
مديريت بحران يا بحران مديريت!  

* هرم پور 

در  مهم  اصل  دو  پيشگيرى  و  بينى  پيش  اول:   
مديريت بحران است و وقتى مى توان عملكردها 
را در اين زمينه موفق دانست كه اين دو اصل مهم 

و اساسى رعايت شده باشند. 
 ماجراى روز يكشنبه و دستپاچگى و عدم مديريت 
ظرف  در  شده  ايجاد  بحران»  «شبه  مناسب 
متأسفانه  داد  نشان  بيرجند  شهر  در  دقيقه  چند 
و  جلسات  و  شده  داده  شعارهاى  همه   عليرغم 
تصميم گيرى ها، وقتى تفكر مديريت صحنه اِى 
بحران و تمرين هدايت و رهبرى مناسب و متناسب 
از  استفاده  توان  و  انسجام  و  هماهنگى  و  مشكل 
امكانات براى جلوگيرى از يك آسيب فراگير وجود 
داشت  انتظار  بايد  نمى  و  توان  نمى  باشد،  نداشته 
به درستى مديريت  بحران كوچك هم  حتى يك 

شده و يا از دامنه دار شدن آن جلوگيرى گردد. 
 سوالى كه براى ما و براى شهروندان عزيزمان ايجاد 
شده اين است كه مگر از چند هفته قبل سازمان هاى 
متولى امر در جريان احتمال چنين رخدادى نبودند؟ و 
مگر در جلسات متعدد و مختلف ستاد بحران استان 
در اين خصوص بحث و تبادل نظر و اخذ تصميم 
نشده بود؟ و مگر پيش بينى و برآوردى از احتمال 
ايجاد خسارت به عمل نيامده بود كه اينچنين همه در 
كالف سردرگمى مديريتى گرفتار شدند و اگر باران 
رحمت الهى چند دقيقه اى بيشتر تداوم مى داشت، 
خود  با  را  هاى شهرى  تصميم  و هم  را  هم شهر 
 برده بود؟. آنگونه كه بارها در همين روزنامه تأكيد 
وقوع  لحاظ  به  جنوبى  خراسان  استان  ايم؛  نموده 
حوادث طبيعى از جمله زلزله و سيل شرايط ويژه اى 
دارد و آمادگى هاى الزم و هميشگى براى مقابله با 

تبعات چنين حوادثى را مى طلبد.
(ادامه در صفحه 2)

يادداشت

چهارشنبه 13  آبان  1394     21 محرم 1437      4  نوامبر  2015      سال نوزدهم       شماره  3360          200 تومان

پشتوانه قوى شعار مرگ بر آمريكا

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و توليدكننده زعفران و عضو خانه صنعت و معدن درباره 
ارزيابى بازار زعفران گفت: زعفران در هر كيلو دو ميليون تومان ارزان شده است.به گزارش جهان، 
فرهاد سحرخيز با اشاره به همزمانى فصل برداشت زعفران با كاهش اخير دما و بارندگى ها بيان كرد: 
به نظر نمى رسد اين دما آسيبى به زعفران ها وارد كند. وى گفت: اگر شرايط جوى به همين منوال 

پيش برود، توليد نسبت به سال گذشته خيلى بيشتر مى شود.

زعفران، ميليونى ارزان شد

آيت ا... صديقى :

 برخى كور شده اند ؛ مى گويند 
االن بايد به آمريكا سوارى بدهيم
صديقى ، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخى افراد
 كه دنبال برقرارى رابطه با آمريكا هستند، تاكيد كرد: ...

امروز با حضور مردم و مسئوالن برگزار مى شود

تشييع پيكر مطهر آيت  ا... 
سيد احمد عبادى در خوسف 
 فرماندار خوسف گفت: مراسم تشييع و تدفين پيكر مطهر
 آيت ا... سيد احمد عبادى امروز ساعت 12:30 از محل ...
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 صفحه ٨

رهبر معظم انقالب با اشاره به راهپيمايى 13 آبان ماه تاكيد كردند ؛ 

رد پاى بارندگى اخير در معماى قطعى آب چند محله مركز استان                         صفحه 3

جناب آقاى مهندس 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 آن بزرگوار را از درگاه ايزد منان آرزومنديم.

هيئت مديره و مديرعامل خوراك دام و طيور بهخوراك
 جوجه بابركت  - مجتمع مرغ مادر آزاده

جناب آقاى مهندس ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

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

صميمانه تبريك عرض مى نمايم 
موفقيت روزافزون شما را از خداوند منان خواستارم.

رمضان احمدى-  مهندسين مشاور پرديس محاسب بيرجند

جناب سرهنگ غالمرضا سيد آبادى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 معاون آماد و پشتيبانى فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى

 كه نشان از لياقت و تجارب سال هاى متمادى مديريت مى باشد 
تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندى تان را از خداوند متعال 

خواستارم.
آذره - مديرعامل شركت راه پل ستون بيرجند

مشيت الهى آن طور رقم خورد كه

 پدر عـزيزمان شادروان

 حاج ميرزا محمد چوبدار
درحال احرام جان به جانان تسليم نمايد و ما را كه چشم انتظار ديدارش بوديم در 
فراق خود سياهپوش نمايد. اما آنچه تحمل اين مصيبت را بر ما هموار نمود همدلى 
هيئت  اصناف،  بازاريان،  آشنايان،  اقوام،  دوستان،  عزيز،  سروران  كليه  همراهى  و 
 هاى مذهبى، مسئوالن و كاركنان محترم ادارات و سازمان هاى دولتى و خصوصى 
و يكايك شهروندان خوب و مهربانى بود كه در همه مراحل و مراسم ما را مورد 
 لطف قرار دادند كه زبان قاصر از بيان نام و سپاس از آنان مى باشد. در اين سفر 
بى بازگشت پدرمان، عده اى در آن لحظات سخت در مكه معظمه بعد از آن حادثه 
دلخراش مادر دردمندمان را دلدارى و همراهى نمودند كه هيچگاه محبت هاى آنان 

از خاطرمان محو نخواهد شد و بر خود الزم مى دانيم از يكايك عزيزان 
حاجيه خانم واعظى كه دوشادوش او غمگسارش بود از سروران عزيز آقايان: 
حاج غالمحسين كريم پور فرد، حاج آقاى وحيد نيا ، حاج حسن اميرآبادى  
حاج حسن حاجى آبادى، حاج غالمحسين عليزاده، آقايان دكتر عليزاده 
لطيفى، وجدان، حاج آقاى فوداجى، حاج آقاى نوفرستى (مدير حج و زيارت 

استان) صميمانه تشكر نماييم و همچنين خدمات بسيار ارزنده 
حاج آقاى غالم پور (معاون محترم حج و زيارت)

 كه از اولين لحظات اين فاجعه ما را همراهى كردند، تشكر مضاعف نموده 
از خداوند براى همه عزيزان صحت و سالمت آرزومنديم.

خانواده حاج ميرزا محمد چوبدار

خاندان معظم و شريف حضرت آيت ا... عبادى
درگذشت جانگداز عالم فقيد، اسوه تقوا و معرفت 

 ابوالشهيد حضرت آيت ا... سيد احمد عبادى (ره)
 را به پيشگاه حضرت ولى عصر (عج)، مقام عظماى واليت، خاندان مكرم عبادى ها و باالخص 
حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى سيد عليرضا عبادى و مردم واليت مدار شهرستان 
خوسف تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال براى آن عالم ربانى علو درجات و براى 

بازماندگان از اين سلسله جليله صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مى نماييم.

دفتر نمايندگى نظام مهندسى ساختمان شهرستان خوسف

 ابوالشهيد آيت ا... حاج سيد احمد عبادى 
چون ابرى از اندوه ، آسمان اين سامان را فراگرفته و عالوه بر بستگان و آشنايان آحاد مردم منطقه 

را عزادار كرده است. درگذشت غم انگيز اين مرشد معنوى و عالم ربانى را تسليت گفته 
بدين وسيله مراسم تشييع پيكر مطهر اين زاهد متقى را امروز چهارشنبه 94/8/13 ساعت 12:30  

از محل هيئت صاحب الزمانى (عج) خوسف (قتلگاه) اعالم مى داريم. 

خانواده عبادى و بستگان  

" تنها خدا ماندگار است"
َها َشْى اَذا َماَت الَْعالُِم ثَُلَم فِي اْإلِْسَالِم ثُلَْمٌه َال يَُسدُّ

وارسته مرد دين مدارى از ميان رفت       از جمع ما يك آيت خلدآشيان رفت
عمرى به ارشاد و عبادت بود مشغول       اينك عبادى عابد حق از جهان رفت

او سيدى صافى دل از اوالد زهراست        كزخاكدان خوسف تا باغ جنان رفت 
خبر ارتحال

خاندان جليل القدر آيات عظام عبادى
درگذشت عالم ربانى

 ابوالشهيد آيت ا... حاج سيد احمد عبادى 
كه فقيهى زاهد و عارفى كامل و به حق واصل بود، ضايعه اى بزرگ براى حوزه هاى علميه ، علماى 
اعالم و مردم شريف خوسف ، خراسان جنوبى و ايران اسالمى است. بى گمان آن عالم ربانى در 
كنار اجداد طاهرين و فرزند شهيدش ماجور درگاه الهى و متنعم از خوان رحمت پروردگار خواهد 

بود، براى بازماندگان ايشان از درگاه خداوند رحمان صبر جميل مسئلت مى نمايم.

سيد ابراهيم رئيسى
نماينده مردم شريف خراسان جنوبى در مجلس خبرگان رهبرى

عروج عارفانه عالم ربانى ، فقيه صمدانى

حضرت آيت ا... 
سيد احمد عبادى (ره)

 را به محضر حضرت ولى عصر (عج)، بيت مكرم آن 
مرحوم و نماينده محترم مردم در مجلس شوراى 

اسالمى تسليت عرض مى نماييم 
صبرى جميل براى خاندان محترم و علو درجات

 براى آن مرحوم از درگاه حضرت حق مسئلت داريم. 

ضمنا مراسم تشييع پيكر مطهر آن روانشاد امروز چهارشنبه 94/8/13 ساعت 12:30 
از محل هيئت صاحب الزمانى (عج) خوسف (قتلگاه) برگزار مى شود.

آگهى دوم مزايده عمـومى وسايط نقليه (نوبت دوم)شهردارى و شوراى اسالمى شهر خوسف
تاريخ  انتشار:94/8/13

مديريت درمان تامين اجتماعى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: تعداد 5 دستگاه 
خودرو و دو دستگاه موتور سيكلت از رده خارج و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده 
عمومى به فروش برساند. لذا متقاضيان مى توانند براى دريافت شرايط مزايده و 
بازديد از خودروها از تاريخ 94/8/11 به مديريت درمان تامين اجتماعى واقع در 
 (سايت ادارى) بلوار پيامبر اعظم "ص" بين ميدان آدينه و ميدان سپاه پاسداران 
طبقه دوم – واحد ادارى مراجعه نمايند. (آخرين مهلت تحويل مدارك 94/8/27)

شماره هاى تماس: 32400448-32446019
مديريت  درمان تامين اجتماعى خراسان جنوبى

"هوالباقى"
به مناسبت سومين روز درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج ابوتراب ترابى 
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/8/13 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 
تشريف فرمايى سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى ترابى و ساير بستگان



2 مديريت بحران يا بحران مديريت!  

