجمن صنفى مذكور به شماره 131-3/2-12 در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت رسيده
 مطابق اساسنامه انجمن كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير به اتفاق

خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى 

«ان ال پى هنر رسيدن به موفقيت است»

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
دوره مقدماتى برنامه ريزى عصبى و كالمى (ان ال پى)

توسط: استاد زينب سلگى
مدرس آكادمى بين المللى ان ال پى آلمان در ايران «با ارائه مدرك بين المللى»

شروع دوره: 16 آبان ماه
شماره هاى تماس جهت ثبت نام: 09152672237-05632235499

گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود  با قيمت مناسب در اسرع وقت 
(شهر- روستا)   09159658659

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

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)



پيام شماخسارات بارندگى هاى استان 500 ميليون تومان برآورد شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 12 آبان 1394 * شماره 3359
از اميراباد پايين پيام مى دهم. در حدود20 ماه قبل 3

در مسير بيرجند كرمان شروع به احداث زيرگذر پيش 
ساخته كردند و باالخره بعد از 15ماه انتظار و كش 
در  عريضه  نبودن  خالى  براى  فراوان  هاى  قوس  و 
باز هم به همت  افتتاح شد ولى  هفته دولت امسال 
دهيارى و ديگر مسئوالن در ساعات ادارى به بهانه 
حال  است  بسته  متأسفانه  ساحلى  ديوار  احداث 
از  بعد  به  بايد  ديوار  احداث  ببينم  خواستم 
افتتاح موكول مى شد؟ 15 ماه انتظار جهت 

احداث ديوار كافى نبود.
915…173
باسالم. لطفاً راهنمايى رانندگى فكرى به حال 
فلكه پاسداران بكنند. واقعًا بى نظمه به خصوص 
اول صبح و ظهر كه مدارس تعطيل ميشن اصًال به 
فلكه شبيه نيست بيشتر شبيه چهار راهه واقعًا شلوغه 

و هر روز حادثه ايجاد ميشه.
915…501

خدايا خودت به داد اهالى سايت ادارى برس. 
مسئوالن كه معلوم نيست در چه حالند؟!

915…860
سالم. از شهردار محترم خواهشندم سرى به 
ميالن سپيده كاشانى سيزده بزند و ببيند كه ما 
اهالى چه وضعى داريم مأموران شهردارى وسط 
ميالن خاك ها را رها كرده و رفته اند. بعد از باران 
ديروز با رفت و آمد بچه ها خانه هايمان پر از گلشده 

است. شما را به خدا بيايد جمع كنيد خدا قوت.
915…615

خواستم نظر شهردار و عزيزان شوراى شهر رو بدونم! 
و  پرندگان  پارك  شهر:  شوراى  جديد  مصوبات  در 
احداث  يا  تره  ضرورى  گياه  و  گل  دائمى  بازارچه 
مهر؟  مسكن  هاى  محله  در  سبز  فضاى  و  پارك 
نشده»  شهردارى  «تحويل  جواب  از   مردم 
اختالفات  پاى  به  نبايد  كه  مردم  شدن.  خسته 

مسئوالن بسوزند.
936…849
 شهردار محترم همه ساله شاهد برگزارى جشن ها
 با عناوين مختلف همراه با دعوت از گروه با هزينه هاى
سؤال؟واقعًا  اما  دارد  تشكر  جاى  كه  هستيم  باال 
هفتم  روز  در  كرديد؟  چه  امسال  محرم  براى 
كرد  پارچه  نصب  به  اقدام  شهردارى  تازه  محرم 
بويى  و  رنگ  هيچ  كه  بماند  كه  ها  شهادت  ساير 

از شهادت ندارد....
915 ... 211

مردم  و  كرد  نشست   5 انقالب  ديروزكوچه 
خاطر  به  بايد  چرا  كه  كرد  نگران  را  محله 
يك باران 5 دقيقه اى اينجور بشه. اما حضور 

مأموران انتظامى قوت قلبمان شد. 
915…601

سالم نام خداوند متعال و ائمه اطهار از نظر دين ما 
بسيار ارزشمند است و حرمت فراوان دارد آيا درست 
آن  از  راحت  خيلى  ها  مجله  و  ها  روزنامه  در  است 
استفاده مى شود و تقريبًا هر روز و در تمام صفحات 
است  ممكن  كه  حالى  در  برند  مى  كار  به  را  آن 

روزنامه در دست و پا بيفتد...
915…805

آوا: ضمن تشكر از دغدغه شما هم استانى عزيز به 
استحضار مى رساند پيرو استفتاء يكى از رسانه ها در 
اين خصوص از مقام معظم رهبرى، ايشان انتشار اسماء 
ا... را در رسانه هاى مكتوب موجب تقويت دين دانسته 
و مشكل شرعى بر اين موضوع با فرض در دست و 
پا افتادن وارد ندانسته اند چرا كه با اين فرض انتشار 
آيات الهى با ظن به اين اتفاق منتفى مى شود و كار  

گسترش معارف دينى را دچار مشكل مى كند.

تسنيم- مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى با بيان اينكه از آغاز شروع بارندگى ها دستگاه هاى ارزياب و كمك رسان ما در مناطق حضور 
داشتند، گفت: از آغاز بارندگى هاى دو روز گذشته 500 ميليون تومان خسارت تا اين لحظه در اثر بارندگى به وقوع پيوست در حال حاضر تيم هاى ارزيابى 
خسارت در شهرستان ها حضور دارند تا آخرين آمار را گزارش كنند زيرا بارندگى ها در برخى از نقاط استان هنوز ادامه دارد. ميرجليلى  افزود: بيشترين 

خسارات به راه هاى روستايى، عشايرى، آبگرفتگى معابر و خسارت به باغات زرشك كشاورزان در شهرستان هاى زيركوه، درميان و زهان بود. 

در حوزه اقتصاد خراسان جنوبى 
جهت گيرى مشخصى براى توسعه نداريم

كارشناس ارشد اقتصاد:  اولويت هاى توسعه استان خود را نمى شناسيم

گروه گزارش- بحث اقتصاد و شكوفايى آن براى همه 
 دولت ها از اهميت خاصى برخوردار است. تمامى دولت ها

برنامه هايى براى نيل به اهداف اقتصادى و بهبود كسب 
با  اكنون  اما  آورند.  در مى  اجرا  به  مردم خويش  كار  و 
وضع فعلى كشور و اعمال تحريم ها در پنج سال اخير، 
دولت توان زيادى براى تأمين منابع مالى و بودجه اى 
در طرح هاى اقتصادى ندارد. لذا در اين شرايط بايستى 
چاره انديشى كرد. بايد راهكارهايى را عملياتى كرد كه 
به توليد ثروت بينجامد و از طرفى اشتغال آفرين باشد و 

همچنين بار مالى بر دوش دولت نداشته باشد.
 اقتصاد امروزه كشور و به تبع آن خراسان جنوبى با چالش هاى
گوناگونى  عوامل  از  ها  چالش  اين  روبروست.  زيادى 
ناشى مى شوند و براى عبور از اين موانع، بايد نسبت به 
شناسايى عوامل ايجاد كننده و اتخاذ تصميماتى درست 
ابتكارات  و  رفتارها  بحث  اينجا  ورزيد.  اى  ويژه  اهتمام 
كه  اقداماتى  مجموعه  يعنى  شود.  مى  مطرح  مديريتى 

بتواند گره گشايى كرده و تحول ايجاد كند.

ضرورت استفاده از قوانين موجود

در اقتصاد بسته خراسان جنوبى و با معدود صنايعى كه 
چراغشان در اين استان سو سو مى زند يا به خاموشى 
گراييده است، اين مهم بيشتر بايستى مورد توجه باشد. 
هم بايد به دنبال رفع موانع قانونى بود و هم ابتكاراتى 
به كار گرفت تا وضع موجود را ارتقا داد. موضوعى كه 
هم تالش نمايندگان استان را در قانون گذارى مى طلبد 
توان  مى  را.  صنايع  و  استانى  مديران  ابتكارات  هم  و 
از قوانين و اصل هايى چون اصل 144، سياست هاى 
شرايط  بهبود  براى  مالياتى  قوانين  و  مقاومتى  اقتصاد 

كسب و كار و پويايى اقتصاد خراسان جنوبى بهره برد.
مى توان با تدبير و با اراده و ارائه راهكارهايى مديريتى، 
با  كه  مواردى  گشود.  را  اقتصاد  بسته  بعضًا  هاى  قفل 
اين  است.  پذير  تحقق  فرمانداران  و  استاندار  دستورات 
راهكارها مى تواند ارائه موارد قانونى و تصويب قوانينى 
 تسهيل كننده باشد يا كاهش هزينه ها و صرفه جويى ها. 
مثالى كه مى توان ذكر كرد گردش پول يكى از صنايع 
بزرگ استان در خود استان است. صنايع بزرگى كه در 

استان ها حضور دارند، براى مردم منطقه آلودگى هاى
اين  اما  دارند.   .... و  شلوغى  محيطى،  زيست  مختلف 
در  را  خودشان  مالى  گردش  كه  نيستند  حاضر  صنايع 

بانك هاى تهران قرار ندهند.
دارايى  كل  اداره  اقتصادى  معاونت  بهروزى،  محمد 
از راهكارهاى  با خبرنگار ما،  خراسان جنوبى در گفتگو 
هاى  ظرفيت  از  بردارى  بهره  براى  قانونى  موانع  رفع 

اقتصادى استان، مى گويد.

بانك ها دست صنعت استان را بگيرند

«استفاده از ظرفيت هاى اقتصادى با بهبود ظرفيت هاى 
روند  تسهيل  و  مزاحم  قوانين  شناسايى  كار،  و  كسب 

پتانسيل  از  استفاده  و  خصوصى  بخش  گذارى  سرمايه 
اثرگذار  هاى  شاخص  شناسايى  پذيرد.  مى  صورت  ها، 
بر بهبود كسب و كار و ارتقاى آن نيز از اهميت بااليى 
دانشجوى  بهروزى،  محمد  پاسخ  اين  است.»  برخوردار 
در  تحول  راهكار  مورد  در  ما  سؤال  به  اقتصاد  دكترى 
اقتصاد استان است. وى ادامه مى دهد: «امروز به دليل 

اينكه دولت شرايط محدود بودجه اى و حتى تأمين منابع 
دارد، بانك ها بايد بيش از پيش در اقتصاد نقش آفرينى 
كنند و نقش پررنگ ترى داشته باشند. بانك ها به عنوان 
منابع تأمين كننده بخش خصوصى دستان آنها را بگيرند. 
تعدد بانك ها و مشكالت آنها كه بعضًا غير مجاز است، 

بازار پولى را دچار آشفتگى مى كند.» 
افزايد:  و مى  داند  نمى  منطقى  را  بانكى  نرخ سود  وى 
«به اعتقاد من نرخ سود بانكى ما نرخ منطقى اى نيست. 
هاى فعاليت  در  حضور  به  مند  عالقه  زياد  ها   بانك 
است، آمده  پايين  كمى  تورم  نرخ  نيستند.   اقتصادى 

نرخ هاى سود را منطقى كنند و فضا و امكان بهترى به 
بخش خصوصى بدهند.»

نبود سرمايه در گردش عامل
تعطيلى صنايع خراسان جنوبى

هاى  چالش  از  يكى  اقتصاد،  دكتراى  دانشجوى  اين 
تعطيل  هاى  بنگاه  وجود  را  خصوصى  بخش  عمده 
گردش  در  سرمايه  به  نياز  كه  داند  مى  تعطيل  نيمه  و 
در  و  استان  در  صنعتى  واحد  مختلفى  «تعداد  دارند، 
تأمين  شان  عمده  مشكل  كه  هست  صنعتى  شهرك 
بهروزى  پيشنهادى  راهكار  است.»  گردش  در  پول 
سازماندهى مؤسسات غير مجاز يا تعطيلى آنها و اتخاذ 
سياست هايى است تا بانك ها راغب شوند به حضور در 
احياى صنايع. وى مى گويد: «در حوزه اقتصاد استان به 
مشخصى  گيرى  من جهت  اعتقاد  به  صورت مشخص 

را  خود  توسعه  هاى  اولويت  و  نداريم  توسعه   براى 
 نمى شناسيم. بايستى بر اساس مدل هاى علمى بخش ها

و زير بخش ها و زير اولويت هاى خود را بشناسيم. ما 
به  بام  بر  اين  از  به اصطالح  ايم.  منشورى عمل كرده 
آن بر بام افتاده ايم. استراتژى بلند مدتى نداريم ضمن 
 تقويت بازار پولى و بهبود فضاى كسب و كار اولويت هاى

ميان  در  ها  استراتژى  اين  اتخاذ  با  بشناسيم.  را  توسعه 
مدت شرايط حتمًا بهبود خواهد يافت.»

ضرورت پيگيرى موارد قانونى

معاون اقتصادى اداره كل دارايى استان در پاسخ به اين 
آفرين  تحول  توانيم  مى  چگونه  موجود  شرايط  در  كه 
باشيم در اقتصاد خراسان جنوبى، اظهار مى دارد: «بايد 
به دنبال موارد قانونى بود. مى توان ماده 31 قانون رفع 
موانع توليد را اصالح نمود. همچنين مى توان به اصالح 
مالياتى  تخفيف  جهت  كه  مستقيم  ماليات   132 قانون 
مناطق  به  كه  دارد  اشاره   57 ماده  كرد.  استفاده  است، 
از  بايد  شود.  اعطا  تسهيالتى  سرى  يك  برخوردار  غير 
اين ظرفيت هايى كه در قوانين آمده استفاده ببريم يا از 
تبصره 3 ماده 3 اصل 144 استفاده نكرده ايم. در قوانين 
ملى يكسرى مشوق ها و حمايت هايى ديده شده است 
كه بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنيم. بسته پيشنهادى 

تشويقى بايد در برنامه ششم توسعه تدوين شود.»