(ادامه از صفحه اول)

ويژه  به  و  روزها  اين  نگرانى مضاعفى كه  ولى   
چرايى  شده،  ايجاد  يكشنبه  روز  مباحث  از  پس 
و  بحران  مديريت  ستاد  كردن  عمل  نامناسب 
عدم كارآمدى تصميم هاى اخذ شده و مصوبات 

آن است.
كه  بدهيد  حق  محترم  شهروندان  به  و  ما  به   
ستاد  ستاد،  اين  كنار  در  باشيم  داشته  انتظار 
و  رهبرى  و  هدايت  براى  ديگرى  بحران 
بحران  ستاد  در  شده  ايجاد  بحران  به  رسيدگى 
شهروندان  است  قرار  اگر  نماييم!  مطالبه 
با  و  بگذارند  بالين  بر  سر  خاطر  آسودگى  با 
با  و  برسند  خود  زندگى  به  آسودگى  و  آرامش 
كنند،  ريزى  برنامه  آينده  براى  دغدغه  از  دورى 
و  تالش  حضور،  به  بودن  جمع  خاطر  دليل   به 
بيرونى  مديريتى  هاى  مجموعه  گيرى  تصميم 
است كه تفكر، تصميم و اجرا در حوزه مديريِت 
اند، در  مشكالت و بحران ها را بر عهده گرفته 
بيشتر  جلسات،  اين  برگزارى  صورت  اين  غير 
ذهن  به  را  هايى  گفت  و  گپ  و  همنشينى  دور 
و  ساده  شاپ  كافى  يك  در  كه  كند  مى  متبادر 
آنرا  توان  مى  هم  چاى  و  قهوه  فنجان  چند  با 
گذراند. فكر نمى كنم هنوز ارزش وقت، زندگى 

اينقدر پايين آمده باشد!. و حيات شهروندان ما 
ايرانى  آبان است. هر چند هيچ  امروز، 13   دوم: 
نيست كه دليل گراميداشت اين روز مهم را نداند 
و يا به آن اعتقادى نداشته باشد، اما اجازه بدهيد 
فقط در چند جمله كوتاه اين مطلب را بگويم كه 
براى گراميداشت اين روز بزرگ، در هر كجا باشيم 
و در هر مسئوليت و وظيفه اى، تكليفمان در برابر 
كه  برابر خون شهدايى  در  و  مردم  برابر  در  خدا، 
بر زمين ريخته تا شرف و ناموس و اعتقادمان پا 
اين  گراميداشت  صحنه  در  حضور  بماند،  جا  بر 

روزهاى بزرگ است. 
دژخيمى  و  ددمنشى  آنقدر  كالم،  يك  در   
و  جهان  بزرگ  هاى  قدرت  از  رفتارى  بد  و 
حداقل  كه  ايم  ديده  دنيا  اول  استعمارگران 
حضورمان  براى  كننده  قانع  دليل  چند  يا  يك 
داشته  ا...  يوم  اين  گراميداشت  راهپيمايى  در 
باشيم. اداى وظيفه ها و دين ها را از ياد نبريم 
ما  نصيب  ايران  امروز  سربلندى  از  آنچه   كه 
رنگ  پر  حضورهاى  همين  حاصل  شود،  مى 
است. نيت هاى پاكتان قبول و ياد و نام شهداى 

اين روزها جاودانه.
يادداشت  با  رابطه  در  خود  پيشنهاد  و  نظر  (لطفا 
هاى روزنامه را به شماره 500010004068438 

ارسال فرماييد)

يادداشت

چهارشنبه*13 آبان 1394*شماره 3360 

امروز ١٣ آبان ١٣٩٤ مصادف با
 ٢١ محرم ١٤٣٧ و ٤ نوامبر ٢٠١٥

رحلت عالم بزرگوار و فقيه كبير «سيدابوالحسن 
اصفهاني» مرجع اعالي شيعه (١٣٢٥ ش).

تبعيد «امام خميني»(ره) از قم به تركيه توسط 
ايادي رژيم فاسد پهلوي (١٣٤٣ ش).

توسط  تهران  دانشگاه  در  دانش  آموزان  كشتار 
مزدوران رژيم پهلوي و روز دانش آموز (١٣٥٧ ش).

با  مبارزه  روز  و  آمريكا  جاسوسي  النه  تسخير 
استكبار جهاني (١٣٥٨ ش).

آغاز هفته تربيت اسالمي (١٣ تا ١٩ آبان).

تقويم مناسبت هاى  روز

مهر : سخنگوى شركت ملى گاز با اشاره به ثبت ركورد مصرف بيش از 565 ميليون مترمكعب گاز در كشور با ورود موج جديد سرما، گفت: با وجود افزايش 
مصرف خانگى اما گاز تمامى شهرها و روستاهاى كشور برقرار است.بوجارزاده با اعالم اينكه دو روز گذشته متوسط مصرف گاز ايران با احتساب صادرات به تركيه 
به بيش از 565 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافت، تصريح كرد: با وجود افزايش مصرف خانگى اما گاز تمامى شهرها و روستاهاى كشور برقرار است.

  ركورد جديد مصرف گاز ايران 

ميانگين 450  هزار تومانى اقساط وام 25 
ميليونى خودرو و امكان فروش پس از 3 سال

عضو شوراى سياست گذارى خودرو با بيان اينكه 
ميزان  با  خودروهاى  به  تومانى  ميليون   25 وام 
ساخت داخل باالى 40 درصد اختصاص مى يابد، 
گفت: در اين طرح، صاحب خودرو مى تواند پس از 
3 سال آن را به شخص ديگرى بفروشد. قربانى 
در گفتگو با فارس، اظهار كرد: قرار است پرداخت وام 25 ميليون تومانى 
خودرو با سود 16 درصد از 15 آبان ماه آغاز شود. وى ادامه داد: وام 25 
ميليون تومانى خودرو اقساط حدود 450 هزار تومانى براى خريداران 
خواهد داشت كه اگر اين رقم امروز يك پنجم حقوق خريداران را شامل 

مى شود، قطعاً در سال هاى آينده اين سهم بسيار كمتر خواهد شد. 

اولويت پرداخت تسهيالت بانكى تغيير مى كند
 

رئيس كميسيون ويژه توليد ملى اظهار كرد: در جلسه اى كه در كميسيون 
با حضور مسئوالن  و  ملى  توليد  از  ويژه حمايت 
برگزار  اقتصاد  و  صنعت  وزارت  مركزى،  بانك 
شد، بسته سياستى دولت براى تحريك تقاضا در 
خريد  و  خودرو  وام  اعطاى  و  اقتصادى  بازارهاى 
كاال تشريح شد.به گزارش جهان، فوالدگر افزود: 
براى  منابع الزم  كه  شد  عنوان  مركزى  بانك  مسئوالن  با  جلسه  در 
اعطاى تسهيالت خريد كاال و خودرو از محل ذخيره بانكها نزد بانك 
مركزى و همچنين منابع پيش بينى شده براى اعطاى تسهيالت تأمين 
خواهد شد و دولت قصد دارد اولويت هاى پرداخت تسهيالت بانكى را به 

سمت پرداخت اين دو وام تغيير دهد.

زمزمه هاى حذف حق مسكن كارگران 

به گزارش بولتن نيوز، حق مسكن يكى از آيتم هاى بسته مزدى كارگران 
به شمار مى رود كه همه ساله با افزايش نسبى، به 
تصويب شوراى عالى كار مى رسد و اجرايى شدن 
اما در  است،  وزيران  به تصويب هيئت  آن منوط 
اقدامى عجيب و غير قابل پيش بينى، اين مصوبه 
تصويب  از  بار  نخستين  براى  كار  عالى  شوراى 
هيئت وزيران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بالتكليفى 
به سر مى برد. برخى فعاالن كارگرى بر اين باورند كه طرح «پيشنهاد 
جبران حق مسكن سالجارى در افزايش پايه سنوات سال آينده» با توجه 
به تصويب نشدن آن در هيئت وزيران و نامشخص بودن تكليف معوقات 

 آن، از زمزمه هاى حذف حق مسكن كارگران حكايت دارد.

معاون وزير نفت با اشاره به شمارش معكوس راه اندازى 
ميليون   24 افزايش  از  سازى  بنزين  جديد  مجتمع  سه 
سال  پايان  تا   4 يورو  گازوئيل  و  بنزين  توليد  ليترى 
درباره  كاظمى  عباس  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر   جارى 
و  بنزين  توليد  ظرفيت  افزايش  جديد  هاى  برنامه 
هم  گفت:  كشور،  در   4 يورو  استاندارد  با  گازوئيل 
اكنون راه اندازى 5 طرح جديد توليد بنزين و گازوئيل 
در  كشور  نفت  پااليشگاه هاى  در   4 يورو  استاندارد  با 
ملى  شركت  است.مديرعامل  گرفته  قرار  كار  دستور 
اينكه  اعالم  با  نفتى  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش 
توليد  ظرفيت  افزايش  جديد  طرح  سه  اكنون  هم 
ليتر  ميليون   12 روزانه  توليد  ظرفيت  با   4 يورو  بنزين 
سر  پشت  را  اندازى  راه  مراحل  آخرين  پاك   سوخت 

به زودى  بينى مى شود  پيش  مى گذارد، تصريح كرد: 
با  اصفهان  نفت  پااليشگاه  سازى  بنزين  جديد  طرح 
 ظرفيت توليد روزانه 7 ميليون ليتر بنزين يورو 4 در مدار 
تاكيد  با  نفت  وزير  معاون  بگيرد.  قرار  بردارى  بهره 
سازى  بنزين  جديد  طرح  مى شود  بينى  پيش  اينكه  بر 
يك  روزانه  توليد  ظرفيت  با  هم  الوان  نفت  پااليشگاه 
ميليون ليتر بنزين تا پيش از پايان سال جارى راه اندازى 
راه اندازى  و  ساخت  اين  بر  عالوه  كرد:  بيان  شود، 
بندرعباس  نفت  پااليشگاه  بنزين سازى  جديد  مجتمع 
در  ديگر طرح هاى  از  روز  در  ليتر  ميليون   4 با ظرفيت 

دست اجراست.
اين مقام مسئول با يادآورى اينكه در كنار اجراى طرح هاى 
افزايش ظرفيت توليد بنزين يورو 4، بهبود كيفيت توليد 

برنامه ها و سياست هاى در دست  از  گازوئيل هم يكى 
اجراست، تاكيد كرد: از اين رو امسال طرح جديد افزايش 
پااليشگاه  در   4 يورو  گازوئيل  توليد  ليترى  ميليون  سه 
نفت الوان وارد مدار توليد خواهد شد. كاظمى از افزايش 
9 ميليون ليترى ظرفيت توليد روزانه گازوئيل يورو 4 در 
پااليشگاه نفت بندرعباس تا پايان سال جارى خبر داد و 
افزود: عالوه بر اين، بايد تا پايان امسال فاز اول پااليشگاه 
ستاره خليج فارس با ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر 
بنزين يورو 4 راه اندازى شود. معاون وزير نفت با بيان 
اينكه با ورود كامل پااليشگاه ستاره خليج فارس، ايران 
به يكى از كشورهاى صادركننده بنزين تبديل خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: اين پااليشگاه از ظرفيت توليد روزانه 36 

ميليون ليتر بنزين يورو 4 برخوردار است.

برنامه جديد افزايش توليد بنزين 

بانك صادرات ايران در اطالعيه اى آورده 
است؛ بانك صادرات ايران در راستاى ايفاى 
و  حل  مسئوليت  اجتماعى،  هاى  رسالت 
فصل مشكالت موسسه منحله ميزان برابر 
تفاهم نامه هاى منعقده فيمابين اين بانك 
و بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و 
هيئت تسويه موسسه مزبور، به عهده گرفته 
و از ابتداى وقت ادارى روز دوشنبه(يازدهم 

مفاد  اجراى  به  نسبت  ماه سالجارى)  آبان 
تفاهم نامه اقدام خواهد كرد. اينك كه بانك 
صادرات ايران اراده خود را در راستاى حل 
و فصل مشكالت موسسه مورد بحث قرار 
داده است؛ سپرده گذاران موسسه موصوف 
مى توانند به منظور تسهيل امور از ابتداى 
وقت ادارى روز شنبه 16 آبان ماه سالجارى 
حداكثر به مدت20 روز با در دست داشتن 

اصل و تصوير مدارك شناسايى نسبت به 
افتتاح حساب در شعب سابق موسسه ميزان 
كه در اختيار بانك صادرات ايران قرار گرفته، 
اقدام كنند.به گزارش الف، همچنين با عنايت 
به مهلت20 روزه مورد بحث مذكور در بند 2 
از سپرده گذاران در خواست مى شود به تدريج 
در شعب سابق موسسه ميزان كه در اختيار 
بانك صادرات ايران قرار گرفته، مراجعه و از 

ازدحام خوددارى كنند. بانك صادرات ايران 
پس از بررسى دقيق ميزان دارايى و بدهى 
موسسه منحله ميزان عنداالقتضاء نسبت به 
 تعيين اصل و سود هر يك از سپرده گذاران 
را  شان  متعلقه  وجوه  واريز  و جدول  اقدام 
به حساب سپرده اى آنان از طريق ايميل 
شخصى و يا ارسال پيامك به اطالع ايشان 

خواهد رساند. 

اطالعيه بانك  صادرات درباره  موسسه  ميزان

اعالم نرخ بليت پرو ازهاى 
عتبات براى اربعين  

اينكه  بيان  با  هواپيمايى  شركت هاى  انجمن  دبير 
اربعين  براى  بغداد  و  نجف  پروازهاى  بليت  نرخ 
هماهنگ  فروش  گفت:  شد،  مصوب  امسال 
از ساعت 8 صبح روز شنبه 16  بليت هاى عتبات 
آبان از سه طريق  آغاز مى شود. به گزارش فارس، 
اسعدى سامانى، اظهار كرد: بر اين مبنا نرخ بليت 
براى مسير تهران - نجف -  هر صندلى هواپيما 
تهران 950 هزار تومان و تهران - بغداد - تهران 
850 هزار تومان مصوب شد. همچنين نرخ بليت 
 - نجف   - مشهد  مسير  در  هواپيما  صندلى  هر 
هزار   200 و  ميليون  يك  ايام  اين  براى  مشهد 
ميليون و  بغداد - مشهد يك  تومان در مشهد - 
100 هزار تومان تعيين شد. وى بيان كرد: فروش 
 3 از  فقط  اربعين  ايام  در  عتبات  پروازهاى  بليت 
«آژانس هاى  ايرالين ها»،  فروش  «دفاتر   طريق 
شركت هاى  «سايت  و  الف»  بند  مجوز  داراى 

هواپيمايى» خواهد بود.

جايگاه خودروها در رده بندى
  كيفى تنزل يافت 

جايگاه خودروهاى داخلى در جدول رده بندى كيفى 
تنزل يافته است. به گزارش ايسنا، در چند ماه اخير 
هم  داخلى  خودروهاى  كيفى  بازرسى  و  ارزيابى 
براساس دستورالعمل ارزيابى پيشين و هم براساس 
دستورالعمل جديد صورت گرفته است. اگرچه در اين 
مدت دستورالعمل جديد به صورت آزمايشى و براى 
فراهم ساختن مقدمات الزم اجرايى شده اما شنيده 
مى شود نتايج حاصل از بازرسى هاى صورت گرفته 
با دستورالعمل جديد، بيانگر افت قابل توجه كيفيت 

خودروهاى داخلى در جدول رده بندى كيفى است.

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
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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
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5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
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آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 940839 در قبال محكوميت آقاى حسين راستگو به پرداخت مبلغ 257/625/000 ريال

 در حق خانم معصومه غالمى و پرداخت مبلغ 12/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف پالك
 ثبتى 2391 فرعى از 245 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناسى پالك مذكور واقع در خيابان بالل
 انتهاى بالل- پالك 23 و مساحت عرصه 174/57 مترمربع و اعيان حدود 110 مترمربع مى باشد و ارزش ششدانگ ملك مذكور
 به مبلغ 1/920/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/8/26 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

آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم
 چون در پرونده 940841 اجرايي در قبال محكوميت آقاي سيد حامد خراشاديزاده به پرداخت مبلغ 138/828/954

 ريال در حق آقاي مجيد مرداني و پرداخت مبلغ 6/650/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك
 دستگاه خودروي سمند به شماره انتظامي 592 د 51 ايران 32 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروي مذكور به رنگ
 بژ و مدل 1382 است و همچنين دوگانه دستي و رينگ اسپرت و فاقد بيمه نامه مي باشد و درب موتور و گلگيرهاي دو طرف رنگ
 شده است و با توجه به شرايط موجود به مبلغ 105/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ
 94/8/25 از ساعت 10 الي 11 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به
 كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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 مي 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
رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

-

آگهى مزايده
پروژه 26 واحدى تعاونى مسكن كارگران مرغدارى كيهان شرق  تاريخ انتشار: 94/8/13

شركت تعاونى مسكن كارگران مرغدارى كيهان شرق در نظر دارد: وسايل شركت را از طريق مزايده به فروش برساند

 متقاضيان مى توانند براى بازديد و شركت در مزايده از تاريخ انتشار اين آگهى به نشانى خيابان توحيد - انتهاى توحيد 14-  نبش فتح 13
.تعاونى مسكن كارگران مرغدارى كيهان شرق مراجعه و يا با شماره هاى 09105092047 - 32445513 تماس حاصل فرماييد

 فايل فلزى 4 كشويى يك عدد - صندلى پالستيكى 6 عدد - ميز عسلى يك عدد - بخارى گازى يك عدد - سماور گازى
 يك عدد - فايل dell يك عدد- ميز تحرير يك عدد- گوشى تلفن يك عدد- پرينتر سامسونگ يك عدد - لپ تاپ مدل

پالستيكى سه كشويى يك عدد

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581
 فاروقى

 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

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

«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



پيام شماخروج سامانه بارشى از استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 13 آبان 1394 * شماره 3360
سالم. از نمايندگان مجلس و مسئوالن استان 3

مى خواهم كه به وظيفه خود در مورد مجموعه 
پديده عمل كنند. ميزان كه مورد لطف مسئوالن 
قرار گرفت و درست شد. اما حاال ما كه تمام هست و 
نيستمان در پديده هست بايد مورد ظلم قرار بگيريم...
915…871
باالغيرتًا  ولى  ندارم  گله  قصد  استان،  بحران  مديران 
حقوق خود را حالل كنيد و كمى پيش بينى نمائيد وجدانًا 
 اگر قرار باشد با اين هشدارهايى كه هواشناسى 
مى دهد بحران ها را اين طور مديريت كنيد بايد 
فكر اساسى براى استان كرد. لطفاً برنامه هاى خود 

را براى آينده اعالم تا دل مردم آرام بگيرد.
930  ... 899
فرماندهى محترم انتظامى بيرجند لطفًا جهت كاهش 
تصادفات چراغ هاى راهنماى چهار راه جواديه 

و چهارراه صيادشيرازى را چند زمانه كنيد.
915…247

باسالم. بانك ... مبلغ 50 هزار ريال ساالنه از 
 حساب مشتريان بابت هزينه پيامك كسر مى كند
 اما متأسفانه موقع واريز وجه پيامك نمى دهد 
ولى به محض اينكه وجه برداشت مى شود فوراً به 
مشترى پيامك ارسال مى شود. لطفًا مديران محترم 
بانك موردنظر فلسفه اين كار را توضيح دهند با توجه 
به اينكه در اغلب موارد اين كار در اواخر ماه موقع 

واريز حقوق صورت مى گيرد. باتشكر
915…247
با سالم خدمت راهنمايى و رانندگى. لطفاً فكرى به 
حال تقاطع بلوار بهجت مقابل دكه پليس برداريد 

واقعاً تقاطع خيلى خطر ساز و شلوغى شده است.
915…032
سالم. در بارندگى تمام شهر مشكل آبگرفتگى 
دارد.اما نبش بلوار بقيه ا... 22 درياچه درست 
مى شود كه هم براى پياده و هم سواره مشكل 

ساز است. مسئوالن عزيز چاره انديشى كنند.
915…589
با مصوبات خانمانسوز نمايندگان شوراى شهر بيرجند 
معلوم مى شود اين بزرگواران از ثروت و تمكن مالى 
خوبى برخوردار هستند به همين دليل است كه به افراد 
 كم درامد و آسيب پذير توجهى ندارند و نمى گويند
 اين افراد كم درآمد و حتى بى درآمد از كجا پول هاى
هاى  بهانه  به  شهردارى  حساب  به  و  بياورند  كالن 
مختلف واريز نمايند تا صرف هزينه هاى بدون نظارت 
اين  ارگان شود. مگر  اين  دوباره كارى هاى  و بعضاً 
بزرگان شهر از شرايط اقليمى خشك و خشن منطقه 
اثر  بر  را  روستائيان  اجبارى  كوچ  آيا  ندارند.  اطالعى 
درصد  و  نيست  مشاهده  قابل  ساله   17 خشكسالى 
در  تحصيلنكرده  و  تحصيلكرده  جوان  و  پير  بيكارى 
اين استان نوپا مدنظر بوده است؟ با چه دليل و برهان 
و دانش اقتصادى چنين مبالغ تكان دهنده اى براى 
عوارض شهردارى به صورت مصوبه نمايندگان مردم 
اعضاى  پيشنهاد مى شود  است؟  درآمده  مردم  براى 
شوراى شهر بيرجند يك بررسى يا مطالعه اى درباره 
اخذ عوارض در پايتخت هاى مهم دنيا مانند برن در 
سوئيس، پاريس در فرانسه، برلين در آلمان كه معموًال 
گران ترين شهرهاى دنيا هستند داشته باشند تا ببينند 
براى  مردم  درآمد  درصد  چند  اين شهرها  در 
نحوه  و  شود  مى  گرفته  شهردارى  عوارض 
شهردار  توسط  شهروندان  به  رسانى  خدمت 
اين گونه شهرها چگونه و با چه كيفيتى است؟ 

و درآمدها چگونه هزينه مى گردد. 
0935...121

از حضور به موقع و زحمات كارگران  با سالم 
كمال  بيرجند  بازار  شستشوى  در  شهردارى 

تشكر را داريم.
915…574
سالم. از مطلبى كه در قسمت طنز (رونالدينيوطور) 

چاپ شده بود لذت بردم. ممنون
939…322
معلم  خيابون  بگم.  چى  دونم  نمى  واقعًا  سالم.  با 
جلوى باشگاه سرحدى چند وقت پيش به اندازه دو 
متر آسفالتش رو كندن. حاال كه كارشون تموم شده 
سرعتگير  مثل  چيزى  يه  بشه  مسطح  كه  جايى  به 
نصفه و نيمه درست شده. واقعًا ترميم آسفالت ساده 
چهار  بچه  يك  رو  قسمت  اون  مشكله؟  اينقدر 
اين  ماله بهتر صاف ميكنه. واقعاً  با گل  ساله 
با  خودشون  مسئوالن  ندارن؟  ناظر  ها  پروژه 

ماشينشون از روى اين آسفالت رد نميشن؟!
915…633
اين اعالم  با  از مسئوالن كه  آوا. لطفًا بپرس  سالم 

سرماى شديد، گاز مردم كه قطع نخواهد شد؟ 
913 ... 740
مورد  در  خواستم  مى  هستم.  بازار  كسبه  از  سالم. 
از  كنن  مى  تجمع  بازار  پشت  كه  دستفروشانى 
براى  كه  طورى  همان  كنم  خواهش  شهردارى 
حاضر  آنجا  صبح  اول  دستفروشان  از  پول   گرفتن 
مى شوند...! لطف كنن نظارت هم داشته باشن 
تا  نشود  بسته  مردم  مرور  و  عبور  مسير  تا 

مجبور نباشيم با دعوا راه را باز كنيم. باتشكر.
915…832

مهر- مديركل هواشناسى خراسان جنوبى گفت: سامانه بارشى كه از روز شنبه وارد استان شده است  به تدريج از امروز از استان خارج مى شود. خندان رو 
اظهار كرد: امروز صبح شاهد آسمان ابرى در برخى از نقاط استان خواهيم بود اما از بعدازظهر آسمانى صاف در استان را شاهد خواهيم بود. وى همچنين 
از افزايش ميزان بارندگى ها در استان در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: اما ميزان بارندگى نسبت به دوره بلندمدت 

هفت ساله نرمال خواهد بود. وى ادامه داد: البته طبق پيش بينى هاى هواشناسى دماى هوا در نيمه دوم زمستان امسال بيشتر از حد نرمال خواهد بود.

و  هفت  حدود  ساعت  هاى  عقربه   - زاده  حسين   *
نشان  را   94 آبانماه  دهم  يكشنبه  روز  دقيقه صبح   پنج 
مى داد كه ريزش باران شروع شد و در كمتر از چند ثانيه 
 در حد كم سابقه اى شدت يافت و اگرچه اين بارش 6 
يا 7 دقيقه بيشتر طول نكشيد اما همين 7-6 دقيقه باران 
 كافى بود كه دوباره ثابت شود اين شهر ظرفيت باران هاى

شديد را ندارد! 

گزارش مردمى مبنى بر قطع آب در 
محله هاى كاظميه و موسى بن جعفر

اين در حالى بود كه همين اواخر، مسئوالن بخش هاى 
مختلف شهر با اطمينان و اعتماد به نفس مثال زدنى از 
آمادگى كامل شان براى مقابله با بارندگى احتمالى خبر 
داده بودند. شايد آنها و همه ما بايد قدردان باد شديدى 
كه به هنگام اين بارندگى كوتاه اما پر و پيمان وزيدن 
چنانچه  زيرا  باشيم  ابرها شد  پراكندگى  باعث  و  گرفت 
طول  به  بيشتر  دقيقه   20 يا   15 همان شدت  با   بارش 
تمامى  و  برد  مى  آب  را  شهرما  قولى،  به  انجاميد  مى 
ها جوى  از  آب  شدن  سرريز  به  شد  مى  مختل   امور 

و  نبود  قابل تشخيص  و جوى  پل  نحوى كه حريم  به 
از روى جوى آب به جاى عبور  احتمال عبور خودروها 
نقاط  شديد  آبگرفتگى  نيز  و  داشت  وجود  پل  روى  از 
 پست تر شهر از جمله ميدان ابوذر و ...، همچنين ورود 
خيابان  حاشيه  اماكن  و  ها  مغازه  بر  جارى  هاى  آب 
آسيب  و  ديوار  تخريب  نيز  و  بازار  و  اسالمى  جمهورى 
ديدن قنات قديمى شهر در خيابان انقالب 5 و ... رهاورد 
يك  يعنى  دوشنبه  روز  بود.  بارش  دقيقه  چند  همين 
متعدد  هاى  تماس  دنبال  به  و  اخير  بارش  از  بعد  روز 
بن  موسى  و  كاظميه  هاى  محله  در  ساكن  شهروندان 
جعفر (ع) مبنى بر قطع آب اين مناطق از ساعت 9 يا 10 
صبح روز يكشنبه آن هم بدون اطالع قبلى، عازم اين 

محدوده از شهر بيرجند شديم.

حمل آب با تانكر براى ساكنين 

ساعت حدود هشت و پانزده دقيقه صبح بود كه به محله 
كاظميه رسيدم و يك لحظه با ديدن تانكر آب و صف 
احساس  پالستيكى  هاى  دبه  و  ها  گالن  با  شهروندان 
كردم در يكى از چهارصد و اندى روستاهاى خشكسالى 
حمل  تانكر  با  نيازشان  مورد  شرب  آب  كه  استان   زده 
مى شود هستم. سر صحبت را با چند تن از شهروندان 
 9 ساعت  از  اينكه  بيان  با  پور  سليمى  آقاى  كردم.  باز 
صبح روز گذشته آب در كاظميه قطع شده، گفت: اين 
ساكنين  براى  بوده،  قبلى  اطالع  بدون  كه  آب  قطعى 
ايجاد مشكل كرده است و در پاسخ به سؤاالت ما از دليل 
قطع آب، آسيب ديدن انشعاب اصلى در خيابان انقالب 
بر اثر بارندگى اخير عنوان مى شود و زمان رفع مشكل 

را نيز اعالم نمى كنند.