بايد ديد هر حوزه چه نقشى را 
مى خواهد در اقتصاد استان ايفا كنند

بنا بر آنچه گذشت و در عين اينكه بايد به اصالح قوانين 
موجود و بهبود شرايط كسب و كار بود، به نظر مهمترين 
گام برنامه ريزى ها در سه بازه كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلند مدت در اقتصاد استان انجام پذيرد. بايستى بدانيم 
به عنوان مثال هر يك از حوزه هاى معدن، كشاورزى و 
گردشگرى چه نقشى را مى خواهند در اقتصاد خراسان 

جنوبى ايفا كنند. 
بايد هم متوليان امر و هم بخش خصوصى كه قصد ورود 
به سرمايه گذارى و برعهده گرفتن بخشى از اقتصاد را 
دارد بداند برنامه چيست. مشوق ها كدامند و چه موانعى 
پيش رو خواهد داشت. اين خود باعث خواهد شد سهم 

هر بخش از اقتصاد و نقش آفرينى آن مشخص شود. 
بهره  موجود  قوانين  و  ها  ظرفيت  از  بايد  هم  از طرفى 
هاى  سياست  توسعه  ششم  برنامه  تدوين  در  و  گرفت 
را  استان  اقتصاد  در  بخشيدن  تحرك  براى  نظر  مورد 
هاى  سياست  به  توجه  مهمتر  موضوع  و  نمود  لحاظ 
فعلى  مشكالت  گشاى  گره  كه  است  مقاومتى  اقتصاد 

و البته ساختارى اقتصاد كشور است.

بايد از مشوق هاى قانونى ماننده ماده 31 قانون رفع موانع توليد،  قانون 132 ماليات مستقيم،  تسهيالت 
ماده 57 مناطق كم برخوردار و يا از تبصره 3 ماده 3 اصل 144 براى تحول اقتصادى استفاده كنيم 

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

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  

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

راننــده محتــرم:
آگاهى از آخرين وضعيت ترافيكى و جوى راه هاى كشور با تلفن گوياى 141

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

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
قيمه ، قرمه سبزى ، كوبيده ، جوجه ، پاچين ، زرشك پلو با مرغ ، كباب دورو

مرغ بريان    سوپ جو كيلويى

حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى
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اين مجموعه حاوي داستان هاي طنزي ست از نويسندگان جهان؛ آنچه «خرمگس و زن ستيز» را از ديگر مجموعه هاي 
طنز آميز متمايز مي کند تنوع و انتخاب داستان هايي است که هريک از نظر نوع نگاه نويسنده به مقوله طنز و قالب ها و 
ژانرهايي که هر نويسنده براي نوشتن داستان خود به سراغ آنها رفته با يکديگر متفاوت اند. 

كتاب طنز خرمگس و زن ستيز طنز 
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 در پانزدهم تير ماه سال جاري بود که مراسمي با عنوان 
به مجموعه  آسفالت شهرداري  انتقال کارخانه  عمليات 
طبس  در  مرکزي  بخش  دهياري هاي   سنگ شکن 

برگزار شد.
مردم  نماينده  قبيل  از  زيادي  مسئوالن  مراسم  اين  در 
و  استاندار  معاون  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  طبس 
مقدس زاده  مرکزي،  بخشدار  طبس،  ويژه  فرماندار 
رئيس  و  مديرکل  معاون  شهرداري،  وقت  سرپرست 
شهر  اسالمي  شوراي  اعضاي  شهرسازي،  و  راه  اداره 
تعاوني  شرکت  اعضاي  و  دهياران  مرکزي،  بخش  و 
دهياري هاي بخش مرکزي حضور داشتند تا فقط جلسه 

برگزار و خود را نشان دهند.
دو  اين  درآمدزايي  راستاي  در  طبس  مرکزي  بخشدار 
انتقال  پيشنهاد  متقابل،  از ظرفيت هاي  استفاده  با  نهاد 
دهياري ها  سنگ شکن  مجموعه  به  آسفالت  کارخانه 
جلسات  و  پيگيري ها  با  و  بود  داده  ارائه  شهرداري  به 
به  تا  گرفت  کاغذ صورت  روي  بر  تعامل  اين  مختلف 

مردم وعده اي نو داده باشند.
محمد نصيري به کمبودهاي موجود اشاره کرده بود و 
امکانات  تکميل  راستاي  در  کمک  و  حمايت  پيگيري، 
نياز  مورد  قير  و  ماشين آالت  تأمين  و  مجموعه  اين 

کارخانه آسفالت را خواستار شد.
مجلس  در  طبس  مردم  نماينده  عبدا... زاده  محمدعلي 
و  درآمدزايي  بر  مراسم  اين  در  هم  اسالمي  شوراي 
خود  آمادگي  و  کرد  تأکيد  نهاد  دو  اين  شدن  مستقل 
دهياري ها  مجموعه  به  کمک  و  حمايت  براي  را 
و  انجام  مهم  اقدام  اين  تا  کرد  اعالم  شهرداري ها  و 

سالمتي مردم به خطر نيافتد.

بخارات سمى كارخانه 
قير سالمت مردم را تحت تأثير قرار 

مى دهد

يکي از ساکنين فاز دو شهرک اميرالمومنين(ع) طبس 
در گفت و گو با خبرنگار فارس در طبس، اظهار داشت: 
داخل  وقتي صبح  که  بود  گذشته  سال  آبان ماه  و  مهر 
نامطبوع  بسيار  بوي  و  غليظ  بسيار  دود  با  رفتم  حياط 

باالي  از  از پرس و جو، دود غليظي  برخورد کردم، پس 
سمت  به  دود  مستقيم  که  شد  مشاهده  قير  کارخانه 
بدي  بوي  چنان  مي کرد،  حرکت  مسکوني  مناطق 
داشت که دچار سردرد و تنگي نفس شدم و بالفاصله 

به پزشک مراجعه کردم.

بهتر شد، سريعًا  حالم کمي  که  بعد  روز  وي مي گويد: 
ولي  کردم،  مراجعه  شهرداري  به 
جواب  کردم  صحبت  کسي  هر  با 
قانع کننده اي دريافت نکردم و من را 
از  که  دادند  ارجاع  وقت  شهردار  به 

قضا حضور نداشت!
اميرالمومنين  شهرک  دو  فاز  ساکن 
کارمندان  از  يکي  مي افزايد:  طبس 
چندين  ديروز  از  گفت  شهرداري 
افراد  فيزيکي  تلفني و حضور  تماس 

شاکي را در اين مورد داشته ايم.
بهداشت  بخش  با  مي گويد:  وي 
محيط شبکه بهداشت تماس گرفتم، 

اداره محيط  اين مورد جزو وظايف  نيز گفتند  آنها  ولي 
اميرالمؤمنين(ع)  شهرک  دو  فاز  است.ساکن  زيست 

طبس در ادامه به خبرنگار ما گفت: من به اداره محيط 
زيست طبس مراجعه و با آقاي حاتمي صحبت کردم و 
او نيز گفت يک اکيپ براي بررسي موضوع مي فرستند، 
خبررساني  سايت هاي  (در  رسيد  خبر  روز  چند  بعد 
دستور  با  کارخانه  که  شد)  اطالع رساني  نيز  شهرستان 

خوشحاليم  باعث  بسيار  که  شده  پلمب  قضايي  مقام 
شد.

وي ادامه مي دهد: يک دو ماهي 
به   ٢٢ ساعت  که گذشت شب ها 
همان  دوباره  صبح  اذان  تا  بعد 
و  مي شد  شروع  تهوع آور  بوي 
روز سريع خاموش  قبل روشنايي 
و  رفتم  خودم  صبح  مي کردند، 
ديدم همه چيز طبيعي است ولي 
همان  و  آش  همان  شب  دوباره 

کاسه!
شهرک  دو  فاز  ساکن 
مي گويد:  طبس  اميرالمؤمنين(ع) 
شب که رفتم ديدم بله درست است کارخانه شبانه کار 
مي کند! (به گفته يکي از کارمندان شهرداري قير درجه 

٤ خريداري شده بود و بايد استفاده مي شد) صبح به اداره 
محيط زيست رفتم، اين بار لحن صحبت آقاي حاتمي 
 عوض شده بود و حرف از تعامل ادارات و توسعه شهر 
... زدند!وي اظهار داشت: به اين مسئول گفتم جان  و 
مردم اين قدر بي ارزش شده است! که پاسخ داد، کارخانه 
تعطيل و حرف شما اشتباه است، من هم با دوربين تلفن 
به و  و چند عکس گرفتم  رفته  آنجا  به   همراهم صبح 

او نشان دادم.
اداره  اين شهروند طبسي اضافه مي کند: وقتي مسئول 
محيط زيست عکس ها را ديد که ديگه چاره اي نيست، 

گفت که با مجوز دادستان وقت پلمب باز شده است!

بخارات سمي گوگرد و فسفر 
کارخانه براي اهالي مشکل ساز است

وي تصريح کرد: اين کارخانه هم اکنون مشغول فعاليت 
کمتر  آن  نامطبوع  بوي  که  تفاوت  اين  با  ولي  است، 
مستقيم  آن  فسفر  و  گوگرد  سمي  بخارات  ولي  شده 
دو  که  من  و  است  تأثيرگذار  مسکوني  مناطق  روي 
بچه کوچک دارم وقتي که کارخانه روشن مي شود بايد 
خانه  حياط  در  نمي توانند  و  باشند  زنداني  خانه  داخل 

بازي کنند!
گفت:  طبس  اميرالمؤمنين(ع)  شهرک  دو  فاز  ساکن 
کارخانه  جديد  مکان  مي گويند  شهرداري  دوستان 
زياده  کارخانه  جابه جايي  هزينه  ولي  شده،  جايابي 
است، که اگر شهرداري همت کند با انتقال کارخانه و 
همچنين پارکينگ موتوري شهرداري، بوستان شهداي 
بوستان  يک  کند،  متصل  جويبار  بوستان  به  را  گمنام 

بسيار زيبا خواهيم داشت.
بر مبناي اين گزارش، خبرگزاري فارس توجه به اهميت 
سالمتي مردم شهر طبس از مسئوالن اجرايي و قضايي 
که  طبس  آسفالت  کارخانه  مورد  در  تا  است،  خواستار 
براي سالمتي مردم مضر است، تصميمي فوري اتخاذ 
کنند،  جابه جا  شهر  از  خارج  به  را  کارخانه  اين  و  کند 
توسعه شهرستان  از  مردم عزيز طبس  چراکه سالمتي 
آباداني شهر  نباشند توسعه و  تا مردمي  مهم تر است و 

بي فايده است.

 لزوم خروج كارخانه به خارج از شهر

سعدى؛ شاعرى طنز نويس

سعدي اولين طنزنويس
 حرفه اي ادب فارسي

کافي است گلستان سعدي را به دست بگيري و در 
ميان حکايات آن گردشي کني، تا در جاي جاي آن 
نشانه هاي شوخ طبعي شيخ اجل را به چشم ببيني که 
چگونه با سخنوري تمام از موقعيت هاي متفاوت به 

شيريني طنز را بيرون کشيده است.

اگر چه سعدي مانند طنز پردازاني چون عبيد زاکاني 
آثار  از  در جاهايي  ولي  نپرداخته،  ادبي  مقوله  اين  به 
اين شيوه، بر شدت کالم خود  به کار گيري  با  خود 
افزوده است. سعدي با آشنايي که با اوضاع و شرايط 
جامعه روزگار خود داشته است، تلخي ها و مشکالتي 
را که به چشم مي ديده گاهي  در پرده اي از شوخ 
طبعي پوشانده و با لحني دلنشين و نرم در نوشته هاي 
ديگر  کنار  در  نکته،  همين  است.  کرده  عرضه  خود 
ويژگي هاي متمايز اين شاعر عالي قدر که او را در 
زمره بزرگترين شاعران فارسي زبان قرار داده، جايگاه 

خاصي  به او بخشيده است.  

 ما آريايى  هاى رونالدينيوطور!

مورد  بازيكن  ايرانيا  ما  درصد  نود  كردين  دقت 
داره ها.  دليل  هست.  و  بوده  «رونالدينيو»  عالقمون 
انجام  دليل  بدون  رو  كارى  هيچ  ايرانى ها  ما  اساساً 
نمى ديم. مهمترين عامل عالقه ما به رونالدينيو اينه 
كه باهاش همزاد پندارى مى كنيم. عين خودمونه. يعنى 
كًال ملتى هستيم كه به يه ور نگاه مى كنيم، به يه ور 
ديگه پاس مى ديم. مثال تو خيابون دعوا مى شه، راننده 
A مياد راننده B رو بزنه، بعد عابر پياده C كه اومده 
جر  فرمون  قفل  با  پيشونى اش  كنه،  جدا  دوتارو  اين 
با همكالسى اش  سال  چند  دختره  مثال  يا  مى خوره. 
تو دانشگاه ظاهراً دوست معمولى و صرفاً جاست فرند 
بوده، حاال ريز يه قول ازدواجى هم داده اون وسط، بعد 
يهو مى بينى در يك غروب سرد پاييزى با رئيس فالن 
بانك شعبه خيابان كارگر شمالى عروسى مى كنه. يعنى 

عمراً اگه رونالدينيو اين طور پاس مى داد.
اون اوايل اين رفتار رونالدينيو طور فقط تو عرصه هاى 
اجتماعى بروز مى كرد اما كم كم به لطف وجود تاكسى 
خطى ها و تحليل هاى راننده ها، شعور و فهم سياسيمون 
رفت باال و همه مون يه جورايى صادق زيباكالم شديم. 
رونالدينيوى درونمون هم سياسى شد. مثال  خالصه 
موقع انتخابات كه مى شه، قبلش همه تو كوچه و بازار 
و خيابون از يه كانديدا حمايت مى كنند و نظرسنجى ها 
همه حاكى از اينه كه اون كانديدا رأى مى آره. اما يهو 
روز انتخابات كه مى شه مى ريم به اون يكى كانديدا 
رأى مى ديم. بعد قسمت جالبش اينجاست كه در طول 
هشت سال به همون كه خودمون انتخابش كرديم، 
تو فحش  ما  افتاد  يادم  گفتم فحش  فحش مى ديم. 
دادن هامونم همين جوريم. يعنى شما تصور كن سعيد 
فحش  مجيد  عمه   اونوقت  مى شه،  دعواش  نويد  با 
مى خوره.حاال فقط ما مردم عادى اين طور نيستيم ها. 
رو  مجلس  مثًال  همين جورى اند.  سياست مدارهامونم 
ببينيد. االن همه مى دونند ورزش كشور رو همين طور 
در حالت اتوپايلوت قرار بديم بهتر نتيجه مى گيره تا 
اينكه وزير داشته باشه. بعد مجلس در حالى كه اونور 
رو نگاه مى كنه، زارت مى آد وزير اقتصاد رو استيضاح 
صفر  خودرو  نخريدن  كمپين  مردم  مثًال  يا  مى كنه. 
تشكيل مى دن كه خودرو ارزون بشه، اون وقت دولت 
مى آد روغن ارزن و كنجاله يا مالس نيشكر رو ارزون 
مى كنه. خب مگه مردم مى خوان سوار مالس نيشكر 

بشن برن شمال كه اون رو ارزون مى كنيد آخه؟
يكى از مهم ترين عواملى هم كه باعث شده ما شبيه 
رونالدينيو بشيم همين صدا و سيماى عزيزه. سريال 
زنش  به  مرده  زنه اس.  تولد  توش  كه  مى ده  نشون 
دخترشو  مى ره  بعد  مبارك»  تولدت  «عزيزم  مى گه 
همه  جاى  به  رو  دخترش  هميشه  كًال  مى كنه!  ماچ 
اين ديديم  سريال هارو  همين  خب  مى كنه.   ماچ 

 شكلى شديم ديگه.
وحيد ميرزايى

آلودگى نفس گير كارخانه قير گريبانگير مردم طبس

قير  بخارات سمي کارخانه 
سالمت مردم را تحت تأثير 

قرار مي دهد، 
بايد عمليات  به همين منظور 

آسفالت  کارخانه  انتقال 
به مجموعه  شهرداري 

دهياري هاي  سنگ شکن 
بخش مرکزي در طبس 

فوري انجام شود.

كاريكاتور

مصرف بهينه گاز!

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

حمل بار و اثاثيه منزلصنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
 با كاميونت هاى مسقف چادردار و پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571
صالحى منش

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب ، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

زير نظر اداره كل فنى و حرفه اىآموزشگاه طراحى دوخت راحله

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7      32226200

   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.

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى 
تا پيشرفته با مجوز 
رسمى از سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى كشور 

 .................................

خيابان معلم – ميدان 7 تير
 32444141 - 09153611928 بهدانى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
تنها راه مقابله با تهديدها اين است  كه وضعيت داخلى به گونه اى ساماندهى شود كه دشمن از پيروزى خود مطمئن نباشد و زمينه را براى ماجراجويى   

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجندفراهم  نبيند.      

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"
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زمين گرد است

نوه  و  وعروس  پسر  با  تا  گرفت  تصميم  پيرمردي 
چهارساله خود زندگي کند. 

دستان پير مرد مي لرزيد و چشمانش خوب نمي ديد 
و به سختي مي توانست راه برود. هنگام خوردن شام 
غذايش را روي ميز ريخت و ليواني رابرزمين انداخت 
پيرمرد  کاري  کثيف  اين  از  پسروعروس  وشکست. 
ناراحت شدند: بايد درباره پدربزرگ کاري بکنيم وگرنه 
تمام خانه را به هم مي ريزد. آنها يک ميز کوچک در 
گوشه اطاق قراردادند و پدربزرگ مجبور شد به تنهايي 

آنجا غذا بخورد . 
افتاد  پدر بزرگ  از دست  اين که يک بشقاب  از  بعد 
و شکست ديگر مجبور بود غذايش را درکاسه چوبي 
بخورد هروقت هم خانواده او را سرزنش مي کردند پدر 

بزرگ فقط اشک مي ريخت وهيچ نمي گفت.
چهار  پسر  متوجه  پدر  شام  از  قبل  عصر  روز  يک 
ساله خود شد که داشت با چند تکه چوب بازي مي 
 کرد. پدر روبه او کرد وگفت:پسرم داري چي درست 
مي کني؟ پسر با شيرين زباني گفت:دارم براي تو و 
مامان کاسه هاي چوبي درست مي کنم که وقتي پير 

شديد در آنها غذا بخوريد!
يادمان بماند که : «زمين گرد است ...»

مي خواهم هر ثانيه از زندگيم را خوش باشم
 و مي خواهم وقتي كه خوش هستم

 بدانم كه خوش هستم.

درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، 
اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن

 آن تصميم بگيريم.

وقتي يکي را دوست داريد، 
به همه چيز اميدوارانه مي نگريد 

و رسيدن به آرزوهاي تان را آسان مي شماريد.

کار با بد باوران از ارج شخص مي کاهد
 اينان ضد راستي و خشمگيناني هستند

 که خود محکومند.

را  خانواده  به  همسران  از  يکي  شديد   وابستگي 
در  آفرين  مشکل  و  بغرنج  مسايل  از  يکي  توان  مي 
مشترک  زندگي  شروع  در  همسران  فردي  بين  روابط 
دانست. يکي از عرصه هاي بروز اين مشکل، آن جاست 
مکان  انتخاب  خصوص  در  خواهند  مي  همسران  که 
اين  که  آنجاست  بگيرند.  زندگي مشترک خود تصميم 
 مسئله براي آنهايي که وابستگي خانوادگي شديد دارند، 
پررنگ تر مي شود که حتما بايد جايي را براي سکونت 
نزديک  ام  خانواده  سکونت  محل  به  که  کنيم  انتخاب 
باشد. در اين مطلب با دکتر پروين ناظمي، روان شناس و 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمي درباره همين موضوع گفت 

و گو کرده ايم:
وقتي فردي پس از ازدواج به خانواده اش وابستگي شديد 
دارد يعني اينکه هنوز آمادگي ازدواج نداشته  و در مورد 
اين تصميم مهم منطقي فکر نکرده است. بايد سعي کنيم 

ميزان سازگاري مان را با شرايط باال ببريم.
معموال فرد در اين شرايط دچار اضطراب و استرس مي 
هنوز  چون  ندارد  درستي  گيري  تصميم  قدرت  و  شود 
را  کار  اين  احساسات  روي  از  و  نداشته  ازدواج  آمادگي 
انجام داده است در حالي که رکن اصلي زندگي اين است 
که از خانواده خودمان جدا شويم و در زندگي مشترک و 
جديدمان دلبستگي و وابستگي ايجاد کنيم. البته خانواده 
ريشه اصلي ماست و هرگز نبايد به اعضاي آن بي اعتنايي 

يا حذفشان کنيم اما اگر بخواهيم به خاطر آنها توجهمان 
را به زندگي و همسرمان کم کنيم قطعا مشکالت زيادي 

پيش خواهدآمد که به صالح هيچ کس نخواهد بود.

براي فردي که با يک همسر وابسته زندگي مي 
کند، چه راهکاري پيشنهاد مي کنيد؟

بايد بگويم که در کاهش وابستگي هاي  در وهله اول 
فرد وابسته، جر و بحث و دعوا کامال بي فايده است و 
اصال جواب نمي دهد. بهترين کار اين است که با محبت 
و توجه بيشترمان فرد وابسته را بيش از پيش به سمت 
خودمان جذب کنيم و به اين ترتيب احساس تنهايي و 

انزوا را از او بگيريم.

بيشتر  را  وابستگي  تنهايي،  احساس   اينکه 
مي کند، چقدر درست است؟

آنچه  به  کند  تنهايي  احساس  کسي  وقتي  زياد!  خيلي 
شود  مي  تر  وابسته  هست،  و  بوده  مهم  برايش  که 
دادن  با  کند  سعي  بايد  وابسته  فرد  و  همسر   بنابراين 
مسئوليت هايي اين حس رخوت و تنهايي را از همسر 
خود بگيرد و کاري کند که کنار يکديگر احساس آرامش 

و امنيت کنند. 
خيلي از خانم هاي وابسته پس از ازدواجشان 
سعي مي کنند با حرف زدن هاي مکرر آن هم 

به شکل تلفني رفع تنهايي کند. آيا اين مساله 
در درازمدت مشکل ايجاد نخواهد کرد؟

قطعا اين رفتارها مشکل ايجاد خواهدکرد. به همين دليل 
افراد وابسته بايد سعي کنند بستر زندگي خود را تثبيت 
کنند و نقش خود را به خوبي ايفا کنند. اگر خانم يا آقايي 
بخواهد تمام وقتش را صرف حرف زدن با خانواده اش 

کند پس اصال چرا ازدواج کرده است؟ 
ضمن اينکه اين رفتار هم صحبتي با همسر را کمرنگ 
مي کند و در اين شرايط ممکن است حتي پاي نفر سومي 
هم به ميان بيايد. چون وقتي يکي از همسران کمبود 
عاطفي دارد سعي مي کند از راه ديگري دنبال محبت 

بگردد.

حرف آخر؟
والدين بايد سعي کنند به فرزندانشان درست زندگي کردن 
آنها کمرنگ  وابستگي  کنند حس  و کمک  بياموزند  را 
شود. فرزند بايد بداند که هميشه در قلب والدين است 
و هر وقت کمک بخواهد، کنارش هستند اما در درجه 
اول بايد کنار همسرش بماند و به ايفاي نقش جديدش 

بپردازد و اينگونه والدين را شاد کند.

شروع  از  پس  مهاجرت  از  ناشي  مشکالت 
زندگي مشترک چيست؟

 زوج ها بايد حتما قبل از ازدواجشان با يکديگر در مورد 
هم  کنار   ٢ هر  بتوانند  تا  کنند  صحبت  زندگي  مکان 
برنامه ريزي مناسبي داشته باشند. از طرفي، بايد بپذيريم 
مهاجرت به شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد، شيراز 
و... به خودي خود اضطراب آور است و ممکن است فرد 
تا مدت ها نابساماني اقتصادي داشته باشد و از اين رو 
و  رفت  از طريق  بخواهد  و  رواني شود  ثباتي  بي  دچار 
آمدهاي بيش از حد به شهر خود يا مکالمه هاي طوالني 
تنش خود را بيرون کند اما فردي که با چنين شخصي 
روبرو است بايد سعي کند طرف مقابل را درک کند و به 
او فرصت دهد تا با شرايط جديد کار بيايد اما برخي افراد 
هم ناخواسته و به اجبار تن به ازدواج هاي اين چنيني مي 
دهند و پس از مدتي دچار بيماري هايي مثل افسردگي 
مي شوند.آنها در اين شرايط بايد با گذاشتن برنامه هاي 
تفريحي يا حتي بازديد از مکان هاي زيباي شهر جديد 
اين حس بد را از خودشان دور کنند و با اميد زندگي خود 

را ادامه دهند.
از طرفي، نقش والدين براي کم کردن وابستگي خيلي 
زياد و تاثيرگذار است. خانواده ها بايد سعي کنند به نوعي 
وابستگي بيش از حد را در فرزندانشان از بين ببرند چون 
اگر اين کار را نکنند زندگي بچه هايشان در درازمدت 
بايد  مشکل  اين  رفع  براي  بنابراين  خواهدديد  آسيب 

همکاري خوبي با هم داشته باش
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و اگر روى گردانديد من مزدى از شما نمى طلبم پاداش من جز بر عهده خدا نيست 
و مامورم كه از گردن نهندگان باشم. سوره يونس, آيه ٧٢

حديث روز  

از نشانه هاى  دين  فهمى، حلم  و علم  است  و خاموشى  درى  از درهاى  حكمت است  . خاموشى  و سكوت  ، دوستى  آور و راهنماى  
هر كار خيرى  است . امام رضا (ع)

متن زيبا

وابـستگى شـديد به خـانواده پس از ازدواج

افقي: ١- تمركز حواس - خطاط 
معروف دربار شاه عباس ٢- واحد 
چهار  معده  از  بخشي   - فيزيكي 
نادان   - نشخواركنندگان  قسمتي 
پايان  بي  راه   - فاصله  حرف   -٣
وجود  همه   - چشم  سفيدي   -
بيان  براي   - بروسلوز   -٤ آدمي 
لزوم گفته مي شود ٥- جديد ون 
و  چهار من تبريز -  ظل- آب بند 
 - گلوله خمير   - نوميدي   ٦- گل 
خوردن  با  معموال  كه  اى  مهماني 
منقار   -  ٧ است  همراه  خوراك 
 - گوزن  دفاعي  وسيله   - كوتاه 
ترسيده ٨- خداي توفان و آسمان 
هندوان-  پايتخت ساحل عاج ٩- 
مال  خر و پف - مظهر روشنايي 
در  سدي   - ران  استخوان   -١٠
مصر -  معمار ١١-  نيمه ديوانه-  
سيل ويرانگر-  از هالوژنها-  همراه 
 - اردن  پايتخت   -١٢ ياريگر  و 
قطار   - مدارك   -١٣ فرهنگستان 
نرم   -١٤ نفس  دور  به  اشاره   -
كمري  اسلحه   - جهل    - كننده 
١٥- از انواع خط-  تلويزيون رايانه

عمودي: ١- عامل تسهيل كننده 

سوخت و ساز در بدن-  كاربراتور ٢- 
واحد فيزيكي-  پايتخت بنگالدش 
- نقش هنري-  تكخوان ٣- توان 
زاپاس-  همدم  آخر  - خوف  – 
وديعه  آبي-   ٤- خاخام - ورزش 
قديم  نام   - بخشش   و  جود   -٥
قندهار ٦- عالمت پيروزي-  واحد 
مظهر   - بخشي  سه  استان  سطح 
پيامبر   - روسيه  كاخ   -٧ الغري 
صبور - زبان مردم تايلند ٨-باريك 
حرف   - شگفتي  كلمه   - بيني 

 -٩ شده  آسياب  گندم   - انتخاب 
قمر-  از همسران حضرت ابراهيم 
(ع) - خوش اسم ١٠ - پول ژاپن-  
  -١١ توان    - لر  مادر   - آسانسور 
بستانكار   - عشيري  امير  از  اثري 
١٢- امانتي - زمان مرگ - كشور 
مجلس  نشود  هرگز    -١٣ مبارك 
 - بيگانه  خداحافظي   - بزرگان 
 - اروپا  كوه   -١٤ باالپوش  نوعي 
سطل   - جديد  فناوري  روشنايي  
هواسنج  – خميازه   -١٥ آبكشي 

طراح: نسرين كارى                        
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قانـــون دانــــه

پانـــصد  شايد  بيندازيد.  سـيب  درخت  به  نگاهي 
دانه  ده  حاوي  کدام  هر  که  باشد  درخت  به  سـيب 
است. خيلي دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسيم «چرا 
ديگر  درخت  چند  فقط  تا  است  دانه الزم  همه  اين 

اضافه شود؟»
ما به  دهد.  مي  ياد  چيزي  ما  به  طبيعت   اينجا 

مي گويد:«اکثر دانه ها هرگز رشد نمي کنند. 
بهتر  بيفتد،  اتفاق  واقعًا مي خواهيد چيزي  اگر  پس 

است بيش از يکبار تالش کنيد.»