زمان رفع مشكل مشخص نيست

از ساعت 10 صبح روز  اينكه  بيان  با  آرامجو هم  خانم 
گذشته متوجه قطع آب شديم، گفت: زندگى ما مختل 
شده، آيا نمى توانستند اطالع رسانى قبلى داشته باشند 
تا حداقل آب ذخيره مى كرديم؟ وى با اشاره به اينكه 
همسايه ها از طريق اتفاقات آب پيگير موضوع شده اند، 
اظهار كرد: در پاسخ به آنها گفته اند كه لوله آب تركيده 

است و زمان رفع اشكال مشخص نيست. 
خانم حميدى هم گفت: چندين بار تماس گرفته ايم تا 
زمان وصل شدن آب را بگويند اما اعالم كردند كه شايد 
هم  روز   2 تا  شايد  و  شود  رفع  مشكل  ديگر  ساعت   2
بايد چه كار  واقعًا ساكنين  را رفع كنيم!  نتوانيم مشكل 
كنند؟  آقايان پيگدارى و رضايى نيز مانند ساير ساكنان 
گاليه  آب  ناگهانى  قطع  و  قبلى  رسانى  اطالع  عدم  از 
براى  امر  مسئوالن  مضاعف  تالش  خواستار  و  كردند 

تسريع در رفع اشكال شدند.

قطع آب، ساكنين را غافلگير كرده بود

از چند دانش آموز دبستانى كه گالن هاى آب را حمل 
مى كردند پرسيدم كه چه مى كنيد: گفتند براى مدرسه 

آب مى بريم. اگرچه معلم مدرسه كه همراه آنان بود و 
گالن آبى را در دست داشت حاضر به گفتگو با ما نشد 
اما مى توانستم حدس بزنم كه در مدارس اين محدوده 
به آب، مشكل دو  آموزان  بيشتر دانش  نياز  به  با توجه 
شهيد  خيابان  از  حتى  شنيدم  اينكه  كما  است.  چندان 

آوينى براى يكى از مدارس آب مى آورند. 
مانع  داشت  قصد  كار  ابتداى  در  كه  آب  تانكر  راننده 

خبرنگار  كه  شد  متوجه  وقتى  شود  من  عكسبردارى 
هستم، گفت: از ديروز چند مرتبه براى مردم آب آورده 
ام. دقايقى بعد آب تانكر تمام شد و راننده براى پر كردن 
تانكر محله را ترك كرد و ساكنين به انتظار بازگشتش 
منازل  آب  هم  (ع)  جعفر  بن  موسى  محله  در  نشستند. 
قطع بود و يا فشار آب بسيار كم بود تعدادى از ساكنين 

اين محله نيز خواستار تسريع در رفع مشكل شدند.
حدود ساعت نه و پنج دقيقه به دفتر روزنامه رسيدم و 

در حدفاصل نه و شش و نه و هفت دقيقه چندين بار با 
 اتفاقات آب تماس گرفتم كه كسى گوشى را برنداشت.

با  مجدداً  كه  بود  دقيقه  پنج  و  يازده  ساعت  حدود 
بار به سيستم گوياى  اين  اتفاقات آب تماس گرفتم و 
انتظار وصل شدم و پس از انتظار مختصر، طرف مقابلم 
اخير  بارندگى  دليل  به  آبرسانى  شبكه  اينكه  بيان  با 
دنبال  به  جديت  با  ما  همكاران  و  شده  مشكل  دچار 

رفع مشكل هستند، گفت: زمانى را  نمى توان براى به 
نتيجه رسيدن تالش ها اعالم كرد.

حدس و گمان اوليه : 
گرفتگى لوله هاى فرسوده

بيبرجند تماس  امور آب و فاضالب  با مدير  ادامه  در 
آب  اينكه  به  اشاره  با  آبادى  هاشم  آقاى  گرفتم. 

مناطق كاظميه و موسى بن جعفر (ع) از مخازن شمال 
منطقه  اين  كشى  لوله  گفت:  شود،  مى  تأمين  شهر 
شود مى  گرفتگى  رسوب  دچار  گاه  و  است   قديمى 

اما  آيد  مى  پيش  ندرت  به  اتفاق  اين  كه  هرچند 
بارندگى  با  ها  لوله  گرفتگى  دقيقًا  بار  اين  متأسفانه 
نداشت  بارندگى  به  اگرچه ربطى  اخير مصادف شد و 
بارندگى  كه  اند  كرده  تصور  اينگونه  شهروندان  اما 

است. آب  دليل قطع  اخير 
قطع  اوليه  دقايق  همان  از  اينكه  بيان  با  آبادى  هاشم 
اى  نقطه  يافتن  براى  فشارسنجى  با  ما  همكاران  آب 
كه دچار گرفتگى شده تالش مستمر خود را آغاز كرده 
پيدا  را  گرفتگى  نقطه  شب)  (يكشنبه  گذشته  شب  اند. 
 كردند و مشكل را رفع كردند و براى ساعتى آب منطقه

ديگر  اى  نقطه  در  دوباره  متأسفانه  اما  شد  وصل  هم 
اشكال پيش آمد و آب مجدداً قطع شد و بالفاصله تالش 

همكاران ما براى يافتن نقطه گرفتگى از سر گرفته شد.

اصالح شبكه فرسوده آب شرب
شهر هزينه سنگينى دارد

تمامى  به  مربوط  آب  قطعى  كه  نكته  اين  ذكر  با  وى 
در  تنها  و  نيست  كاظميه  و  (ع)  جعفر  بن  موسى  نقاط 
نقاط مرتفع اين مشكل وجود دارد، گفت: در حال حاضر 
و  كنند  منطقه خدمترسانى مى  مردم  به  آب  تانكرهاى 
همكاران ما هم بى وقفه تا زمان رفع كامل مشكل به 

تالش خود ادامه خواهند داد. 
هاشم آبادى درباره مشكلى كه در خيابان انقالب پيش 
آسيب  فاضالب  شبكه  به  ديوار  ريزش  گفت:  نيز  آمده 
رسانده بود كه همكاران ما پيگير رفع مشكل هستند و 
اين اتفاق ربطى به قطعى آب ندارد. وى در پاسخ به اين 
سؤال كه چرا نسبت به اصالح شبكه فرسوده آب اقدام 
نمى شود هم اظهار كرد: هزينه هاى اصالح شبكه بسيار 
سنگين است با اين حال ما افزايش شيرهاى تخليه در 
نقاط مختلف شهر را در دست اجرا داريم كه در تسريع 
رفع  نتيجه  در  و  تركيدگى  يا  گرفتگى  نقاط  شناسايى 

سريع مشكالت احتمالى بسيار مؤثر مى باشد.

ارتباط نشست آسفالت با قطعى آب

ساعت حدود دوازده و پانزده دقيقه روز دوشنبه بود كه 
شهروندى از نشست آسفالت در محله موسى بن جعفر 
(ع) و سقوط يك دستگاه كمپرسى در گودال به وجود 
آمده خبر داد. بالفاصله عازم محل شدم. جرثقيل درحال 
مثل  البته  و  بود  شن  حامل  كمپرسى  كشيدن  بيرون 

هميشه ساكنين و عابرين در محل تجمع كرده بودند. 
آب  كه  گودالى  شده،  كشيده  بيرون  كه  كمپرسى 
شد  مشخص  و  گرديد  نمايان  بود  شده  جمع  آن  در 
باقى  آسفالت  اليه  تنها  و  كرده  نشست  خاك  كه 
هم  آسفالت  اليه  اين  شكستن  خطر  و  بود  مانده 
تذكرات  وجود  با  شهروندان  اينحال  با  داشت  وجود 
شدند مى  نزديك  گودال  به  محل  در  حاضر   مأموران 

همين  در  لوله  تركيدگى  كه  زدم  حدس  همان   ... و 
نقطه باعث قطعى و فشار كم آب در منطقه شده است 
كه اين حدس در تماسى كه با هاشم آبادى مدير امور 
آب و فاضالب بيرجند گرفتم تأييد شد. وى گفت: در 
را  آب  شبكه  از  نقطه  به  نقطه  ما  همكاران  كه  حالى 
بودند  كرده  بررسى  (ع)  جعفر  بن  موسى  محدوده  تا 
بودند  نكرده  مشاهده  را  ها  لوله  گرفتگى  از  موردى  و 
و موضوع گرفتگى تقريبًا منتفى شده بود كه از حادثه 
نشست آسفالت در موسى بن جعفر (ع) مطلع شديم و 
اين نقطه نشستى داشته  لوله آب در  مشخص شد كه 
قطع  كامل  طور  به  لوله  آن  در  كمپرسى  سقوط  با  و 
همين  در  آب  لوله  نشتى  وى  گفته  به  است.  شده 
نقطه باعث شده بود كه در زمان مصرف روزانه آب، 
روبرو شوند و شب كه مصرف كم  با مشكل  ساكنين 
مصرف  با  مجدداً  اما  شود  رفع  ظاهر  به  مشكل  شد 

معمول آب، مشكل شروع شد.

بايد براى ترميم مسير
قنات قديمى شهر اقدام شود

وى دليل اين مشكل را ريزش مسير قنات قديمى شهر 
انقالب 5 مى باشد ذكر كرد و گفت:   كه مظهر آن در 
مسير  از  مطلع  شهروندان  هاى  راهنمايى  با  شاءا...  ان 
براى  مسير  اين  ترميم  به  نسبت  بايد  قنات،  دقيق 
و  شود  اقدام  آينده  در  مشابه  مشكالت  از  جلوگيرى 

تدبيرى براى اين موضوع اتخاذ شود.
در نهايت مشكل قطعى و يا فشار كم آب در محله هاى 
كاظميه و موسى بن جعفر (ع) تا عصر روز دوشنبه به 
طور كامل رفع شد و البته در اين راه نبايد از نقش مؤثر 
كمپرسى حامل شن كه اتفاقًا به نوعى محل نشت آب 
تالش  از  قدردانى  ضمن  شد.  غافل  كرد،  جانمايى  را 
كه  اميدواريم  مشكل،  اين  رفع  اندركاران  دست  تمامى 
براى  را  شهر  تأسيسات  و  معابر  ظرفيت  امر  مسئوالن 
پذيرش بارندگى باالتر ببرند و چاره اى براى فرسودگى 
شبكه آب شرب شهر كه هدر رفت قابل توجه آب را در 

پى دارد بينديشند. ان شاءا...

رد پاى بارندگى اخير در قطعى آب
يك كمپرسى، گره گشاى معماى پيچيده قطع آب در محالت بيرجند
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حاجى آباد بيرجند سال ها است كه زخمى عميق از بى مهرى 
برخى مسئوالن به چهره دارد و تاكنون وعده هاى مسئوالن 
در خصوص بهبود اوضاع اين منطقه از روى كاغذ به مرحله 

عمل نرسيده است.
روستايى با جمعيتى حدود 9 هزار نفر در فاصله سه كيلومترى 
شهر بيرجند است جمعيت روستايى و مهاجران بسيارى را 
از شهروندان  مهاجرت دسته اى  است.  داده  در خود جاى 
و روستائيان به دليل دستيابى به مسكن ارزان و ساخت و 
سازهاى غير اصولى و حتى غير قانونى مشكالت زيادى 
براى ساكنان اين منطقه حاشيه نشين ايجاد كرده است.
حاجى آباد منطقه حاشيه نشين بيرجند امروز در برزخ شهر 
يا روستا بودن به سر مى برد و برنامه اى براى الحاق به 
نيست  بالتكليفى  اين  از  روستاها  اين  خروج  يا  و   شهر 
و اين عامل موجب نبود خدمات رسانى مناسب به مردم اين 

روستا شده است.
وارد اين منطقه كه مى شوم در برابر ديدگانم كودكان در 
خيابان هاى خاكى و مملو از گل و الى مشغول بازى هستند، 
به اطراف مى نگرنم نشانى از هيچ مغازه اى نيست و حتى 
يك نانوايى براى رفع نياز مردم  وجود ندارد و اين است حال 
و روز اين روزهاى خيابان ولى عصر (ع) حاجى آباد. تصميم 
مى گيرم براى لحظاتى پاى درد و دلشان بنشينم به همين 

منظور به سراغ يك از ساكنان اين منطقه مى روم.
خانمى با چادرى رنگى به عنوان نخستين مخاطب از شرايط 
زندگى اش مى پرسم اما گويى بغض چند ساله اش مى تركد و 
با چشمانى اشك آلود مى گويد: اين مكان سال ها است كه 

در آتش بى مهرى مى سوزد و زمان مى گذراند.
زهرا شفيعى ادامه مى دهد: شغل شوهرم كارگرى است و 
درآمدش اقتضا مى كند كه در اين مكان دورافتاده و به قول 

مسئوالن خارج از طرح زندگى كنيم.
مى افزايد:  مى گيرد،  را  اشك چشمانش  كه  حالى  در  وى 
امكانات اين منطقه از حاجى آباد از امكانات روستاهاى كم 
خانوار نيز كمتر است. شفيعى مى افزايد: نبود نانوايى، مغازه، 
خط اتوبوس و خاكى بودن خيابان ها از جمله مشكالت اين 

منطقه محروم است.