از اين مطلب مي توان اين نتايج را بدست آورد:
شغل  يک  تا  کني  شرکت  مصاحبه  بيست  در  بايد   
بدست بياوري. بايد با چهل نفر مصاحبه کني تا يک 

فرد مناسب استخدام کني.
 بايد با پنجاه نفر صحبت کني تا يک ماشين، خانه، 

جاروبرقي، بيمه و يا حتي ايده ات را بفروشي.
پيدا  تا يک رفيق شفيق  آشنا شوي  نفر  با صد  بايد 
ديگر  کنيم  درک  را  دانه»  «قانون  که  وقتي  کني. 
شکست  احساس  راحتي  به  و  شويم  نمي   نااميد 
نمي کنيم.قوانين طبيعت را بايد درک کرد و از آنها 
درس گرفت.در يک کالم:افراد موفق هر چه بيشتر 

شکست مي خورند، دانه هاي بيشتري مي کارند

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست
واله و شيداست دايم همچو بلبل در قفس
طوطي طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
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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

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

به يك خانم تايپيست و آشنا با اينترنت 
نيازمنديم.(دو شيفت با حقوق ثابت)
09153619654 - 32425059

فروش فورى امتياز آپارتمان
  كارگشا (بسيجيان) فلكه سفير اميد

 يا معاوضه با خودرو     09155614840

 يك باب مغازه كفش فروشى (كفش مكث) 
واقع در سه راه اسدى ، بازار آراسته  با تمامى اجناس 

و امكانات به علت تغيير شغل به فروش مى رسد.
09330613396

يك قطعه زمين 200 مترى مشاع 
واقع در حاجى آباد پالك 1832فرعى 

32 ، آينده دار ، سند دار
فى: 10 ميليون

 5 ميليون نقد الباقى يك ساله
09357016330

فروش يك قطعه زمين با سند 
 ششدانگ واقع در منطقه ييالقى 

و سياحتى بند اميرشاه (مقابل هتل 
كوهستان) مساحت 340 متر 

با موقعيت عالى فى: 350 ميليون 
09378654838

يك باب مغازه موبايل فروشى 
با كليه امكانات در بهترين 

موقعيت حكيم نزارى
 به فروش مى رسد.
09155621019 20 هزار متر زمين مزروعى واقع در 

پشت پايانه باربرى با سند مالكيت به 
فروش مى رسد. ضمنا با خودرو و آپارتمان 

معاوضه مى گردد. قيمت: كارشناسى 
32310196 -09391734707

فروش پيكان مدل 83 ، بيمه كامل 
يك سال ، فنى سالم ، تمام رنگ ، قرمز

09129155245

  آپارتمانى 2 خوابه واقع در خيابان 
طالقانى 11 به اجاره داده مى شود. 

09151607325

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

يك منشى خانم با حقوق ماهيانه 
3/000/000 ريال براى دو شيفت 

كارى در دفتر تزئينات داخلى ساختمان 
انتهاى خيابان مدرس نيازمنديم.

09151601033
32237566 پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
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 نفر نيروى حسابدار 
با حداقل 3 سال سابقه كار نيازمنديم.

ساعت تماس: 8 الى 14     58321644

جوشكارى سيار حيدرى
اجراى سقف كاذب ، رابيتس  

گل ، اپن ، نور مخفى ، نبش كش 
نما و انواع دكور و طراحى سقف

با نازل ترين قيمت 
پذيرفته مى شود.
09157413265

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

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

حراج وسايل محرمى

طبل ، سنج ، زنجير ، پارچه

ميدان آزادى - ابزار آسيا

09159612966

سمسارى ونك 
كليه لوازم منزل و ادارى شما را با باالترين 

قيمت خريداريم.   09365643596

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

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

نيسان دوگانه از مدل 87 تا 90 
شما را خريداريم.    09151635104

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود.

09361855710

واگذارى مغازه زيورآالت در بازار 
با موقعيت عالى و شرايط فوق العاده

09158600263

كليه لوازم مغازه ساندويچى واقع در 
ميدان طالقانى به فروش مى رسد.

09154977641

به دليل مهاجرت فروشگاه لوازم يدكى 
با تمامى امكانات به قيمت فاكتور خريد 

واگذار مى شود.
09151637095 - 32444614 

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   

    09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

شهرخبر:گل گاوزبان داراي طبيعت گرم و اثر نشاط آور، مقوي تمام بدن و آرامش بخش است. اگر دچار آلرژي هاي فصلي مي باشيد توصيه به مصرف دم کرده گل 
گاوزبان است. دم کرده گل گاوزبان براي درمان جوش هاي دهان و آفت دهاني بسيار نافذ است.جوشانده گل گاو زبان براي بهبود وضعيت مو، ناخن و پوست 
تاثير فراواني دارد.عصاره برگ گل گاوزبان به عنوان ترکيبي نرم کننده براي پوست خشک و برطرف نمودن خارش هاي پوستي به کار مي رود.

فوايد بى نظير گل گاو زبان از پوست و مو تا اعصاب!

نگذاريد مغزتان سكته  كند 

6

  باليى كه پفك سر دندان 
و معده مى آورد!

سالمت نيوز: پفک به دليل خاصيت چسبندگي 

به  را  معده  و  دندان  سالمت  بودن  حجيم  و 
مواد مشابه  و  از پفک  استفاده  خطر مي اندازد. 
رشد  حال  در  نوجوانان  و  کودکان  در  غذايي 
باعث اختالل در رشد آنها مي شود زيرا مصرف 

اشغال  باعث  شده  حجيم  و  چسبنده  ماده  اين 
حجم زيادي از معده،  خستگي سيستم گوارش 
دليل  به  پفک  مي شود.  معده  شدن  فلج  و 
نشاسته موجود در ذرت، طبيعت خاص خود و 
خاصيت چسبندگي که دارد در گروه هاي سني 
مختلف به ويژه کودکان و نوجوانان باعث ايجاد 

آسيب هاي جدي مي شود. اين ماده غذايي فاقد 
در  چسبندگي  ايجاد  بر  عالوه  غذايي  ارزش 
سالمت  و  دهان  وضعيت  سالمت  ها  دندان 

عمومي بدن را به خطر مي اندازد.

نگذاريد مغزتان سكته  كند 

شهرخبر: اختالل در گفتار، فلج ناگهاني دست و 
يا صورت سه عالمت اصلي بروز سکته مغزي 
است، بنابراين به محض مشاهده اين نشانه ها 
زمان طاليي را از دست ندهيد چرا که ممکن 
است سکته مغزي در راه باشد. اگر خونرساني 
اين  شود  متوقف  و  مختل  مغز  از  قسمتي  به 
قسمت از مغز ديگر نمي تواند عملکرد طبيعي 
خود را داشته باشد که به اين وضعيت اصطالحا 
سکته مغزي مي گويند. فشار خون باال، ديابت 
تحرکي،  کم  چاقي،  باال،  چربي  نشده،  کنترل 
رژيم  آلوده،  هواي  قليان،  و  سيگار  از  استفاده 
نامناسب، فشارهاي رواني و استرس و  غذايي 
فاکتورهاي خطر ساز و زمينه  از جمله  ژنتيک 
ساز بروز سکته مغزي هستند. براي افرادي که 
مشخصي  زمان  اند،  شده  مغزي  سکته  دچار 
وجود دارد هرچه زمان ارجاع بيماران به مراکز 
درماني سريع تر باشد عالوه بر حفظ جان بيمار، 
نيز کاسته مي شود.  از سکته   از عوارض پس 
سکته  دچار  که  افرادي  براي  طاليي  زمان 
مغزي مي شوند ٣ ساعت است؛ اگر بيماران هر 
چه زودتر به ويژه در يک ساعت اول به مراکز 
درماني هدايت و آمپول مخصوص (حل کننده 

لخته خون ) براي آنها تزريق شود آينده بهتري 
در  البته  آنهاست.  انتظار  در  معلوليت  نظر  از 
 بعضي مواقع تا چهار ساعت و نيم هم مي توان 
به  بايد  کرد.  جلوگيري  ها  معلوليت  بعضي  از 
مردم آموزش داده شود که با تغيير روش زندگي 
و عادات غذايي، تغذيه مناسب، ورزش ، کنترل 

ديابت،  خون،  پرفشاري  مانند  هايي  بيماري 
و  دخانيات  نکردن  مصرف  باال،  خون  چربي 
از  توان  مي  وزن  اضافه  و  چاقي  از  جلوگيري 

بروز سکته مغزي پيشگيري کرد. 

 رژيم غذايى براى درمان سرگيجه 

طور  به  تواند  مي  سرگيجه  حمالت  سالمانه: 
ناگهاني و براي چند ثانيه و يا ممکن است بسيار 
طوالني باشد. اگر شما داراي سرگيجه شديد باشيد 
براي چند روز  ثابت و  عاليم شما ممکن است 

زندگي عادي شما را دشوار کند. ويتامين ب که در 
منابع غذايي ( برنج، گندم، جو دوسر، سويا، نخود 
فرنگي، عدس، لوبيا خشک، گردو، بادام و فندق ) 
وجود دارد يک آنتي اکسيدان قوي است که مانع 

از اثرات منفي راديکالهاي آزاد در اعصاب، مغز و 
گوش مي شود. ثابت شده است کمبود ويتامين 
ب سبب سرگيجه مي شود.ويتامين B٣ يا نياسين 
براي سرگيجه هاي کوچک موثر است کمبود اين 
ويتامين مي تواند سبب اختالالت سيستم عصبي 
شود. مواد غذايي غني از پتاسيم مانند ( کاهو، سيب 
زميني، گوجه فرنگي، اسفناج،  نخودفرنگي، هلو، 
زردالو، انگور و موز ) مي تواند در سرگيجه مفيد 
باشدکم خوني فقر آهن سبب سرگيجه مي شود و 
مواد غذايي غني از آهن ( کرفس، ذرت، آجيل، نخود 
فرنگي، اسفناج، کاسني، هويج و خيار ) درسرگيجه 
است. مفيد  است  خوني  کم  از  ناشي  که   اي 

پيشنهادهاى طب سنتى براى سكسكه!

شهرخبر: سکسکه  عبارت  است  از انقباضات  ناخودآگاه  
و مکرر عضله  ديافراگم  که تحريک ديافراگم موجب 
مي شود که هوا خارج شود.در برخي مواقع اختالالت 
يا غلبه  يا غلبه گرمي  دهانه معده, غلبه سردي 
خشکي يا غلبه تري در معده عامل سکسکه است.
برخي مواقع خوردن آب و نفس عميق کشيدن در 
رفع سکسکه مفيد است. مصرف دمنوش هل به 
تقويت معده کمک مي کند، تقويت معده مانع بروز 

بسياري از سکسکه ها مي شود.

ايستگاه سالمت

حوادث

بزرگترين دومينوى كشورى
 در بيرجند برگزار مى شود

فارس : رئيس انجمن علمي مهندسي ميکانيک دانشگاه 
کشوري  مسابقه  بزرگترين  اينکه  بيان  با  بيرجند  آزاد 
دومينو در بيرجند برگزار مي شود، گفت: اين مسابقه طي 
روزهاي ٢٤ تا ٢٦ آذرماه امسال در دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد بيرجند برگزار مي شود. حسيني اظهار کرد: خراسان 
جنوبي قطب دومينو کشور است که افتخارات زيادي 
براي ايران کسب کرده و رکوردهايي در کتاب گينس 
به ثبت رسيده است. وي ادامه داد: اين دوره از مسابقات 
در سه بخش دانش  آموزي، دانشجويي و خانوادگي برگزار 
مي شود و هيچ محدوديتي ندارد. وي افزود: در اين دوره 
با  در فضاي ٦*٦  قطعه  هزار  دومينو ٥٠  مسابقات  از 
تصريح  شد. وي  خواهد  برگزار  اجباري  مرحله  هشت 
کرد: در پايان مسابقه به تيم نخست دانشجويي مبلغ 
١٠ميليون ريال، تيم دوم ٦ ميليون ريال و تيم سوم ٤ 
ميليون ريال اهدا مي شود. اين مسئول ادامه داد: به تيم 
نخست دانش آموزي مبلغ ٥ ميليون ريال، تيم دوم سه 
ميليون ريال و تيم سوم دو ميليون ريال اهدا مي شود. 
حسيني خاطرنشان کرد: همچنين به برنده تيم نخست 
بخش خانواده مبلغ ٤ ميليون ريال، تيم دوم سه ميليون 

ريال و تيم سوم دو ميليون ريال اهدا مي شود.

تيم اباصالح المهدى(عج) قهرمان 
مسابقات فوتسال بسيجيان قاينات شد

گفت:در  قاينات  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  فارس: 
راستاي ايجاد شور و نشاط اجتماعي، ترويج ورزش هاي 
همگاني و گراميداشت هفته پدافند غيرعامل، مسابقات 
فوتسال قهرماني بسيجيان گردان  هاي امام حسين(ع) 
مسابقات  اين  کرد:  اظهار  قطبي  شد.  برگزار  قاينات 
توسط انجمن مردم نهاد ارمغان نشاط و تندرستي با 
همکاري تربيت بدني سپاه پاسداران در سالن ورزشي 
به  فوتسال  تيم   ١٤ شرکت  با  قاينات  سپاه  تدارکات 
کرد:  تصريح  شد.وي  برگزار  برگشت  و  رفت  صورت 
شهيد  تيم  مقابل  در  قاين  اباصالح المهدي(عج)  تيم 
قانوني  وقت  در  بازي  که  رفت  ميدان  به  فروزان نژاد 
ضربات  در  اما  رسيد،  پايان  به  سه  بر  سه  تساوي  با 
پنالتي تيم ابا صالح المهدي(عج) قاين با برتري چهار بر 
سه از سد حريف گذشت و بر سکوي نخست ايستاد. 
وي با اشاره به نايب قهرماني تيم شهيد فروزان نژاد در 
اين مسابقات گفت: تيم داوري اين مسابقات را خسرو 

جعفري و ميالد محمدنژاد بر عهده داشتند.

كسب مقام سوم مسابقات كاراته شمال 
شرق كشور توسط ورزشكار«طبسي»   

سجاد ساالري مقام سوم کاراته شمال شرق کشور در 
گروه سني خردساالن در وزن مثبت ٢٠ کيلوگرم را کسب 
کرد. وي پس از موفقيت در مسابقات استاني به مرحله 
اين  يافت و موفق به کسب مقام سومي  کشوري راه 
مسابقات شد .گفتني است اين مسابقات در سبک جهاني 

کيوکوشين کاي کان ساکاموتو کاراته دو برگزار شد.

پرداخت قبض از حساب ديگران

ايرنا: رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي همدان گفت: 
بدنبال مراجعه شهروندي و ارائه شکوائيه اي مبني بر 
برداشت از حساب بانکي وي، بررسي موضوع در دستور 
 کار قرار گرفت.سرهنگ اميني افزود: پس از بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص شد، فردي ناشناسي با دسترسي 
به اطالعات حساب بانکي شاکي، اقدام به پرداخت قبض 
منزل به صورت اينترنتي کرده است.وي گفت: ماموران 
با بکارگيري شگردهاي پليسي متهم را  دستگير کردند.
رئيس پليس فتا همدان افزود: متهم پس از اقرار به بزه 
انتسابي به همراه پرونده براي سير مراحل قانوني به 

دادسراي عمومي و انقالب همدان فرستاده شد.

كشف 708 كيلوگرم ترياك دراستان

از  با مواد مخدر خراسان جنوبي  مبارزه  پليس  رئيس 
کشف ٧٠٨ کيلوگرم ترياک از يک دستگاه تريلي در 
اين استان خبر داد .سرهنگ کاهني گفت: با تکميل 
مواد  با  مبارزه  پليس  از  اي  ويژه  هاي  تيم  اطالعات 
مخدر خراسان جنوبي و شهرستان طبس ،جاده کرمان 
به بيرجند و راه هاي فرعي را کنترل کردند.وي ادامه 
داد : تيمي از مأموران خودروي اعالمي را در سه راهي 
کاهني  کردند.سرهنگ  متوقف  و  شناسايي  ديهوک 
افزود:در بازرسي از خودروي تريلي ٧٠٨ کيلوگرم ترياک 
که به طرز ماهرانه اي زير بار خودرو جاساز شده بود 

کشف و در اين رابطه يک متهم دستگير شد .

پژو 405 با 90 كيلو ترياك
 و حشيش در سربيشه متوقف شد

 
 ٩٠ کشف  از  سربيشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
کيلوگرم ترياک و حشيش از يک دستگاه پژو ٤٠٥ در 
اين شهرستان خبر داد. سرهنگ فوالدي گفت: مأموران 
با انجام كار اطالعاتي از حمل و جابجايي مواد مخدر 
توسط قاچاقچيان در محور اصلي سربيشه به بيرجند 
مطلع شدند و موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

با اشاره به عمليات منسجم مأموران ضمن دستگيري 
متهم و توقيف خودرو، ٩٠ کيلوگرم موادمخدر شامل 
گرم  و٨٤٠  کيلو   ٩ و  ترياک  گرم   ٢٩٠ و  کيلو   ٨٠

حشيش از خودروي پژو ٤٠٥ کشف کردند.

دستگيرى يك قاتل پس از 22 سال 

عصرايران:فرمانده انتظامي فارس گفت: ماموران يک 
قاتل فراري را که در استان فارس مرتکب قتل شده 
بود پس از ٢٢ سال که فراري و مخفي شده بود، در 
عسلويه استان بوشهر دستگير کردند. سردار گودرزي 
افزود: در شهريورماه سال ١٣٧٢ فردي در زاهدشهر فسا 
به قتل رسيد و قاتل پس از ارتکاب قتل متواري شد. 
وي ادامه داد: با انجام اقدامات اطالعاتي، مخفيگاه قاتل 
در شهرستان عسلويه از توابع استان بوشهر شناسايي شد 
و تيمي از ماموران پليس آگاهي فارس براي دستگيري 
وي وارد عمل شدند. پس از اخذ نيابت قضايي و عزيمت 

ماموران به شهرستان عسلويه، قاتل دستگير شد. 

باجگير در چت روم دستگير شد

جام نيوز:يک باجگير و کالهبردار حرفه اي در فضاي 
فتاي  پليس  رئيس  شد.  دستگير  مجازي «چت روم» 
مازندران گفت: با مراجعه مردي به پليس مبني بر اخاذي 
به  در فضاي مجازي چت روم  از وي  و کالهبرداري 
ارزش٢٠ ميليون ريال موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ محمدنژاد افزود: اين مرد از طريق چت روم 
وي  از  شاکي  کردن  اغفال  با  و  مجازي  فضاي  در 
کالهبرداري کرده و در صدد ادامه اخاذي بود که توسط 
مأموران شناسايي و دستگير شد. وي در بازجويي ها به 
فضاي  کاربران  از  اخاذي  و  کالهبرداري  مورد  چند 

مجازي در محيط چت روم اعتراف کرد.

آدرس : نبش غفارى 4       
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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
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گروه خبر- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي گفت: در نشستي كه با حضور مسئوالن استان هاى خراسان جنوبي، رضوي و شمالي، 
مديرعامل بانك صادرات و اعضاي ستاد تدبير و تسويه برگزار شد، تمام شعبه هاى مؤسسه منحله ميزان به نام بانك صادرات تغيير نام پيدا خواهد كرد.
حسيني، خاطر نشان كرد: با تالش ها و پيگيري هاي به عمل آمده و اجماعي كه در سطح ملي و استاني صورت گرفت؛ تمام دارايي ها، بدهي ها و كاركنان 

تعاوني منحله ميزان در چارچوب تعريف شده حقوقي و بانكي كه متضمن حقوق سپرده گذاران، كاركنان و سهامداران است به بانك صادرات واگذار شد.

قنات تشنه بيرجند، دهان باز كردشعبه هاى مؤسسه ميزان به نام بانك صادرات تغيير نام پيدا خواهد كرد

بهروزى فر- پيرو تماس تلفنى شهروندان بيرجندى از 
خيابان موسى ابن جعفر(ع)، مبنى بر قطع يا كم فشارى 
آب در برخى محالت منطقه، موضوع به شركت آب و 
فاضالب شهرى استان منتقل شد. معاون بهره بردارى 
شركت، ضمن اذعان به تكرارى بودن اين اتفاق گفت: 
بعد از تماس هاى متعدد اهالى منطقه به واحد امداد و 
حوادث شركت آب و فاضالب در تاريخ دهم و يازدهم 
آبان ماه مبنى بر كمبود فشار آب در برخى محالت 
منطقه، اكيپ هاى امداد و حوادث، به جهت جويايى 
علت، بررسى شرايط را در دستور كار قرار دادند. محمد 
نژاد ادامه داد: امدادگران ناچار بودند براى يافتن علت 
بروز اتفاق كه مرئى نبود و هيچ عالمت ظاهرى نداشت، 
هاى حفارى  محدوده،  اين  معابر  مختلف  نقاط   در 

ها  ساعت  از  بعد  باالخره  دهندكه  انجام  را  متعددى 
كار فشرده، ساعت 10 صبح روز گذشته، علت حادثه، 
نشست  از  ناشى  آبرسانى  تأسيسات  به  وارده  آسيب 
هاى  كانال  به  باران  آب  نفوذ  به جهت  زمين  شديد 
زيرزمينى يكى از قنات هاى قديمى شهر گزارش شد. 
وى در تشريح اين اتفاق اظهار كرد: در اين حادثه، در 
 محله موسى ابن جعفر 14 بر اثر بارندگى، آب هاى

سطحى به معابر داخلى مسير قنات متروكه زيرزمين 
نفوذ كرده، باعث پس زدگى آب در مسير قنات، شستن 
خاك هاى زير تأسيسات موجود در اين مسير اعم از 
آب و گاز و مخابرات و در نتيجه نشست زمين شده 
و خسارت هايى را به تأسيسات آب منطقه وارد نموده 
است. به گفته وى؛ افت فشار آب در محله ناشى از 
آب  هاى  شبكه  و  تأسيسات  به  وارده  آسيب  همين 
بوده است. وى با تأكيد بر اينكه، مشابه اين اتفاق در 
انقالب هم  خيابان  در محدوده  و  ماه  آبان  روز دهم 
حادث شده، اظهار كرد: در صورت بى توجهى به اين 
اى  متروكه  هاى  قنات  مسير  نكردن  پر  و  موضوع 
باشند  مى  موجود  شهر  مناطق  از  برخى  زير  در  كه 
ساخت  آنها  روى  بر  موضوع  اين  به  توجه  بدون  و 
اين  تكرار  منتظر  بايد  گرفته،  صورت  سازهايى  و 
 موضوع و بروز حوادث جبران ناپذيرى در ساختمان ها
پيشينه  به  رجوع  است:  ذكر  به  باشيم. الزم  معابر  و 
حوادث سطح شهر بيرجند، اين نكته را يادآور مى شود 
كه قبل از حادثه روز شنبه خيابان انقالب، ما در اسفند 
ماه سال گذشته هم شاهد نشست يك منزل مسكونى 
و سقوط مادرى باردار داخل حفره بوديم، حادثه اى كه 
چند روز قبل تر از آن هم رخ داده بود، هرچند سقوط 
و فرو نشستن يك باره زمين، در محالت مختلف و 
قديمى شهر تكرارى شده و متوليان امر در حوزه هاى 
مختلف، قول پيگيرى اين موضوع و مشخص نمودن 
محدوده قنات ها را قبل از اين هم داده بودند، اما گويى 
شتاب حادثه از سرعت عمل مديران در تصميم گيرى 

و شروع اقدامى كارآمد، خيلى بيشتر است.

امروز، نخستين همايش بين المللى 
ژئوديناميك شرق ايران 

در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود

شرق  ژئوديناميك  بين المللى  همايش  دبير  فارس- 
ايران گفت: نخستين همايش بين المللى ژئوديناميك 
دانشگاه  در  روز  پنج  مدت  به  امروز  از  ايران  شرق 
بيرجند برگزار مى شود. محمودرضا حيات در نشست 
گروه  كرد:  اظهار  همايش  اين  برگزارى  هماهنگى 
زمين شناسى دانشگاه بيرجند فعاليت هاى گوناگون و 
مشتركى با ديگر دانشگاه هاى كشور و دانشگاه هاى 
اين  كه  دارد  قديم  از  ايتاليا  و  سوئيس  فرانسه، 
و  اساتيد  بين  اطالعات  تبادل  قالب  در  فعاليت ها 
وجود  اين  با  مى  گيرد  صورت  دكترا  دانشجويان 
دانشگاه بيرجند از نظر علمى رتبه خوبى در كشور و 
دنيا دارد. وى با بيان اينكه اين همايش در دانشگاه 
و  فرانسه  مارى كورى  دانشگاه  همكارى  با  بيرجند 
افزود:   مى شود،  برگزار   كشور  زمين شناسى  سازمان 
ميهمان   50 و  داخلى  ميهمان   25 همايش  اين  در 
خارجى از كشور ها ى فرانسه، ايتاليا، چين، دانمارك، 

تايوان،تركيه و سوئيس حضور دارند.

دشمن جرات حمله نظامى به ايران ندارد 
بايد مراقب جنگ نرم دشمن بود

(ع) خراسان  الرضا  انصار  مهر- مسئول سياسى سپاه 
نظامى  اينكه دشمن جرأت حمله  بر  تأكيد  با  جنوبى 
را پيش گرفته و  نرم  امروز دشمن جنگ  ندارد، گفت: 
از طريق فضاى مجازى و نرم افزارى به دنبال ضربه 
زدن به كشور است. مهدى مزگى نژاد در همايش پدافند 
فداكارى  نبود  اگر  بشرويه گفت:  غيرعامل شهرستان 
شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آرامش 
و امنيت جامعه امروز محقق نمى شد. وى افزود: بايد 
هوشيار باشيم چراكه دشمنان در حال حاضر جنگ نرم 
را پيش گرفته اند كه اين جنگ تهديدى سنگين است 
به اين دليل كه در زمان جنگ سخت محدوده حضور 
دشمن مشخص بود اما در جنگ نرم دشمن در منازل 
تمام افراد در بشرويه و ساير نقاط كشور ورود پيدا كرده 
و افكار جوانان را نشانه گرفته است. وى به تعريف پدافند 
مقام معظم رهبرى  و گفت:  اشاره كرد  نيز  غيرعامل 
مى فرمايند اگر محافظت نظامى يا پدافند غيرعامل نباشد 
همه دستاوردهاى نظامى، سياسى، اقتصادى، علمى و... 

در يك نصف روز از بين مى رود.

راه اندازى كارخانه فرآورده زيتون در 
نهبندان درآينده نزديك صورت مى گيرد

ايسنا- مديريت جهاد كشاورزى نهبندان، از راه اندازى 
نزديك  آينده اى  در  زيتون  كردن  فرآورده  كارخانه 
زمين هاى كشاورزى  از  داد، گفت: 305 هكتار  خبر 
شهرستان نهبندان زيركشت زيتون است كه از اين 
هكتار  و 165  بارور  هكتار سطح  ميزان 140  مقدار 
سطح غير بارور است. وى ادامه داد: ارقام مهم زيتون 
اين شهرستان زرد، روغنى، كروناكى، آربكين وتعداد 
كرد:  تأكيد  وى  است.  نفر   67 زيتون  برداران  بهره 
توليد زيتون در سال جارى 25 تن كه ميزان  ميزان 
ارزش  با  ليتر  اين محصول3500  استحصالى  روغن 

ريالى 140 ميليون تومان برآورد مى شود.