حمله سگ هاى ولگرد آرامش 
را از خانواده ها گرفته است

بودن منطقه، مى گويد: سگ هاى  بيابانى  به  اشاره  با  وى 

و  مردم  به  كه  دارد  وجود  منطقه  اين  در  زيادى  ولگرد 
كه  ساله  خانم 40  اين  مى كنند.  حمله  بچه ها  مخصوصاً 
صحبت هايش بريده بريده شده است، مى افزايد: در بيشتر اين 
خانه ها گوسفند وجود دارد به طورى كه بوى برخاسته از آن ها 
امان ما را بريده است. وى مى افزايد: مسئوالن به دليل اينكه 
اين مسكن ها خارج از طرح ساخته شده اند هيچ توجهى ندارند 

و نسبت به اعتراضات ما نيز پاسخگو نيستند.

قول حمايت دهيار حاجى آباد
 از ساكنان خيابان ولى عصر هشت ساله شد

فاطمه آبشارى يكى ديگر از ساكنان خيابان ولى عصر (عج) 
حاجى آباد در گفتگو با مهر، مى گويد: هشت سال پيش براى 
ساخت خانه در اين منطقه اقدام كردم. وى ادامه مى دهد: 

دهيار حاجى آباد در آن زمان قول حمايت داد اما هنوز حمايتى 
از سوى مسئوالن انجام نشده است.

آبشارى با بيان اينكه سه فرزند دارم و هشت سال است 
با مشكالت اينجا براى زندگى فرزندانم دست وپنجه نرم 
مى كنم، مى افزايد: اما اكنون با توجه به اين امكانات اندك 

براى امرارمعاش با مشكالت زيادى مواجه شدم.
اين  آموزان  دانش  مى افزايد:  و  مى كشد  نفسى  وى 
منطقه روزانه براى رفتن به مدرسه بيش از يك كيلومتر 
كه  چرا  برسند  حاجى آباد  به  فقط  تا  مى كنند   پياده روى 

خط اتوبوسى ندارد.

شرط معدل براى ادامه تحصيل 
به دليل كمبود فضاى آموزشى

فرزانه حسينى يكى ديگر از ساكنان حاجى آباد در گفتگو 
با مهر به بيان مشكالت حاجى آباد مى پردازد و مى گويد: 
حاجى آباد داراى جمعيت زيادى است اما با وجود اين جمعيت 

تنها يك دبيرستان دخترانه وجود دارد.
وى با بيان اينكه به دليل كمبود فضاى آموزشى براى دانش 
دانش آموزانى  مى افزايد:  گذاشته اند،  معدل  شرط  آموزان 
كه معدلشان پايين باشد اجازه تحصيل در اين دبيرستان 
را ندارند. حسينى با اشاره به مدرسه پسرانه حاجى آباد نيز 
مى گويد: اين مدرسه هيچ امكانات آموزشى و ورزشى ندارد.

به  ورزش  براى  مدرسه  اين  آموزان  دانش  مى افزايد:  وى 
فضاى خارج از مدرسه مى روند چرا كه هيچ مكانى براى 

ورزش آن ها در مدرسه پيش بينى نشده است. يكى از اهالى 
حاجى آباد نيز از نحوه پاسخ گويى برخى مسئوالن اعالم 
نارضايتى كرد و افزود: نمى دانيم روز اول چرا جلوى كارهايى 
كه مى گويند غير قانونى است را نگرفتند كه اكنون بيش 
با  محدود  اين  در  امكانات  كمترين  بدون  خانوار  از 700 

مشكالت دست و پنجه نرم نكنند.
 اين خانم خانه دار با بيان اينكه بايد مسئوالن  پيش از اين 
تدبير براى گران شدن زمين در مركز استان را مى كردند، 
گفت: اگر شرايط زندگى در مركز استان سخت نمى شد ما 
مجبور نبوديم همه دارايى خود را به اضافه كلى قسط و 

قرض در اينجا صرف كنيم.

مشكالت چندساله در بازه 
يك ماهه حل  نمى شود

بيرجند  بخشدار  سراغ  به  گفته شده  شرايط  بررسى  براى 
مى روم. عليرضا جعفرى مى گويد: ساخت منزل مسكونى در 
منطقه اى كه خارج از طرح است خالف محسوب مى شود.

وى با بيان اينكه اين مشكالت ريشه اى چند ساله دارد، 
تصريح مى كند: مشكالت چند ساله را نمى توان يك شبه يا 

يك ماهه حل كرد و نياز به زمان دارد. 
(عج)  ولى عصر  خيابان  ساكنان  مى شود:  يادآور  جعفرى 
انتظار  نبايد  و  داده اند  انجام  غيرقانونى  كارى  حاجى آباد 
داشته باشند كه بالفاصله از جانب مسئوالن اقدامى صورت 
است،  زدايى  دولت محروم  نگاه  اينكه  بيان  با  گيرد. وى 
 مى افزايد: خدماتى كه در مناطق محروم انجام مى شود نيز

 بايد قانونى باشد.
جعفرى ادامه مى دهد: متأسفانه در طول شش سال گذشته 
در اين منطقه اقدامات غيرقانونى انجام شده كه براى همه 

مشكالتى به بار آورده است.

حل مشكالت حاجى آباد 
بايد روال قانونى را طى كند

رئيس بنياد مسكن بيرجند نيز در خصوص مشكالت ساكنان 
اين منطقه به مهر مى گويد: حل مشكالت اين منطقه زمان 
زيادى مى طلبد چرا كه بايد روال قانونى خود را طى كند.

عباس گل محمدى ادامه داد: ساكنان اين منطقه بايد صبر 
كنند تا اين زمين ها به حاجى آباد الحاق شود.وى با بيان اينكه 
افق تهيه طرح هادى 10 سال است و بعد از اتمام بازنگرى 
آن شروع مى شود، اظهار كرد: اين در حالى است كه اصالح 
و بازنگرى طرح هادى تاكنون دو بار در حاجى آباد انجام شده 
است. گل محمدى از الحاق 40 هكتار از اين منطقه به 
حاجى آباد خبر داد و گفت: به طورجدى پيگير بازنگرى دوباره 
طرح هادى هستيم تا از اين طريق مشكالت ساكنان اين 

منطقه برطرف شود.
بايد يادآور شد حاجى آباد به دليل گسترش جمعيت در چند 
سال اخير دچار مشكالت بسيار ى است كه بدون توجه و 
برنامه ريزى مسئوالن در حال رشد روز افزون است و لذا 
پيش از تبديل به بحران اجتماعى و يا امنيتى نيازمند راهكار 

و چاره انديشى است.

مناسبت ها

13 آبان روز ملى استكبار ستيزى

در  كه  است  مهمى  حوادث  يادآور  آبان،   13  روز 
مظهر  راندن  بيرون  و  اسالمى  انقالب  گيرى  شكل 
استكبار يعنى آمريكا از ايران نقش اساسى داشتند. در 
امام  آبان 1343، مأموران رژيم شاه، حضرت  روز 13 
خمينى(ره) را در قم دستگير و به دستور آمريكا، به تركيه 

تبعيد كردند. در روز 13 آبان 1357، دانش آموزان تهرانى 
در اعتراض به دخالت هاى آمريكا در ايران، راه پيمايى 
كردند، ولى دژخيمان رژيم شاه، به آنان حمله كرد و 
آنان را به خاك و خون كشيد. در روز 13 آبان 1358، 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، النه ى جاسوسى 
آمريكا را در تهران تسخير كردند و جاسوسان آمريكايى 
ضد  ى  مبارزه  ترتيب،  بدين  گرفتند.  گروگان  به  را 
آمريكايى مردم ايران، ابعاد جديدترى پيدا كرد. بنابراين، 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، اين روز را به روز 

«ملّى مبارزه با استكبار» نام گذارى كردند.

همه با هم...

حضرت  تبعيد  و  دستگيرى  روز  آبان،   13  روز 
امام ـ آن نور قبيله ى قبله ـ است. روز كشتار دانش 
آموزان است. روز تسخير النه ى جاسوسى آمريكا به 
دست دانشجويان ايمان مدار و عدالت پناه است. اين 
مناسبت ها ايجاب مى كند كه همه باهم به قول آن 
بزرگ زاِد خورشيدگون، هرچه فرياد داريم بر سر آمريكا 
بريزيم. بياييد كران تا كران، حيات را از تحّرك و مبارزه 
و فرياد عليه مستكبران، سرشار سازيم و از هيچ قدرتى 
برابر هيچ گردن  باشيم و در  نداشته  باك  جز خداوند 
 كشى، سر فرود نياوريم؛ هم چنان كه تاكنون اين گونه 
بوده ايم. بياييد برخى سستى ها و ركودها را به حركت و 
شور مّبدل سازيم و رخوت و خواب آلودگى برخى افراد را 
باز شوييم. بياييد دست ها و دلهامان را قوى كنيم و در 
روز 13 آبان، مردم خداجو و استكبارستيز را به مبارزه با 

مظهر استكبار بخوانيم. اين چنين باد.

داستان گرگ و بره

هفته نامه طيبه در شماره نهم مرداد ماه 94 مطلبى 
تحت عنوان «بره و گرگ» به نقل از امام (ره) آورده 
روابط  و  امريكا  با  ما  روابط  كه  نكنيد  «خيال   است: 
اينها يك چيزى است  با  نمى دانم شوروى و روابط 
كه براى ما صالحى دارد. اين مثل رابطه بره با گرگ 
است، رابطه بره با گرگ، رابطه صالحمندى براى بره 
نيست.» خوشبختانه امروز هم شاهديم كه خلف صالح 
با  رابطه  و  اند  ايستاده  موضع  براين  قاطعانه  ايشان 

امريكا را مردود مى دانند. 
در  انداخت، كه  قبل  ياد 65 سال  به  مرا  اين مطلب 
كالس سوم دبستان شوكتى بيرجند درس مى خواندم، 
مرحوم استاد احمد بيرجندى كه تازه در رشته ادبيات 
فرانسه فارغ التحصيل شده و به زادگاه خويش بازگشته 
و از فيض حضورش متنعم بوديم او كه معلمى پرمايه، 
درسى  كتب  از  غير  بود.  مهربان  و  دلسوز  و  مومن 
درسى  بنيه  تقويت  براى  هم  را  ديگرى   كتابهاى 
دانش آموزان معرفى مى كرد، در يكى از آن كتابها 
مشهور  نويسنده  «الفونتن»  بره  و  گرگ  داستان 

فرانسوى چاپ شده بود.
داستان از اين قرار است كه گرگى در كنار جوى آبى 
مشغول آب خوردن بود كه متوجه شد در فاصله اى 
بره اى هم آب مى خورد.  پايين دست  او در  از  دور 
براى  اى.  نقشه  و  شد  جلب  او  به  گرگه  آقا  توجه 
 دريدن بره ريخت جلو آمد و به تندى گفت: چرا آب را 
گل آلود كردى؟ بره بيچاره كه از وحشت مى لرزيد 
پاسخ داد: جناب گرگ من كجا آب را گل آلود كردم؟  
جناب گرگ مى بينيد آب چقدر شفاف زالل جريان 
دارد و آنگهى اگر آن را گل آلود هم كرده باشم، من 
در پايين دست جوى قرار دارم و شما باالدست، و براى 
ادله قانع نشد و  اما به اين  شما ضررى ندارد! گرگ 
به مقتضاى خوى درندگى اش بره را دريد و خورد و 

نويسنده در پايان اين نتيجه را مى گيرد:
كه دليل قوى تر هميشه بهترين دليل است،  اينست 
در  اسالمى،  ايران  با  آمريكا  برخورد  سلطه  منطق 
و ربط  بى  موضوعات  طرح  و  اى  هسته   موضوع 
هسته  تسليحات  ساخت  چون  واهى،  هاى  بهانه 
از    ... و  بشر  نقض حقوق  تروريسم،  از  اى، حمايت 
مقوله  از  موضوعاتى  آمريكا  سردمداران   طرف 
اين  كه  ثابت شده  اگرچه  است.  آب  كردن  آلود  گل 
گرگ در برابر جمهورى اسالمى، بقول يكى از علما 
و  با چنگ  گرگى  آن هم  است،  برابر شير  در  گرگ 
دندان كند و شكسته، اما خوى درندگيش عوض نشده 
و نخواهد شد. هشدارهاى رهبر معظم انقالب، راجع 
ناپذيرى  تغيير  آمريكا هم مويد  با  رابطه  برقرارى  به 
ماهيت دولت امريكاست و لذا همه بايد بهوش باشيم 

و از ترفند هاى اين گرگ غافل نشويم.

حسين وريدى 

كالف سردرگم مشكالت حاجى آباد بيرجند

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

 09151605216
  3 2236030  

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

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

محمد رسول ا... (ص)مزار شريفاكران فيلم
ساعات  شروع 

14:3020:00   16:15    18سانس  ها

32222636056تلفن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 

و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 
را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
ندانستن اينكه دشمن چه در سر دارد و چه مى خواهد بكند، غفلتى است كه ممكن است ما را از امكان برخورد و امكان دفاع 

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجندمحروم كند. 