بيش از 100 واحد مسكونى
 در حاجى آباد بيرجند واگذار شد

 137 واگذارى  از  بيرجند  مسكن  بنياد  رئيس  مهر- 
واحد مسكونى بنياد مسكن در حاجى آباد بيرجند خبر 
داد. عباس گل محمدى در جمع مردم حاجى آباد با 
اعالم اين خبر، اظهار كرد: هزينه اوليه اين مسكن ها 
25 ميليون تومان است. وى ادامه داد: 12.5 ميليون 
تومان توسط بانك هاى عامل با كارمزد پايين قسط 
پرداخت  دوساله  اقساط  صورت  به  مابقى  و  بندى 
اين مسكن ها وياليى  اينكه  بيان  با  مى شود. وى 
است، اظهار كرد: ساخت و ساز اين مسكن ها كامًال 
استاندارد بوده و مقاوم سازى الزم در ساخت آن نيز 
 70 اى  پروژه  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  انجام 
واحدى با همين شرايط نيز واگذار شده است، تصريح 
كرد: اين فرصتى مغتنم براى افرادى كه است كه از 
داشتن سرپناهى براى زندگى محروم هستند چراكه 
با سرمايه گذارى 25 ميليون تومانى نيز صاحب خانه 
با اشاره به نوسازى و مقام  ادامه  مى شوند. وى در 
سازى بافت هاى فرسوده روستايى، بيان كرد: ساالنه 
دو هزار مسكن توسط بانك هاى عامل در روستاها 
نوسازى مى شود. وى با بيان اينكه در اين راستا در 
سالجارى تاكنون 366 نفر به بانك ها معرفى شده 
اند، تصريح كرد: نوسازى خانه هاى 302 نفر از اين 
ساكن  خود  منازل  در  و  است  رسيده  اتمام  به  افراد 
هستند. گل محمدى ادامه داد: همچنين به افرادى 
ميليون   15 مبلغ  دارند  نيز  خانه  ساختن  قصد  كه 

تومان وام پنج درصد داده مى شود.

وضع ايمنى واحدهاى صنفى مطلوب نيست

مهر- مديرعامل آتش نشانى شهردارى بيرجند گفت: 
در حال حاضر وضع ايمنى واحدهاى صنفى بيرجند 
مطلوب نيست و اين واحدها بايد ملزم به اخذ تأييديه 
هاى  سال  در  كرد:  اظهار  ميرزايى  شوند.  ايمنى 
گذشته واحدهاى صنفى بايد تأييديه ايمنى را دريافت 
بسيار  كه  است  سالى  چند  كار  اين  كه  كردند  مى 
محدود شده است. وى با تأكيد بر اينكه طبق قانون 
تمامى واحدهاى صنفى بايد براى تأييديه ايمنى خود 
مراجعه كنند، بيان كرد: در حال حاضر در حال رايزنى 
با اتاق اصناف هستيم كه اين موضوع دوباره اجرايى 
صنفى  واحدهاى  ايمنى  افزود:  وى  شود.  الزامى  و 
واقع در خيابان هاى عدل، شهيد فهميده و خيابان 
مصطفى خمينى در اولويت قرار دارند كه بايد هرچه 

زودتر وضع ايمنى آنها بررسى شود.

53 تن زعفران در استان برداشت مى شود

ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
پيش بينى كرد: امسال 53 تن زعفران از 141 هزار و 31 
هكتار سطح كشت اين گياه در استان برداشت شود كه 
اين رقم نسبت به سال 93، هفت تن افزايش دارد.ولى 
پور مطلق افزود: استفاده از كود آلى از قبيل كود حيوانى 
و كودهاى بيولوژيك و محلول پاشى با عناصر ميكرو، 
آبيارى به موقع و به ميزان كافى، استفاده از پياز سالم و 
درشت، مبارزه با علف هاى هرز و آفات و بيمارى ها به 
ويژه پياز زعفران از جمله نكات مهم در افزايش عملكرد 

اين محصول راهبردى در واحد سطح است.

پل موسى بن جعفر بهار سال آينده 
به بهره بردارى مى رسد

ايرنا - شهردار بيرجند با بيان اينكه عمليات احداث 
پل موسى بن جعفر(ع) اين شهر به عنوان يك پروژه 
مهم روان سازى ترافيك در شمال شهر در مراحل 
نهايى قرار دارد، گفت: اين پروژه با صرف 45 ميليارد 
به   1395 سال  بهار  در  ديگر  گذارى  سرمايه  ريال 
بهره بردارى مى رسد. مديح افزود: عمليات اجرايى 
اين پروژه در ماه ارديبهشت سال 93 شروع شد كه 
تاكنون 17 ميليارد ريال صرف اجراى آن شده است.

ثبت 4 استاندارد كارخانه اى در استان

تسنيم- مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى خراسان 
جنوبى گفت: 4 استاندارد كارخانه اى در خراسان جنوبى 
براى محصوالت واحدهاى توليدى در اين اداره كل ثبت 
شده است. مروى مقدم اظهار كرد: واحد توليدى خراسان 
استانداردسازى  راستاى  در  امسال  آبان ماه  در  جنوبى 
موفق به ثبت استاندارد كارخانه اى با عنوان آلبالو خشك 
ترش- ويژگى ها، شد. وى گفت: استاندارد كارخانه اى، 
استانداردى است كه توسط واحد توليدى تهيه و تدوين 
محصول  عرضه  براى  آن،  در  مندرج  الزامات  و  شده 
نهايى به بازار، بيان مى شود. وى بيان كرد: واحدهاى 
توليدى در راستاى اهداف سازمان ملى استاندارد و در 
مدارك  ارسال  از  استانداردسازى، پس  توسعه  راستاى 
به اداره كل استاندارد و بررسى و تأييد آن توسط واحد 
مربوط، موفق به ثبت استاندارد كارخانه اى مى شوند. وى 
خاطرنشان كرد: در صورت ثبت استاندارد كارخانه اى، 
واحد توليدى مى تواند اظهار كند كه محصولى مطابق 
نيست  مجاز  ولى  است  كرده  توليد  مربوطه  استاندارد 

نشان استاندارد بر  محصول درج كند.

كودكان 3 تا 6 سال خراسان جنوبى 
غربالگرى بينايى شدند

از  جنوبى  خراسان  بهزيستى  مديركل  تسنيم- 
غربالگرى بينايى كودكان 3 تا 6 سال خراسان جنوبى 
خبر داد و گفت: 274 هزار و 900 كودك سه تا شش 
بينايى  غربالگرى  گذشته  سال   10 در  استان  سال 
شدند. عزيزى اظهار كرد: سازمان بهزيستى به منظور 
ارتقاى سطح سالمت از طريق فرهنگ پيشگيرى در 
معلوليت هاى  و شيوع  بروز  باهدف كاهش  و  جامعه 
بينايى و پيشگيرى  برنامه غربالگرى  قابل پيشگيرى 

از تنبلى چشم كودكان را اجرا كرده است.

كاظمى فرد- روز گذشته مراسم اربعين جان باختگان حادثه 
 منا با حضور قشرهاى مختلف مردم، مسئوالن سازمان ها،

جان  داغدار  بستگان  و  ها  خانواده  و  مختلف  نهادهاى 
باختگان  در مسجد امام حسين(ع) بيرجند برگزار شد. 

نماينده بعثه مقام معظم رهبرى در استان در اين مراسم 
گفت: آل سعود با همكارى اسراييل و آمريكا قصد كمرنگ 

كردن حضور مردم براى شركت در مراسم حج را دارند. 
حجت االسالم مجتبى اوحدى افزود: دشمن درصدد است 
با از بين بردن ارزش هاى اسالمى حج، سرزمين منا و رمى 
جمرات را ناامن براى حضور زائران نشان دهد. وى به جايگاه 
تجارى و بازرگانى مكه قبل از اسالم اشاره كرد و گفت: آل 

سعود و اسراييل در صدد هستند با وجود خانه كعبه در مكه 
اين شهر را به محل سير و سياحت و تجارت تبديل كنند. 

حجت االسالم اوحدى ادامه داد: امروز دشمنان در كنار 
برجام مى خواهند مسايل ديگرى را به وجود آورند پس 
بيدار باشيد. وى افزود: برنامه دشمن اين است مسلمانان 
را از حج محروم و مردم را نسبت به يكديگر بدبين كنند.

شايان ذكر است در حادثه سقوط جرثقيل در مكه و نيز 
حادثه منا شش نفر از زائران خراسان جنوبى به نام هاى 
حسن همايونى، محمد مهدى رضاپور، محمدچوبدار، على 
اكبر دليرى، على حاجى پو و نيز ولى اسماعيلى جان خود 

را از دست دادند.

مراسم اربعين جان باختگان حادثه منا در بيرجند برگزار شد

معاون  شد.  حل  ساله   30 مشكل  گيوكى- 
گفتگو  در  جنوبى  خراسان  استاندارى  عمرانى 
اراضى  اسناد  ساله  سى  مشكل  حل  از  آوا  با 

موسوم به موسوى خبر داد.
اى  جلسه  در  نژاد  نخعى  همايون  گفته  به 
كشور،  مستضعفان  بنياد  رئيس  حضور  با  كه 
گذشته  روز  استانى  مسئوالن  و  استاندار 

با  كيا  سعيدى  شد،  برگزار  استاندارى  در 
نماينده  رئيسى  ا...  آيت  مؤثر  نقش  يادآورى 
استاندار  رهبرى،  خبرگان  مجلس  در  استان 
اين  حل  و  پيگيرى  در  استان  مسئوالن  و 
ا...  آيت  مؤكد  خواست  به  افزود:  مسأله 
بر  كرديم.  اقدام  مشكل  حل  براى  رئيسى 
اساس اين خبر بنا بر توافق انجام شده پس 

تفكيك  تأييديه  مستضعفان  بنياد  آنكه  از 
خريداران  نمود  اعالم  را  خود  اراضى  سهم 
ملك مى توانند سهم مشاعى بنياد را به نرخ 
اسناد  از آن كار صدور  روز خريدارى و پس 

انجام خواهد شد. مالكيت 
را  مستضعفان  بنياد  جديد  رويكرد  نژاد  نخعى 
با سازمان ها و مردم  در تعامل هر چه بيشتر 

را ستود و از عوامل مؤثر و اساسى در حل اين 
مشكل دانست.

به  اخير  هاى  سال  طى  كه  موسوى  اراضى 
است   ياد شده  استان  جرايد  در  آن  از  فراوانى 
به وسعت 38 هكتار در غرب شهر بيرجند واقع 
شده و862 نفر از صاحبان آنها بيش از سه دهه 

گذشته را در برزخ بالتكليفى به سر برده اند.

رئيس بنياد مستضعفان كشور: با خواست موكد آيت ا... رئيسى براى حل مشكل اراضى «موسوى» ورود پيدا كردم

مشكل 30 ساله حل شد

حسين زاده- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در 
افتتاح نمايشگاه بزرگ  از  نشست خبرى روز گذشته خود 
كتاب از تاريخ 25 آبانماه جارى در محل نمايشگاه هاى بين 
المللى در بيرجند خبر داد. محبى با اشاره به اينكه خيلى ها 
از نمايشگاه كتاب به عنوان بزرگترين رويداد فرهنگى در 
استان نام مى برند، گفت: بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى 
بايد كتاب را به زندگى و سبد كاالى مردم وارد كنيم و در 
اين راستا وظيفه و تكليف همه ما مشخص است. وى با 
بيان اينكه مردم استان از گذشته با كتاب مأنوس بوده اند، 
اظهار كرد: توجه به كتاب و كتابخوانى در استان باعث شده 
كه بزرگان زيادى از اين خطه فرهنگى برخيزند. البته سرانه 
كتابخوانى در كشور ما نسبت به ساير كشورها بسيار پايين 
است و زيبنده كشور فرهنگى ما نمى باشد و به نظر مى 
رسد مردم ما بيشتر به ادبيات شفاهى عالقمند هستند و 

يكى از داليل برگزارى شب نشينى ها همين امراست. 

نمايشگاه بزرگ كتاب استان 
صبح و عصر پذيراى عالقمندان خواهد بود

به گفته محبى بر خالف نظر برخى ها، كتاب هاى ديجيتال 
اينترنتى هيچگاه جاى كتاب را  و شبكه هاى مجازى و 
هاى نمايشگاه  اداره  مركز  تقويم  برابر  لذا  و  گيرد   نمى 

كشور، نمايشگاه بزرگ كتاب استان را از 25 آبان لغايت 
المللى  بين  هاى  نمايشگاه  دائمى  محل  در  ماه  آذر  اول 
البته قصد داشتيم بخش كتاب  برپا خواهيم كرد.  استان 
كتب  ساير  از  منفك  صورت  به  را  نوجوان  و  كودك 
به  بنا  حال  اين  با  نشد  فراهم  امكان  اين  كه  كنيم  برپا 
نمايشگاه  گذشته  هاى  سال  در  مردمى  هاى  درخواست 
در شيفت صبح از ساعت 9 تا 12 داير خواهد بود تا بستر 
در شيفت  فراهم شود.  آموزان  دانش  بهتر  استفاده  براى 
پذيراى   21 تا   15/30 ساعت  از  نمايشگاه  نيز  بعدازظهر 

عالقمندان خواهد بود.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با بيان اينكه دو 
سوله به متراژ 1320 متر در اختيار داريم، از اعالم آمادگى 
80 درصد از ناشران استان براى شركت در نمايشگاه بزرگ 
كتاب خبر داد، تصريح كرد: با وجود اينكه جلوى حضور 
برخى ناشران كشورى كه به ناشران ما كتاب فروخته اند و 
احتمال عرضه همان كتاب در نمايشگاه وجود دارد را براى 
باز هم  اما  ايم  استان گرفته  بومى  ناشران  مستقر نشدن 
برخى ناشران استان قصد شركت در نمايشگاه را ندارند 
كه اين امر قابل تأمل است. وى با تأكيد بر اين نكته كه 
نمايشگاه كتاب مدنظر  نيز در  را  در كنار كميت، كيفيت 

قرار داده ايم، يادآور شد: از عرضه كتاب هاى بى كيفيت 
يا كتبى كه به صورت مكرر در نقاط ديگر عرضه شده، 

جلوگيرى به عمل مى آيد.
محبى از پيگيرى و تخصيص بالغ بر 300 ميليون ريال 
محدوديت  وجود  با  نمايشگاه  اين  براى  حمايتى  يارانه 
منابع خبر داد و با اشاره به اينكه در مجموع 600 ميليون 
ريال يارانه حمايتى براى نمايشگاه كتاب استان اختصاص 
در نظر گرفته شده، اظهار كرد: تسهيالتى نيز براى خريد 

آنالين كتاب در نمايشگاه پيش بينى شده است. 
ضمن اينكه عالقمندان مى توانند براى تسهيل در امور و 
صرفه جويى در وقت، كد كتاب مدنظر و نام ناشران را از 

طريق شبكه اينترنتى مشخص نمايند.

اعالم آمادگى 80 درصد از ناشران استان 
براى حضور در نمايشگاه كتاب

انتشارات و  وى به فعاليت 40 باب كتابفروشى، 16 باب 
2 نمايندگى نشر در استان اشاره كرد و خاطرنشان كرد: 
ناشران كه در سال گذشته 20 درصد تخفيف مى دادند 
 امسال درخواست 10 درصد تخفيف كرده اند و خواسته اند
كه اين 10 درصد را نيز فرهنگ و ارشاد تقبل كند و لذا 
سهم ما 20 درصد شود. مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان از شركت تعاونى ناشران كشور به عنوان مؤسسه 
معين در برگزارى نمايشگاه بزرگ كتاب استان در سال 
جارى نام برد و با بيان اينكه اطالعات مربوط به سقف بن 
خريد كتاب، تعداد غرفه ها، عناوين كتب و نام ناشران و 
... در جلسه بعدى اعالم خواهد شد، گفت: از مردم عزيز 
مى خواهيم كه به صورت تدريجى و به تناوب در طول 
روزهاى برپايى نمايشگاه در نمايشگاه حضور پيدا كنند تا 
جمعيت در بين روزها توزيع شود و ازدحام جمعيت را كه 

هم كار مراجعين را سخت مى كند و هم مانع پاسخگويى 
سريع و مناسب مى شود، جلوگيرى گردد. 

مطبوعات  بزرگ  نمايشگاه  برگزارى  به  ادامه  در  محبى 
تهران  در  جارى  ماه  آبان   21 لغايت   16 تاريخ  از  كشور 
اشاره كرد و با بيان اينكه امسال به اتفاق خانه مطبوعات 
استان پيگير اختصاص غرفه اى 24 مترى به مطبوعات و 
رسانه هاى خراسان جنوبى شديم، گفت: اين غرفه مركز 
و  ها  پتانسيل  و  فرهنگ  نشريات،  معرفى  براى  خوبى 
ظرفيت هاى استان خواهد بود و سعى خواهيم كرد بيشتر 
به معرفى و عرضه كتب و تأليفات مربوط به معرفى استان 
بپردازيم و اميدواريم كه غرفه اى نمونه، شايسته قدردانى 

و در شأن فرهنگ استان برپا كنيم.
سؤال  دو  به  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
خبرنگار ما مبنى بر اينكه آيا اعتبارات فرهنگى استان ما 
افزايش پيدا كرده و نيز برنامه هاى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد براى مردمى كردن و فراگير كردن هنر مادر و مؤثر 

تئاتر در استان پاسخ گفت.

در صورت افزايش اعتبارات فرهنگى 
به شهرستان ها و انجمن هاى هنرى 

كمك بيشترى خواهد شد

استان  فرهنگى  اعتبارات  ميزان  اينكه  بيان  با  محبى 
تغييرى پيدا نكرده، خاطرنشان كرد: آقاى استاندار لطف 
در  دادند كه  ما وعده  نامه  به دو سه  پاسخ  در  و  داشتند 
اين بحث خواهد شد.  به  بيشترى  بودجه سال 95 توجه 
به هر حال اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى به عنوان 
متولى اصلى حوزه فرهنگ به كمك هاى وزارتخانه متكى 
هستيم و نياز به حمايت وجود دارد و اگر استان كمك كند 
سهم شهرستان ها و انجمن هايى از جمله همين انجمن 

نمايش و تئاتر استان كه اتفاقًا اساتيد و بازيگران خوبى را 
به خصوص در مركز استان فعال دارد بيشتر خواهد شد. 
امسال دفتر تعزيه خوانى را افتتاح كرديم و اجراى گروه 
نمايشى در محل قتلگاه بيرجند نيز مورد توجه مردم قرار 
گرفت. وى با اشاره به اينكه تئاتر رشته هنرى مادر است، 
بازيگرى  عرصه  اساتيد  و  پيشكسوتان  امروز  كرد:  اظهار 
از  را  كارشان  كه  كنند  مى  افتخار  تلويزيون  و  سينما  در 
تئاترى  صحنه  بازيگر  را  خود  و  اند  كرده  شروع   تئاتر 
مى نامند و لذا ما هم با وجود تنگناها امسال ارديبهشت 

تئاتر را برگزار كرديم.
از  گفت:  و  كرد  گاليه  هم  ها  دستگاه  برخى  از  محبى 
برخى دستگاه ها كه بعضًا اعالم مى كنند از فعاالن تئاتر 
يا نمايش حمايت مى كنيم اما وعده خود را از ياد مى برند 
درخواست مى كنيم كه پاى كار بيايند و حداقل به اندازه 
بهره بردارى تبليغاتى خود از كار هنرى هنرمندان عرصه 
تئاتر و نمايش كمك كنند تا عزيزان هنرمند ما هم دلزده 

نشوند و با دلگرمى بيشترى به كارشان ادامه دهند.

از ناشران و كتابفروشان استان 
براى حضور در نمايشگاه كتاب دعوت مى شود

ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  فرهنگى  معاونت  سرپرست 
اسالمى استان هم با بيان اينكه براى استفاده دانش آموزان 
مدارس از نمايشگاه كتاب استان زمينه بازديد هدفمند آنان 
فراهم خواهد شد، درباره بحث ادعاى آسيب به ناشران و 
كتابفروشان استان به دليل برگزارى نمايشگاه كتاب، گفت: 
ما از ناشران و كتابفروشان استان هم براى حضور نمايشگاه 
دعوت به عمل مى آوريم و اين نمايشگاه مى تواند براى 
آنان به فرصت تبديل شود نه اينكه از آن به عنوان تهديد 
ياد كنند. بهارى با اشاره به اختصاص غرفه اى در نمايشگاه 
كتاب به غرفه هاى تازه كتاب استان، اظهار كرد: با اين 
وجود اجازه ورود به دستگاه هاى متولى براى تبليغات به 

دليل محدوديت فضا داده نخواهد شد.

احتمال اعزام خبرنگاران براى بازديد 
از نمايشگاه مطبوعات وجود دارد

وى از اعالم آمادگى شهردارى براى در اختيار قرار دادن 
براى  تهران  به  خبرنگاران  انتقال  منظور  به  نقليه  وسيله 
حضور در نمايشگاه مطبوعات خبر داد و مدير كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان هم گفت: چنانچه شرايط فراهم شود 
با هماهنگى خانه مطبوعات تعدادى از خبرنگاران  هم براى 

بازديد از نمايشگاه مطبوعات به تهران اعزام خواهند شد.

اختصاص يك غرفه در نمايشگاه مطبوعات به خراسان جنوبى

در نظر گرفتن 600 ميليون ريال يارانه حمايت براى نمايشگاه كتاب استان

خراسان  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مديركل 
جنوبى گفت: سه معضالت اصلى در خراسان جنوبى اعتياد، 
برنامه ريزى  و  تصميم گيرى  كه  است  بيكارى  و  طالق 
باشد.  چاره ساز  مى تواند  مختلف  دستگاه هاى  در  متوليان 
پيشگيرى  در همايش  مژگان شريفى  فارس،  گزارش  به 
از اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر، اظهار كرد: دفتر امور 
بانوان با هدف تحكيم و تعالى بنيان خانواده و در راستاى 
عرصه هاى  در  آنها  نقش  و  خانواده  و  بانوان  توان افزايى 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى فعاليت مى كند. وى با بيان 
شده  تشكيل  استان  در  كه  كارگروه هايى  از  يكى  اينكه 
اين  كارگروه تخصصى زنان و خانواده است كه در ذيل 
كارگروه كميته بانوان با موضوع اعتياد تشكيل شده است، 
عضويت  كميته  اين  در  دستگاه   28 تعداد  كرد:  تصريح 
دارند و تاكنون برنامه هاى متنوعى توسط اين كميته در 

استان برگزار شده كه يكى از آنها همين همايش است.
شريفى با بيان اينكه امروزه شاهد زنجيره اى از آسيب ها 
كه  مى كند  تهديد  را  خانواده ها  كه  هستيم  جامعه  در 

شد:  يادآور  است،  دشوار  بسيار  مشكالت  اين  از  رهايى 
بايد اليه هاى پنهان آسيب هاى اجتماعى شناسايى شود، 
به همين منظور بايد تعامل با سازمان هاى مردم نهاد را 

مدنظر قرار دهيم.

اعتياد زنان، عوارض خطرناك ترى 
نسبت به اعتياد مردان دارد

شريفى اعتياد داشتن زنان را داراى عوارض خطرناك ترى 
نخستين  زمانى  فاصله  گفت:  و  دانست  مردان  به  نسبت 
تجربه زنان به اعتياد تا مرحله تزريق مواد مخدر به طور 
متوسط دو سال به طول مى انجامد و اين در حالى است 

كه اين زمان در بين مردان هشت سال طول مى كشد.
وى با بيان اينكه حدود 70 درصد از زنان معتاد به واسطه 
اعتياد همسران خود درگير اعتياد شده اند، افزود: اعتياد در 
زنان زمينه ساز ساير آسيب هاى اجتماعى است كه در اين 
راستا مى توان به روابط جنسى پرخطر در اين گروه و در 
نتيجه ابتال به بيمارى هاى ايدز و هپاتيت اشاره كرد. وى 

با اشاره به پايين آمدن سن اعتياد، گفت: سن اعتياد به 13 
گرايش  مورد  در  ما  نگرانى  امر سبب  اين  و  رسيده  سال 
نوجوانان و دانش آموزان به سمت مواد مخدر شده است.

از جرائم زنان زندانى در  اينكه 60 درصد  بيان  با  شريفى 
از  درصد   55 همچنين  شد:  يادآور  است،  اعتياد  با  ارتباط 
طالق ها به دليل اعتياد بوده است. وى با بيان اينكه 10 
درصد معتادان كشور را زنان تشكيل مى دهند، افزود: از اين 
تعداد 62 درصد آنها متأهل بوده كه انواع آسيب ها را دچار 
مى شوند. شريفى افزود: برنامه هاى پيشگيرى مهارت محور 
و اجتماع محور، توسعه سمن ها براى شناسايى مشكالت و 
شناخت نيازها و توانمند سازى روستائيان از جمله برنامه هايى 

است كه بايد براى جلوگيرى از اعتياد انجام شود.

شهرستان بيرجند با كمبود پرسنل 
در معاونت بهداشتى مواجه است

پزشكى  علوم  دانشگاه  بهداشتى  معاونت  فنى  معاون 
از  بهداشتى  معاونت  در  پرسنل  كمبود  گفت:  نيز  بيرجند 

مهدى  است.  مطلوب  خدمات رسانى  در  مشكالت  ديگر 
بهداشتى و  اعتياد يك معضل  اظهار كرد:  زنگويى مطلق 
داراى سابقه طوالنى است. وى يكى از برنامه هاى معاونت 
بهداشتى دانشگاه را پيشگيرى از اعتياد دانست و تصريح 
كرد: خراسان جنوبى به سبب هم مرز بودن با افغانستان 
هميشه با مشكل سوء مصرف مواد مخدر مواجه بوده است. 
وى با اشاره به اينكه اعتياد ناگوارترين مشكل اجتماعى 
مشكالت  با  اعتياد  بر  عالوه  معتادان  شد:  يادآور  است، 
جسمانى و روحى نيز مواجه هستند و با توجه به اين امر و 
تحقيقات صورت گرفته شده، افراد معتاد 13,8 سال كمتر 
از افراد عادى جامعه زندگى مى كنند.زنگويى مطلق اضافه 
افغانستان  از 7 هزار و 700 نوع مواد مخدر كه در  كرد: 
توليد مى شود، حدود 3 هزار نوع به ايران وارد و از آنجا به 
اروپا فرستاده مى شود. وى به گرايش زياد زنان به سمت 
مواد مخدر و اعتياد اشاره كرد و افزود: اعتياد براى زنان 
را به وجود  باردارى و زايمان مشكالتى  باردار در دوران 

مى آورد كه رفع اين مشكل تدابير الزم را مى طلبد.

اعتياد، طالق و بيكارى سه معضل اصلى در خراسان جنوبى
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عامل خارجى علت سقوط هواپيماى روسى
 

مصر  در  كه  هواپيمايى  مالك  شركت  گفته  به 
سقوط كرد، «عاملى خارجى» منجر به اين سانحه 
هوايى شده است. يك سخنگوى دولت روسيه هم 
هم  تروريستى  اقدام  كه  است  گفته  بى بى سى  به 
مى تواند يكى از عوامل احتمالى سقوط اين هواپيما 
ادعا  اجتماعى  شبكه هاى  در  گروه  داعش  باشد. 
كرده اند كه آنها اين هواپيما را هدف قرار داده اند، اما 

روسيه و مصر ادعاى آنها را رد كرده اند. 

معاون ظريف : گفت وگوى مستقيم
 با واشنگتن درباره مسائل منطقه نداريم

حضور  درباره  كشورمان  خارجه  امور  وزير  معاون 
ايران در نشست هاى آتى وين درباره سوريه تصريح 
كرد: اگر اين نشست ها نمايشى و اعالم مواضع باشد 
و حقوق مردم سوريه را ناديده بگيرد، بى ثمر است 
و از آن استقبال نمى كنيم. معاون عربى و آفريقاى 
وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اين سؤال 
 – ايرانى  زمينه گفت وگوى  به وجود  توجه  كه «با 
... درباره مسئله  و  فرانسوى   – ايرانى  و  آمريكايى 
اجراى  امكان  آيا  گذشته،  سال  دو  طى  هسته اى، 
اين مدل در خصوص مسئله سوريه نيز وجود دارد؟ 
گفت: در خصوص مسائل منطقه و مسائل سوريه، 
واشنگتن  و  تهران  بين  هيچ گفت وگوى مستقيمى 
وجود ندارد و مقامات ارشد كشور اساسًا هيچگونه 

مجوزى به وزارت امور خارجه نداده اند.