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

نصب  و  تعمير
  ماشين  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى
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8517

263

1529

4376

146

2754

4675

569841273
483927561
172635849
295768314
638214957
714359682
321576498
957482136
846193725

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

چهارشنبه * 13 آبان  1394 * شماره 3360 

پنهان کردن ضعف 
و برجسته کردن نقاط قوت

داشت.  پا  يک  و  چشم  يک  فقط  که  بود  پادشاهي 
پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود دستور داد تا يک 
پرتره زيبا از او نقاشي کنند. اما هيچکدام نتوانستند؛ 
آنان چگونه مي توانستند با وجود نقص در يک چشم و 

يک پاي پادشاه، نقاشي زيبايي از او بکشند؟
سرانجام يکي از نقاشان گفت که مي تواند اين کار را 
از پادشاه نقاشي  انجام دهد و يک تصوير کالسيک 
کرد. نقاشي او فوق العاده بود و همه را غافلگير کرد. 
او شاه را در حالتي نقاشي کرد که يک شکار را مورد 
هدف قرار داده بود؛ نشانه گيري با يک چشم بسته و 
چنين  ديگران  از  نتوانيم  ما  چرا  شده.  خم  پاي  يک 
و  نقاط ضعف  کردن  پنهان  کنيم؛  نقاشي  تصاويري 

برجسته ساختن نقاط قوت آنان.

ياد سهراب بخير آنکه تا 
لحظه خاموشي گفت:

تو مرا ياد کني يا نکني من بيادت هستم!

انسان براي موفقيت در زندگاني
 بايد بتواند در چهار زمينه استاد شود:
 مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبري.

گاهي دلم براي چوپان دروغگو خيلي مي سوزد 
بيچاره دو بار بيشتر دروغ نگفت انگشت نما شد

 ولي ما هنوز صادق ترينيم

آرزو کن، گوشهاي “ خدا “ پر است از آرزو
 و دستهايش پر از معجزه، شايد بزرگترين

 آرزوي تو کوچکترين معجزه ي “ خدا “ باشد

آيا شما از آن دسته افرادي هستيد که اجاره ي يک فضاي 
اداري و استخدام نيروي کار را مانع بهره وري مي دانيد؟ 
از  و  باشيد  داشته  را  کار خود  و  ترجيح مي دهيد کسب 
آن  شريک  يک  همراه  به  يا  و  تنهايي  به  خود   منزل 

را اداره کنيد؟
اگر جواب شما مثبت است، شما تنها نيستيد. بر اساس 
آمار اعالم شده توسط اداره ي آمار آمريکا، بيش از ۲۳ 

ميليون شرکت بدون کارمند در آمريکا فعاليت مي کنند.
براي شروع چند نکته به شما ارائه مي شود، اما هنگامي که 
موقعيت،  اساس  بر  بايد  کرديد،  پيشرفت  به  شروع 

محصول، بازار و مشتريان خود برنامه ريزي کنيد.

۱. انگيزه خود را حفظ کنيد
اگر پول انگيزه ي شماست، ممکن است وقتي بودجه هاي 
درآمدي شما کاهش يابد يا در زمان سختي تسليم شويد. 
براي کار خود انگيزه هاي درستي انتخاب کنيد تا در مواقع 
سختي به شما قدرت ايستادگي و توانايي ادامه ي مسير 

بدهد.

۲. برون سپاري کنيد
به  است  ممکن  که  دارد  وجود  زيادي  عادي  کارهاي 
کارهايي سخت و طاقت فرسا تبديل شوند (مانند مديريت 
در  که  کارهايي  اجتماعي).  رسانه هاي  کنترل  هزينه ها، 

ديگر  کارگزار  يک  به  راحتي  به  را  نيستند  شما  توان 
برون سپاري کنيد.

۳. هر روز يک کار بزرگ انجام دهيد
يا دو کار مهم در هر روز (کارهايي که  تمرکز بر يک 
مي شود  باعث  مي شوند)  کسب وکارتان  پيشرفت  باعث 
بتوانيد آن کارها را به خوبي انجام داده و مسير خود را 

ادامه دهيد.
 انجام چندين کار بطور همزمان موجب شکست مي شود 
و اين موضوع مي تواند بزرگترين دليل براي شروع نکردن 

يک کسب و کار خانگي براي افراد باشد.

۴.  به زمان خود بيانديشيد
(زندگي  زيادي  عوامل  خانه  در  شخصي تان  زندگي  در 
اجتماعي، تعطيالت و …) ممکن است حواس شما را 
پرت کنند. اهدافي را که مي خواهيد به آنها برسيد براي 
خود اولويت بندي کنيد و گاهي براي ايجاد انگيزه، به خود 

استراحت بدهيد.

۵. کارآفريني خيالبافي نيست
کارآفريني يا ايجاد يک شرکت بر خالف آنچه که تصور 
مي شود يک خيال يا توهم نيست. بيشتر مواقع کارآفريني 
خود  لپ تاپ  پشت  و  ماندن  درخانه  روز  چندين  يعني 

ساعات  اغلب  نداريد،  ثابتي  کار  ساعات  شما  نشستن. 
کارتان طوالني است.

براي  را  موفقيت  که  هستيد  کسي  شما   .۶
خود تعريف مي کنيد

بسيار مهم است که اين حقيقت را بدانيد که اين شما 
هستيد که موفقيت را براي خود تعريف مي کنيد. هيچ 
کس ديگري اين مسئوليت را ندارد و کار شما تا آنجا که 

شما بخواهيد پيشرفت خواهد کرد.

 ۷. دو موضوع بايد ۹۰ درصد از توجه شما 
را به خود اختصاص دهد

توليد و فروش. بدون يک محصول با کيفيت شما نبايد 
قادر  شما  فروش،  بدون  و  باشيد  داشته  فروش  انتظار 

نخواهيد بود تجربه ي توليد خود را بهبود دهيد. 
آنچنان که گاي کاوازاکي معروف مي گويد “ فروش همه 
چيز را درست مي کند.“ با اين عبارت زندگي کنيد زيرا 
زماني که شما بودجه ي در گردش مثبتي داريد مي توانيد 

به جلو حرکت کنيد.

۸. مهارت هاي جديد بياموزيد
تمام مهارت هايي که به پيشرفت کسب وکارتان کمک 
و  مشتري  خدمات  بازاريابي،  مانند  بياموزيد  را  مي کند 

را در مراحل  اين مهارت ها  بهتر است  غيره. کارفرماها 
مقدماتي بياموزند.

۹. از شکست ها نااميد نشويد
شکست ها  کرده ايد،  کارآفريني  به  شروع  تازه  اگر 
قريب الوقوع هستند. نااميد نشويد. به راهکار و يا روش 
اجرا فکر کنيد و يا ايده هاي بهتر بعدي خود را بررسي 
کنيد. زماني که به تالش کردن ادامه دهيد شانس ُبرد 

خود را افزايش مي دهيد.

۱۰. از روند کار لذت ببريد
ايجاد کسب و کار خود، به راحتي مي توانيم  در هنگام 
دچار استرس شده و در روند کار گم شويم. بهترين راه حل 
در اين شرايط اين است که بر روي دليل شروع اين کار 
بر روي  به آن لحظه فکر کنيد و  ابتدا تمرکز کنيد.  از 

چيزهايي که شما را خوشحال مي کنند تمرکز کنيد.
دو سرعت  کار مسابقه ي  اين  ببريد.  لذت  روز خود  از   

نيست، بلکه مانند يک مسابقه ي دو امدادي است.
هرگاه تصميم به شروع يک کسب و کار گرفتيد، هميشه 
با مشکلي شروع کنيد که گروه خاصي از مردم يا حتي 
خودتان با آن روبه رو شده ايد. کسب و کار خود را به اين 
دليل شروع نکنيد که تحقيق در بازار، پتانسيل بالقوه اي 

براي صنعت شما نشان  داده است.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

 و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم] گشاده دستى منما تا مالمت شده 
و حسرت زده بر جاى مانى. سوره اإلسراء, آيه 29

حديث روز  

به  راستى  كسى  كه  در پى  افزايش  رزق  و روزى  است  تا با آن  خانواده  خود را اداره  كند، پاداشش  از مجاهد در راه  خدا بيشتر است . 
امام رضا (ع)

سبك زندگى

چگونه يك كسب وكار خانگى موفق داشته باشيم؟

عادتهاي پير کننده را بشناسيم 

دير خوابيدن و کمبود خواب باعث مي شود شما ظاهر 
پيرتري پيدا کنيد. کمبود خواب باعث ايجاد پف چشم و 
افتادگي و خستگي پلک هاي چشم مي شود.اين عادت 
اشتباه را کنار بگذاريد و روزانه ورزش کنيد. ورزش ميزان 
کورتيزول را کاهش مي دهد و ميزان توليد هورمون 

هاي مفيد مانند تستوسترون را افزايش مي دهد. 
مصرف قند زياد نه تنها باعث افزايش وزن مي شود بلکه 
خطر بروز بيماري ديابت و حتي ناراحتي پوستي به ويژه 

آکنه و چين و چروک را افزايش مي دهد. 
زودتر، استعمال دخانيات را کنار بگذاريد تا طول عمرتان 
افزايش يابد. نتايج تحقيقات انجام شده در سال ۲۰۰۲ 
 ۳۵ در  که  سيگاري  افراد  دهد،  مي  نشان  آمريکا  در 
سالگي سيگار را ترک مي کنند نسبت به افرادي که 
سيگار کشيدن خود را ادامه مي دهند، ۸ سال بيشتر 

عمر مي کنند.
اگر مي خواهيد ظاهر جواني داشته باشيد، چشم هاي 
خود را نماليد زيرا اين امر به تدريج باعث شکسته شدن 
و شکسته شدن  چروک  و  چين  نهايت  در  و  کالژن 
مويرگ ها مي شود. براي تسکين درد چشم و التهاب به 
جاي ماليدن چشم مي توانيد دو کيسه چاي سبز را پس 
از دم کردن چاي و خنک شدن آن، به مدت ۱۰ دقيقه 

روي چشم بگذاريد.
با حفظ يک وزن مناسب جوان بمانيد. کاهش و افزايش 
افزايش  را  ديابت  و  قلبي  بيماري  خطر  وزن   متوالي 
مي دهد. اين طرز خوابيدن به پوست صورت آسيب مي 
رساند. تماس پوست صورت با بالشت هايي از جنس 
کتان، کالژن ها را مي شکند و چين و چروک هاي 

دائمي به وجود مي آورد.

روزي گفتي شبي کنم دلشادت
وز بند غمان خود کنم آزادت

ديدي که از آن روز چه شبها بگذشت
وز گفته خود هيچ نيامد يادت؟

جدول 3360 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

فروش فورى امتياز آپارتمان
  كارگشا (بسيجيان) فلكه سفير اميد

 يا معاوضه با خودرو     09155614840

فروش مغازه پوشاك 
با موقعيت عالى نقد و اقساط 

09392498960

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

3 قطعه زمين به متراژ 2000 متر مربع 
همراه 30 فنجان آب واقع در روستاى مزگ 

به فروش مى رسد.   09151641543

فروش LX 92 سفيد ، بيمه تا برج 3 
سال 95، بدون رنگ ، الستيك كامل 

فى: 25 ميليون تومان  09155619072

فروش مغازه ساندويچى با كليه 
امكانات واقع در خيابان 17 شهريور

09307250774

تنها  سوپرماركت شهرك فرهيختگان
دانشگاه بيرجند با قيمت مناسب به 
فروش مى رسد.  09151636528

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى شود.

09361855710

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

به ماشين وانت نيسان 
به مدت يك سال و مبلغى 

سرمايه در گردش نيازمنديم.
09371295679

فورى                                 فورى
  استخـدام

پخش محصوالت ممتاز رضوى
 در حوزه استان خراسان جنوبى 

براى توسعه كادر فروش خود به 4 نفر 
بازارياب (ويزيتور) با فن بيان

و روابط عمومى باال نيازمند است.
از عالقه مندان دعوت به همكارى 

مى نمايد.
آدرس: شهرك شهيد مفتح
 شهيد يوسفى 2- پالك 86

  09362474286
32258355 - 32258351  

ساعت تماس: 8 الى 14:30

مغازه تجارى

 به مساحت 60 متر واقع در 

ميدان امام خمينى (ره) كوچه بانك 

صادرات مركزى
 اجاره داده مى شود.

09155620967 - 32226351

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

 به تعدادى جوشكار
 براى كار در شهرستان نيازمنديم.

  09378991596 - اصغرى

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

مدارك شناسايى اينجانب عليرضا على نژاد 
مفقود شده از يابنده تقاضا مى شود آن را تحويل

 و مژدگانى دريافت كند.  09157234641

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: رينگ دنداني يخ زده: وسايل سرد همانند دنداني (وسيله اي پالستيکي براي تسهيل رويش دندان ها) درد رشد و رويش دندان ها را کم مي کند. 
يک قاشق کوچک سرد فلزي: مي توانيد تعدادي قاشق را در يخچال نگه داشته يا يک قاشق فلزي را در آب يخ بگذاريد کودک شما که در حال 
دندان در آوردن است مي تواند آن را جويده و درد لثه ملتهبش کاهش پيدا کند.

چگونه درد رويش دندان شيرى كودكان را كاهش دهيم؟

روزانه چند قدم پياده روى كنيم تا سالم بمانيم؟

6

خواص منحصربه فرد اين سبزى را 
در هيچ  كجا پيدا نمى كنيد 

با  کرده اند  اعالم  کارشناسان  آنالين:  قدس 

پيچ  کلم  ويژه  به  کلم،  انواع  بودن  مفيد  وجود 
و خواص انکارناپذير سالمتي آن زياده روي در 
مصرف کلم مي تواند سبب مشکالت گوارشي، 
تيروئيدي و  بروز مشکالت  روده،  و  معده  نفخ 

سبزيجات  در  است،  گفتني  شود.  قلبي  حتي 
داراي برگ هاي سبز منابع سرشاري از آهن و 
کلسيم حتي به نسبت گوشت قرمز وجود دارد.

با اين حال کارشناسان توصيه مي کنند به دليل 
سبزيجات  در  موجود  پتاسيم  ميزان  بودن  باال 
آن  از حد  بيش  تيره مصرف  برگ سبز  داراي 

مي تواند سبب کم کاري غده تيروئيد و به دنبال 
آن بروز افسردگي، چاقي و خستگي مفرط در 
افراد شود.پتاسيم بيش از حد همچنين مي تواند 
مشکالت  و  قلب  ضربان  شدن  نامنظم  باعث 

سابقه  داراي  بيماران  در  ويژه  به  کليوي  حاد 
قلبي- کليوي شود. در عين حال خوردن کلم 
باعث کاهش ميزان کلسترول خون، محافظت 
کاهش  نيز  و  سرطان  انواع  مقابل  در  بدن  از 

التهاب بدن مي شود.
 

مراقب فاصله بين غذا و خواب 
خود باشيد 

شهرخبر: داشتن عادت غذايي صحيح و توجه 
حفظ  براي  استراحت  و  خوابيدن  زمان  به 
مغذي  مواد  بتواند  تا  است  مهم  بدن  سالمت 
که  کساني  کند.  دفع  را  زائد  مواد  و  جذب  را 
به  بايد  باشند  داشته  اندام  تناسب  مي خواهند 
ساعت خوابيدن و غذا خوردن خود توجه داشته 
خواب  و  خوردن  غذا  فاصله  اگر  چراکه  باشند 
در  چربي  صورت  به  انرژي  بيشتر  باشد  کم 
بدن جذب مي شود. هر چه فاصله صرف غذا با 
خواب بيشتر باشد تناسب اندام حفظ خواهد شد 
و انرژي بصورت مفيد و نه توده چربي، در بدن 
جذب مي شود.  اگر بالفاصله بعد از غذا خوردن 
نمي شود  هضم  خوبي  به  غذا  چون  بخوابيد 
خواب خوبي نخواهيد داشت و به عالوه تناسب 

اندامتان به هم مي خورد. 

نكاتي ساده براي فصل سرماخوردگي
 

سالمت نيوز: با آمدن فصل پاييز، اين امکان وجود 
سرماخوردگي هاي  دچار  ما  از  بسياري  که  دارد 
را  بايد خود  نتيجه  در  و  يا شديد شويم  خفيف 
از  کنيم.  آماده  زمستان  فصل  با  مواجهه  براي 

خوردن بيش  از حد ويتامين C پرهيز کنيد: بيشتر 
افراد سرماخورده فکر مي کنند با خوردن ميزان 
باالي ويتامين C، مي توانند با آن مبارزه کنند. در 
حقيقت خوردن ٩٠ ميلي گرم ويتامين C روزانه 

مي تواند سيستم ايمني فرد را در بهترين موقعيت 
 ،C خود قرار دهد. مواد غذايي غني از ويتامين
فلفل هاي  و  توت فرنگي  گريپ فروت،  شامل 
دلمه هاي شيرين است. خوردن غذاهاي دريايي 
را فراموش نکنيد: ماهي ها، منبع عالي اسيدهاي 
از  سرشار  آنها  مي رود،  شمار  به   ٣ امگا  چرب 

مواد طبيعي ضدالتهابي هستند که مي توانند در 
مبارزه با ويروس سرماخوردگي موثر واقع شوند، 
نشانه هاي  و حتي  را محکم سازند  استخوان ها 

افسردگي را تخفيف دهند. 

روزانه چند قدم پياده روى 
كنيم تا سالم بمانيم؟

 
شده  انجام  مطالعات  براساس  نيوز:  سالمت 
مصرف  با  مقايسه  در  فيزيکي  فعاليت  کاهش 
دخانيات، چاقي، ديابت، مرگ و مير بيشتري را 
بدنبال داشته است ولي کم تحرکي بيشتر از ديگر 
موارد در حوزه پيشگيري از بيماري ها مورد غفلت 
واقع شده است.چهارمين علت مرگ در دنيا عدم 
فعاليت جسماني بوده و کاهش فعاليت فيزيکي 
يک پديده اي است که به کشور ما هم سرايت 
کرده است. در مطالعات انجام شده بيش از ٨٠ 
درصد نوجوانان فعاليت فيزيکي کمي دارند که 
مي تواند منجر به ابتال به انواع بيماري هاي غير 
واگير شود.اگر کمتر از پنج هزار قدم در روز يعني 
پياده روي مي کنيد  روز  در  کيلومتر  از سه  کمتر 
زندگي بي تحرکي داشته ايد و در اين صورت خطر 
بيماري ها شما را تهديد خواهد کرد. ميزان ايده آل 
تحرک حدود ده هزار قدم پياده روي در طول روز 
است.محققان با بيان اينکه پياده روي کردن عادي 
به ميزان ده هزار قدم در روز مي تواند حجم توده 
چربي انباشته شده در شکم را کم کند، مي گويند 
انجام حرکات دراز و نشست هم تاثير بسزايي در 

کوچک کردن شکم دارد.

ايستگاه سالمت

حوادث

مراسم پياده روي كاركنان شركت گاز 
استان به مناسبت هفته پدافند غيرعامل

مراسم پياده روي كاركنان شركت گاز استان خراسان 
جنوبي به مناسبت هفته پدافند غيرعامل برگزار شد. به 

گزارش روابط عمومي شركت گاز، مديرعامل، برخي از 
روساي واحدهاي ستادي و كاركنان شركت گاز استان 
خراسان جنوبي، به مناسبت هفته پدافند غيرعامل و با 
شعار پدافند غير عامل، مصون سازي كشور با همدلي 
و همزباني دولت و ملت به سمت بند دره بيرجند پياده 
قرائت  مراسم،  اين  برنامه هاي  ديگر  از  روي كردند. 

زيارت پر فيض عاشورا و مانور اطفاي حريق بود.
 

حضور بانوان فوتباليست استان در 
فستيوال استعداديابى دختران كشور

خراسان  فوتبال  هيئت  بانوان  رئيس  نايب  فارس: 
جنوبي گفت: بانوان فوتباليست خراسان جنوبي براي 
نخستين بار در فستيوال استعداديابي فوتبال دختران زير 
١٢ سال کشور حضور دارند. رضايي با بيان اينکه اين 
فستيوال به منظور تشکيل تيم فوتبال دختران نونهال 
کشور با شرکت ٣٢٢ ورزشکار برگزار مي شود، افزود: 
را فريبا  استان  بانوان  نفره فوتبال  تيم ١٤  سرپرستي 
خواجوي مسئول امور بانوان هيئت فوتبال شهرستان 
استان هاي  کرد:  تصريح  وي  دارد.  برعهده  بيرجند 
تهران،  بوشهر،  ايالم،  البرز،  شرقي،  آذربايجان 
خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان 
کرمانشاه،  کرمان،  قم،  قزوين،  فارس،  بلوچستان،  و 
لرستان،  گيالن،  گلستان،  احمد،  بوير  و  کهگيلويه 
مازندران، مرکزي، هرمزگان، يزد و کردستان در اين 
فستيوال  شد:  يادآور  وي  دارند.  نمايندگاني  فستيوال 
استعداديابي فوتبال دختران زير ١٢ سال کشور از ١٣ تا 

١٧ آبان ماه به ميزباني استان البرز برگزار مي شود.

برگزارى نخستين دوره تخصصى 
آموزش و اصالح تكنيك و روش هاى 

بدنسازى جودو

و کوراش خراسان جنوبي  رئيس هيئت جودو  فارس: 
گفت: با حضور سرمربي تيم ملي جودوي جوانان ايران 
روش هاي  و  تکنيک  اصالح  آموزشي  دوره  نخستين 
بدنسازي جودو استان برگزار مي شود.وي اظهار کرد: اين 
دوره آموزشي از ١٣ تا ١٧ آبانماه جاري در سالن جودي 
ورزشگاه آزادي بيرجند برگزار مي شود.وي تصريح کرد: 
« کواک» سرمربي تيم ملي جودوي جوانان کشورمان به 

همراه دستيارش تدريس اين دوره را بر عهده دارند.

زن جوان در مقابل چشمان كودك 
7 ساله اش جان باخت

جام نيوز: رئيس مرکز اطالع رساني پليس راهور پايتخت 
از تصادف مرگبار يک دستگاه اتوبوس برون شهري با 
عابر پياده خبر داد. سرهنگ مرادي گفت: يک دستگاه 
اتوبوس برون شهري در يکي از خيابان هاي فرعي، در 
حين حرکت با دنده عقب، با زني ٣٥ ساله و فرزند ٧ 
ساله اش برخورد مي کند. وي با اشاره به مرگ زن ٣٥ 
براي  را  ساله  اورژانس کودک ٧  عوامل  ساله، گفت: 
درمان به بيمارستان انتقال دادند.وي درباره علت وقوع 
اين حادثه گفت: کارشناسان دنده عقب غيرضروري از 

جانب راننده اتوبوس را علت حادثه تشخيص دادند.

رهايى دختر نوجوان از اعدام 

تابناک: دختري که هفت سال قبل وقتي ١٢ ساله بود با 
همدستي مادر و خواهرش، پدرش را کشته بود، در راستاي 
اعمال ماده نجات بخش ٩١ قانون مجازات اسالمي جديد 
از حکم قصاص معاف و حکم آزادي اش صادر شد. اين 
دختر پيشتر دو بار به قصاص محکوم شده بود. رسيدگي 
کالنتري ١٥  با  مردي  تماس  دنبال  به  ماجرا  اين  به 
ساوجبالغ در دستور کار پليس قرار گرفت. اين مرد گفت: 
ساختمانم را به مرد ٤٣ ساله اي اجاره داده بودم و وقتي 
قراردادمان تمام شد. خودم در خانه ام ساکن شده بودم که 
ناگهان در يکي از اتاق ها، پايم به زمين فرو رفت که ديدم 

جنازه مستاجر سابقم در کف خانه دفن شده است. 

اعتراف به40 فقره سرقت از سالمندان

مهر:رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي اصفهان گفت: 
در پي شكايت تعدادي افراد مسن مبني بر اينكه از 
حساب آنها بصورت اينترنتي سرقت شده است موضوع 
در دستور كار قرار گرفت. سرهنگ مرتضوي افزود: 
كارآگاهان ، متهم كه جواني ۲۳ ساله بود را شناسايي 
و دستگير كردند. وي گفت: متهم با اعتراف به بزه 
انتسابي به ۴۰ فقره سرقت اقرار و انگيزه خود از اين 
كار را سودجويي عنوان كرد.وي افزود :متهم با حضور 
در كنار دستگاه عابر بانك و فريب افراد مسن و ناتوان 
كه قادر به كاركردن با آن نبودند، رمز دوم كارت را 

فعال و وجوه حساب آنها را برداشت مي كرده است.

كالهبردارى 11 ميليارد تومانى 
توسط وكيل قالبى!

جام نيوز: فرمانده انتظامي اصفهان گفت: در پي شكايت 
تعدادي از صاحبان سرمايه مبني بر كالهبرداري يك 
وكيل قالبي از آنان موضوع در دستور كار كارآگاهان 
قرار گرفت.سردار آقاخاني افزود: مشخص شد كه متهم 
توانسته با فريب صاحبان سرمايه در اصفهان، چهارمحال 
و بختياري و خوزستان،خود را به عنوان فردي با نفوذ 
در دستگاه هاي دولتي معرفي و در ازاي دريافت مبالغي 
از آنان وكالت نامه تام گرفته و تمام اموال آنها را به نام 
خود منتقل و به اين طريق ١١ ميليارد تومان كالهبرداري 

كرده است.سرانجام كالهبردار حرفه اي دستگير شد.

مرد افغان كه زن ايرانى را به قتل 
رساند، به زودى اعدام مى شود 

باشگاه خبرنگاران: مرد جواني که در يک درگيري زني 
را به قتل رسانده بود، به زوي اعدام مي شود.سال ٩٣ 
ماموران در جريان وقوع يک قتل قرار گرفتند و موضوع را 
در دستور کار قرار دادند. با آغاز تجسس ها مشخص شد 
که زن جواني پس از درگيري با يک مرد افغاني از سوي 
او خفه و کشته شده است. اين مرد دستگير شد و به جرم 
خود اعتراف کرد. متهم در دادگاه گفت: دوستانم مرا فريب 
دادند. آنها از من خواستند قتل را به گردن بگيرم و گفتند 
که سعي مي کنند تا هرچه زودتر آزاد شوم. قرار است به 

زودي حکم قصاص متهم اجرا شود. 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز 
تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 
با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 
 09155623695

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى
آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

نمايندگى ايزوگام 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

طرح تعويض شيرآالت قديمى با شيرآالت اهرمى
با  كمترين هزينه صاحب شيرآالت اهرمى شويد

نبش مدرس 35 و 37  فروشگاه لوله و اتصاالت كاظمى
09151638890 -09123024066



7
چهارشنبه * 13 آبان 1394 * شماره 3360

فارس- فرماندار خوسف گفت: مراسم تشييع و تدفين پيكر مطهر آيت ا... سيد احمد عبادى امروز ساعت 12:30 از محل قتلگاه 
خوسف و در مسيرهاى ميدان شهيد قهرمان و ميدان امام خمينى(ره) اين شهرستان برگزار مى شود. فرجامى فرد ضمن تسليت 
ارتحال ايشان به تمام مردم استان به ويژه بازماندگان اين بزرگوار، اظهار كرد: همچنين مراسم گراميداشت اين عالم و روحانى 

بزرگ روز پنج شنبه 14 آبان ماه در مسجد جامع خوسف و روز جمعه در هيئت حسينى برگزار مى شود.