تبديل يمن به كشور شبه نظاميان مورد 
حمايت ايران را تحمل نخواهيم كرد

امور  در  عربى  متحده  امارات  دولت  مشاور  وزير 
ها  حوثى  شد  منجر  ها  ايرانى  نفوذ  گفت:  خارجه 
دولت و نهادهاى دولتى يمن را تضعيف كنند. انور 
قرقاش گفت كه امارات متحده عربى تحمل نخواهد 
كرد كه يمن به كشور شبه نظاميان مانند حزب ا...

كه مورد حمايت ايران است، تبديل شود.

عربستان : ايران و روسيه تاريخ بركنارى 
 بشار اسد از قدرت را تعيين كنند 

و  امور خارجه عربستان سعودى گفت: روسيه  وزير 
بايد تاريخ و راهى براى كنار رفتن بشار اسد  ايران 
كنند. وى  قدرت مشخص  از  رئيس جمهور سوريه 
براى عقب نشينى  بايد  اظهار كرد: مسكو و تهران 

همه نيروهاى خارجى از سوريه توافق كنند.

پاسخ سيدحسين موسويان به الجزيره

الجزيره كه  موسويان در پاسخ به اين سوال شبكه 
برخى مانند عربستان معتقدند كه ايران به كشورهاى 
از خاك كشورهاى عربى  بايد  عربى تجاوز كرده و 
اينها  اينها فراموشكاران هستند.   : خارج شود، گفت 
انقالب يك  اند كه در ماههاى اول  فراموش كرده 
ايران  به  به رهبرى صدام  يعنى عراق  كشور عربى 
تجاوز كرد و عربستان و همه كشورهاى متحد آن 
از تجاوز صدام حمايت كردند و يك ميليون ايرانى را 

كشتند و600 ميليارد دالر به ايران خسارت زدند.

مبارزه با فساد را به امنيت سرمايه گذارى گره نزنيد

همايش  در  قضائيه  قوه  رئيس  الريجانى  آملى  ا...  آيت 
گفت:  كشور  از  خارج  در  ايران  نمايندگى هاى  روساى 
بحث برخورد با مفاسد اقتصادى را نبايد با بحث حمايت از 
سرمايه گذارى هاى قانونى خلط كرد. آمريكا در حالى ما را 
ناقض حقوق بشر مى داند كه اصرار به اعدام شيخ نمر دارد 
كه فقط نظر خود را اعالم كرده است. عدم خوف از استكبار و عزت ايمانى در 

روابط با كشورهاى ديگر و سياست خارجى بايد مورد توجه قرار گيرد.

سرلشكر جعفرى: مذاكره با آمريكا معادل نفوذ است
 

فرمانده كل سپاه مذاكره با آمريكا را معادل نفوذ دانست و 
گفت: خطر اينجاست كه برخى از مسئوالن داخلى هم به 
دنبال مذاكره با دشمن پس از توافق هسته اى هستند. سردار 
سرلشكر محمدعلى جعفرى با بيان اينكه برخى با التماس 
مى گويند شما كه حاال قدرتمند و با نفوذ هستيد، انقالب را 
كنار بگذاريد و بياييد با هم زندگى كنيم و عضو جامعه جهانى شويم، ادامه داد: وقتى 

مى گويند انقالب را بگذاريد كنار به اين معنى است كه از اين قدرت بيفتيد.

در همايش سفرا و روساى دفاتر و نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور عنوان شد:

عقب نشينى از اصول، راهى در دستگاه ديپلماسى ندارد

از  نشينى  عقب  گفت:  جمهور  رئيس 
ديپلماسى  دستگاه  در  راهى  اصول، 
ندارد. روحانى  اظهار كرد: امروز، وزارت 
قدرت  و  منطق  استقالل،  تبلور  خارجه 
ملى است و به هر ميزان كه كادر وزارت 
آنان  سازماندهى  و  ورزيده تر  خارجه، 
بر  برنامه ريزى ها  و  باشد  هوشمندانه تر 
و  جهان  واقعيت  و  نظام  اهداف  مبناى 
بر  ما  رفتار  و  سخن  تأثيرگذارى  نحوه 
به  مى توانيم  بهتر  باشد،  عمومى  افكار 

اهداف خود دست يابيم.
رئيس  جمهور در بخش ديگرى از سخنان 
نشينى  «عقب  اينكه  به  اشاره  با   خود 
ديپلماسى  دستگاه  در  راهى  اصول،  از 
به  جهان  احترام  گفت:  ندارد»، 
ملت  عظمت  به  احترام  ما،  ديپلماتهاى 
در  خارجه  وزارت  امروز  و  است  ايران 

قلوب ملت ما جايگاه ويژه اى دارد.
روحانى با تشريح بخشى از مسير سخت 
يارى  با  سرانجام  كرد:  اظهار  مذاكرات، 
رهبرى،  معظم  مقام  مستمر  حمايت  و 
كمك رؤساى قواى مقننه و قوه قضائيه، 
نمايندگان ملت، اعضاى  شوراى عالى 
از  و  اتمى  انرژى  سازمان  ملى،  امنيت 
ملت  مقاومت  و  ايستادگى  مهمتر  همه 

شريف ايران برجام به فرجام رسيد.

نسبت  اميدوارى  ابراز  با  جمهور  رئيس  
عرصه  در  برجام  اجراى  با  كه  اين  به 
سياست خارجى و اقتصاد تحولى ايجاد 
شده و مردم از ثمرات آن بيشتر بهره مند 
شوند، گفت: ما مطابق با چارچوب هاى 
معظم  مقام  مالحظات  بويژه  و  موجود 
رهبرى اجراى برجام را به پيش مى بريم 

اجرايى  مراحل  آغاز  براى  ما  تالش  و 
نيز ناشى از آن است كه هزينه كمترى 
تحريم ها  تداوم  اثر  در  مردم  جيب  از 
سخنان  ادامه  در  روحانى  شود.  صرف 
خود اضافه كرد: تجربه برجام و رويكرد 
برد – برد كه در آن طرف هاى مذاكره 
بتوانند احساس توفيق در مذاكرات كنند، 
يك الگو براى حل مشكالت در جهان 

است.رئيس  جمهور اظهار كرد: در نتيجه 
را  خود  هسته اى  حقوق  تنها  نه  برجام 
حفظ كرده ايم بلكه با تأييد آن از جانب 
توانسته ايم  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 

اين حقوق را ارتقا بخشيم.
اين  همه  كرد:  تصريح  روحانى 
دست  به  عزتمندانه  كامًال  دستاوردها 

ما همواره سربلند  تيم هسته اى  و  آمده 
اتكا بر مبانى حقوقى  با  البته  و قاطع و 
و  پيگيرى  را  ملت  حقوق  منطقى،  و 
است كه  نكته اى  اين  و  استيفا كرده اند 
طرف هاى مذاكره كننده و حتى دشمنان 

ما به آن معترفند.
رئيس  جمهور با بيان اينكه شك نداريم 
راه حل  بحرين  و  يمن  سوريه،  مسايل 

راه حل  اين  به  رسيدن  و  دارد  سياسى 
است،  امكان پذير  سازنده  تعامل  با  تنها 
با اشاره به روند تحوالت در يمن گفت: 
اگر نگاه عربستان در مسايل كلى منطقه 
از  دست  و  شود  نزديك   واقعيت ها  به 
جديد  شرايط  در  بردارند،  مداخالت 
روابط  در  جمله  از  معضالت  از  بسيارى 
را مى توان حل و فصل كرد و بازگشت 
رياض از مسير غلط، راه را براى همكارى 
باز خواهد كرد.  روحانى در ادامه با تحليل 
ساخت:   خاطرنشان  منطقه اى،  شرايط 
جوانان كم تجربه در يكى از كشورهاى 
منطقه، با درشت گويى در برابر بزرگان به 

جايى نخواهند رسيد.
الگويى  به  برجام  تبديل  جمهور  رئيس  
و  منطقه اى  مشكالت  حل  براى 
از  بسيارى  خواسته  را  بين المللى 
گفت:  و  كرد  عنوان  ديگر  كشورهاى 
منطقه  در  مهمى  بسيار  مسايل  امروز 
به  فقط  آنها  تداوم  روز  هر  كه  داريم 
صهيونيستى  رژيم  مثل  رژيمى  نفع 
است و اگر صلح، ثبات، امنيت و آرامش 
در  زودتر  ساعت  يك  حتى  و  روز  يك 
رژيم  ضرر  به  اين  شود،  برقرار  منطقه 
ملت هاى  همه  نفع  به  و  صهيونيستى 

منطقه است. 

جوانان كم تجربه در يكى از كشورهاى منطقه با درشت گويى به جايى نمى رسند

باهنر : الريجانى اصالح طلب نيست

محمدرضا باهنر  درباره اظهارات وزير سابق ارشاد در 
خصوص الريجانى گفت: وى سخنگوى الريجانى 
نيست و اين توهماتى است كه برخى دوستان دارند 
اصولگرايى  مؤثر  ظرفيت هاى  از  الريجانى  كه  چرا 
است و مفهومى ندارد كه او را در طيف اصالح طلبى 
بدانيم، لذا ما تالشمان اين است كه همه اصولگرايان 

دور يك ميز بنشينند و موفق هم خواهيم شد.

 ايران اجراى برجام را آغاز كرده است
 

رئيس سازمان انرژى اتمى ايران اعالم كرد: ايران 
اجراى برجام را با كاهش تعدادى از سانتريفيوژهاى 
در  صالحى  است.  كرده  آغاز  اورانيوم  غنى سازى 
اقدامات  ما  ژاپن گفت:  با خبرگزارى كيودو  گفتگو 

مقدماتى را آغاز كرده ايم.

 جمع آورى سانتريفيوژها متوقف شود 
 

در  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  از  نفر   20
دستور  توقف  خواستار  جمهور  رئيس  به  تذكرى 
در  شدند.  نطنز  و  فردو  سانتريفيوژهاى  جمع آورى 
اين تذكر آمده است اينكار بر خالف شروط نه گانه 
رهبرى است و اگر دقت كافى در تحقق آن انجام 

نشود، تهديد منافع ملى رخ خواهد داد.

14 مقام دولت قبل در زندان هستند  

اعتقاد  مجلس  واليت  رهروان  فراكسيون  عضو 
و  نابخردانه  نفت  وزير  به  زنجانى  اتهام  كه  دارد 
سياسى است و براساس مشاوره هايى است كه به 
وى داده مى شود تا اين دولت را خراب كند. وى 
تاكيد كرد: تا اينجاى كار 14 مسئول از دولت قبل 
در زندان هستند و اين نشان مى دهد دولت قبل 

از فاسدترين دولت ها بوده است.

عباس عبدى:  الريجانى هاشمى نمى شود

با  بخواهد  الريجانى  اينكه   : گفت  عبدى  عباس 
دولت ائتالف كند من فكر مى كنم دولتى ها پيش از 
آنكه بخواهند وارد اين ائتالف شوند، سعى مى كنند، 
گزينه هاى خود را، هم در فهرست اصالح طلبان و 
 هم در فهرست اصولگرايان قرار دهند. وى افزود : 
آنها  نمى كنم  فكر  نمى شود.  هاشمى   الريجانى 
يك  زير  باشند  حاضر  اصالح طلبان)  و  (الريجانى 

سقف مشترك با هم فهرست ارائه كنند. 

تهمت ها و هجمه ها را به دل نگيريد

 سيد حسن خمينى با اشاره به عالقه و اعتماد بى سابقه 
و  خارجه  امور  وزير  به  حاكميت  مجموعه  و  مردم 
همكارانش گفت: كار بزرگ، هم محبوبيت زياد و هم 
سختى هاى بزرگ دارد. وى تصريح كرد: كار بزرگ 
سختى هاى خود را دارد اما بايد دلى بزرگ داشت و 
تهمت ها و هجمه ها را به دل نگرفت؛ زيرا دنيا دو روز 

است و همه تمجيدها و هجمه ها از بين مى رود.

روزنامه آواى خراسان جنوبى
 براى تكميل كادر تحريريه خود از افراد با شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد.

خبرنگار (آشنا به كامپيوتر ، آشنايى با عكاسى و اصول خبرنويسى ترجيحا داراى سابقه كارى مرتبط)
طراح (آشنا به نرم افزارهاى طراحى ، فتوشاپ و ...)

متقاضيان محترم مى توانند درخواست خود را به آدرس ايميل Ava.khjnews@yahoo.com ارسال نمايند.

فراخوان مزايده عمـومى

 به شماره 94/33/96 (نوبت دوم)

دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى در نظر دارد

موارد ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد 

مبلغ شركت در مزايدهتوضيحاتموضوعرديف

نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار 1
2/000/000بيرجند

واگذارى دو غرفه حمل و نقلى در پايانه بار 2
بيرجند 

شركت هاى حمل و نقل داراى 
پروانه فعاليت و مستقر در 

پايانه بار بيرجند كه موقعيت 
مكانى مناسبى ندارند 

6/000/000

واگذارى چهار غرفه در سالن تجارى3
 پايانه مرزى ماهيرود

نمايندگى شركت هاى 
حمل و نقل بين المللى

غرفه 1: (22 مترى) 4/000/000 ريال
غرفه 2: (25 مترى) 4/500/000 ريال
غرفه 3: (30 مترى) 5/400/000 ريال
غرفه 4: (27 مترى) 4/900/000 ريال

 مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/8/18
مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح دوشنبه 94/8/25

 زمان و محل قرائت پيشنهادات
   دوشنبه 94/8/25 ساعت 10 صبح – اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد
بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى 

مبلغ تضمين شركت در مزايده به صورت ضمانت بانكى ، چك تضمين شده مى باشد

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال : 9- 32342137 داخلى 219 خانم خانى نژاد تماس حاصل فرماييد

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى    