در پى درگذشت آيت ا... عبادى در خوسف امروز، مراسم تشييع پيكر مطهر آيت  ا... عبادى در خوسف برگزار مى شود
3 روز عزاى عمومى اعالم شد

فارس- در پى درگذشت فقيه زاهد و عارف متقى و 
سالك فى سبيل ا...، ابوالشهيد، حضرت آيت ا... حاج 
شهرستان  فرماندار  و  جمعه  امام  عبادى  احمد  سيد 
پيام مشتركى، سه روز عزاى عمومى در  خوسف در 
شهرستان خوسف اعالم كردند. در اين پيام آمده است: 
با دريغ و افسوس فراوان خبر يافتيم كه فقيه زاهد و 
عارف متقى دار فانى را وداع گفته و به جوار رحمت 
حق پيوسته است. براى اينجانبان و همه  ارادتمندان 
ضايعه اى  و  سنگين  مصيبتى  اين  بزرگ،  مرد  آن 
را  وارده  مصيبت  اين  اينجانبان  است...  جبران ناپذير 
تقليد،  عظام  مراجع  انقالب،  معظم  رهبر  محضر  به 
مكرم  بيت  ويژه  به  علميه  حوزه هاى  اعالم،  علماى 
آن مرحوم و مردم شريف شهرستان خوسف و استان 
خراسان جنوبى تسليت عرض نموده و به پاس خدمات 
اين عالم بزرگ، سه روز عزاى عمومى همزمان با روز 
مراسم تشييع پيكر ايشان، در شهرستان خوسف  اعالم 
اجداد  با   را  ايشان  بلند  بزرگ روح  مى كنيم. خداوند 

طاهرين و فرزند شهيدش محشور كند.

همايش كابردى ارتقاى اثر بخشى دفاتر 
ICT روستايى خراسان جنوبى برگزار شد

 ICT ايرنا- همايش كاربردى ارتقاى اثر بخشى دفاتر
روستايى خراسان جنوبى با رويكرد توسعه كسب و كار 
و درآمدزايى هدفمند دفاتر خدمات ارتباطى روستايى 
برگزار  بيرجند  در  استان  پست  كل  اداره  همت  به 
آغاز  مراسم  در  جنوبى  خراسان  پست  مديركل  شد. 
اين همايش يكروزه گفت: برگزارى اين همايش در 
قالب كارگاه آموزشى، گام اول در جهت توسعه كسب 
و كار در روستاهاست. صابريان افزود: در اين همايش 
مسئوالن 220 دفتر خدمات ارتباطى روستايى از طريق 
ويدئو كنفرانس در شهرهاى بيرجند، قاين، نهبندان، 
در  كار  و  كسب  هاى  فرصت  با  فردوس  و  طبس 

روستاها از نگاه فناورى اطالعات آشنا شدند.

انتصاب رئيس جهاددانشگاهى به عنوان 
عضو هيئت منصفه مطبوعات استان

تام  نماينده  ناصر سراج،  از سوى  ايسنا- طى حكمى 
هيئت  اعضاى  تعيين  در  قضائيه  قوه  رئيس  االختيار 
منصفه سراسر كشور، محمدقادر قادرى به عنوان عضو 
هيئت منصفه مطبوعات خراسان جنوبى منصوب شد. در 
اين حكم آمده است؛ مستنداً به ماده 36 قانون هيئت 
 94/7/8 مورخ  مصوبه  اساس  بر  مطبوعات  منصفه 
سى ام  مصوب  واحده  ماده  موضوع  منتخبين  هيئت 
به  مردادماه 1387 مجلس شوراى اسالمى، جنابعالى 
مدت دو سال از اين تاريخ به عنوان عضو هيئت منصفه 

مطبوعات استان خراسان جنوبى منصوب مى شويد.

كارگاه توجيهى تهيه طرح هاى 
مرتعدارى در خراسان جنوبى برگزار شد

فارس- كارگاه توجيهى تهيه طرح هاى مرتعدارى ويژه 
خراسان  در  طبيعى  منابع  رشته هاى  فارغ التحصيالن 
جنوبى با همت سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع 
طبيعى و همكارى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
با  اين دوره  برگزار شد. گفتنى است،  خراسان جنوبى 
اهداف احيا، اصالح، توسعه و بهره بردارى بهينه از مراتع 
استان، جلوگيرى از فرسايش خاك و توسعه بيابان زايى، 
ايجاد زمينه اشتغال فارغ التحصيالن رشته منابع طبيعى، 
استفاده بهينه از مراتع استان و تقويت و توسعه پوشش 
گياهى و ارائه مشاوره به مرتعداران برگزار شد. در اين 
كارگاه توجيهى 22 نفر از فارغ التحصيالن رشته منابع 
طبيعى در محل اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى از 
به مدت 16 ساعت شركت  آبان ماه جارى  تا 13   12
ضمن  آموزشى  دوره  اين  شركت كنندگان  كردند. 
آشنايى با روند مميزى مرتع، تهيه طرح هاى مرتعدارى 
و برنامه ريزى براى اجراى طرح هاى مرتعدارى را نيز 
آموزش ديدند. گفتنى است، در راستاى تسريع در روند 
طرح هاى مرتعدارى براى نخستين بار تهيه طرح هاى 
مرتعدارى به كارشناسان عضو سازمان نظام مهندسى 

كشاورزى و منابع طبيعى واگذار مى شود.

كمك يك ميليارد تومانى خيران 
به دانش آموزان نيازمند استان

تسنيم- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى با 
بيان اينكه مبلغ 2 ميليارد و 100 ميليون تومان بسته 
بافت،  اختصاص  استان  به  آموزشى  خدمات  خريد 
 176 و  ميليارد  يك  خيران  امسال  ماه   6 در  گفت: 
ميليون تومان به دانش آموزان بى بضاعت و نيازمند 
معاونان  با  ديدار  در  المعى  كردند.  كمك  استان 
دوره هاى ابتدايى مناطق خراسان جنوبى اظهار كرد: 
امرى  در خراسان جنوبى  بى سوادى  مبادى  انسداد 
جدى است كه به صورت مستمر پيگيرى و مراقبت 
مبناى  دبستان  اول  پايه  اينكه  بيان  با  مى شود. وى 
پايه اول  به  بايد  افزود:  انسان است،  تعليم و تربيت 
ابتدايى توجه ويژه شده و آموزش در خراسان جنوبى 
تربيت  و  تعليم  توليد همراه شود. وى گفت:  با  بايد 
پرورش  و  آموزش  مقوله  دو  هر  به  اگر  مدارس  در 

همزمان با هم توجه شود، اثر بخش است.

رزمايش قطع برق مراكز حياتى، حساس
       و مهم استان در بيرجند برگزار شد

برق  توزيع  شركت  ديسپاچينگ  معاون  خبر-  گروه 
سراسرى  مانور  اجراى  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان 
مراكز  اضطرارى  برق  مولدهاى  بودن  كار  به  آماده 
مناطق  برق  قطع  رزمايش  گفت:  استان،  حساس 
حساس استان همزمان با سراسر كشور در شهرستان 
چهار  در  مانور   اين  افزود:  وى  شد.  برگزار  بيرجند 
عامل  غير  پدافند  مديركل  دفتر  هماهنگى  با  نقطه 
آب  پمپاژ  مخزن  بيرجند،  فرودگاه  شامل  استاندارى 
و  استاندارى  ساختمان  بيرجند،  شهرستان  شرب 
زندان مركزى بيرجند كه جزو مراكز حساس و مهم 
محسوب مى شوند، انجام شد. منصوريان افزود: طول 

برگزارى اين مانور 36 دقيقه بود. 

انتصابات جديد در استان

خراسان  استاندار  سوي  از  حكمي  طي  خبر-  گروه 
جنوبي، احمدعيلكي نژاد به عنوان معاون امور اداري 
اداره كل امور اداري و مالي استانداري خراسان جنوبي 
منصوب شد. همچنين طي احكامي جداگانه از سوي 
استاندار، معاونين سياسي، اجتماعي فرمانداري هاي 
شهرستان هاي نهبندان و قاينات و همچنين معاون 
شهرستان  فرمانداري  عمراني  امور  و  ريزي  برنامه 
فردوس منصوب شدند. آقايان احمد حالج مقدم به 
عنوان معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري 
شهرستان فردوس، محمد محمدي به عنوان معاون 
سياسي و اجتماعي فرمانداري شهرستان نهبندان و 
مجتبي براتي نيز به عنوان معاون سياسي و اجتماعي 

فرمانداري شهرستان قاينات منصوب شدند.

دومين پهپاد ساخت دانشجويان 
دانشگاه بيرجند رونمايى شد

حضور  با  آزادانديشى  كرسى  نخستين  در  فارس- 
دومين  بيرجند،  دانشگاه  در  كشورى  برجسته  اساتيد 
پهپاد ساخت دانشجويان اين دانشگاه رونمايى شد. در 
دانشجويان  اسالمى  انجمن  از سوى  مراسم كه  اين 
مستقل دانشگاه بيرجند برگزار شده بود، تعداد زيادى 
مراسم  اين  در  داشتند.  شركت  استان  دانشجويان  از 
همچنين مهدى مطهرنيا كارشناس مسايل سياسى و 
محمدحسن قديرى ابيانه سفير سابق جمهورى اسالمى 
است  گفتنى  پرداختند.  مناظره  به  مكزيك  در  ايران 
استكبارستيزى  با عنوان تكليف  اين مناظره  موضوع 
در پروژه نفوذ بوده است؛ در اين مناظره دومين پهباد 
پهباد  اين  شد؛  رونمايى  بيرجند  دانشگاه  دانشجويان 

داراى وزن 800 گرم و عمود پرواز است.

800 بافنده فرش استان
 در صف انتظار بيمه هستند

فارس- معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: كميته 
تخصصى فرش استان با حضور رئيس مركز ملى فرش 
ايران براى بررسى مشكالت بافندگان و توليدكنندگان 
فرش استان خراسان جنوبى برگزار مى شود. ماهگلى 
اظهار كرد: چهارم و پنجم آذرماه سال جارى دو همايش 
برگزار مى شود.  با فرش در خراسان جنوبى  رابطه  در 
وى تصريح كرد: عناوين اين همايش شامل همايش 
ملى فرش دستباف خراسان جنوبى و چهارمين همايش 
كه  است  كشور  فرش  دانش آموختگان  و  دانشجويان 
وى  مى شود.  برگزار  بيرجند  دانشگاه  واليت  تاالر  در 
گفت: مديريت و بازاريابى، طرح و نقوش فرش، بافت، 
رنگ ريزى و مرمت از سه محور اصلى اين همايش ها 
است. وى  با بيان اينكه در حال حاضر حدود 50 هزار 
بافنده فرش به صورت تمام وقت، پاره وقت و در قالب 
مشاغل خانگى در استان فعاليت مى كنند، يادآور شد:  
در حال حاضر بيش  از 800 نفر از بافندگان فرش در 
استان در صف انتظار براى بيمه شدن هستند، ولى با 
اظهار تأسف اعتبارى براى اين امر در استان وجود ندارد. 
وى افزود: هر چند برندهاى خراسان جنوبى در بازارهاى 
داخلى و خارجى شناخته شده است، ولى نيازمند اين 
هستيم براى جلوگيرى از تقلب و سوء استفاده از اين 
برند و توليد فرش با كيفيت اين موضوع مديريت و در 

دستور كار مسئوالن ذيربط استان قرار گيرد.

نخستين همايش بين المللى ژئوديناميك 
شرق ايران در بيرجند آغاز شد

مهر- نخستين همايش بين المللى ژئوديناميك شرق 
ايران در دانشگاه بيرجند آغاز شد. هيهات اظهار كرد: 
در اين همايش پژوهش هاى 10 ساله پژوهشگران در 
رابطه با علوم زمين در شرق كشور ارائه مى شود. وى 
از ارائه 10 مقاله در اين همايش خبر داد و گفت: تعداد 
12 مورد از تحقيقات انجام شده در حوزه علوم زمين در 
شرق كشور نيز به صورت پوستر در همايش ارائه خواهد 
شد. وى ادامه داد: همچنين در اين همايش 50 مهمان 
داخلى از سراسر كشور شركت كرده و دو سخنران نيز 
از طرف دانشگاه بيرجند سخنرانى خواهند داشت. به 
گفته وى اين همايش پنج روزه با همكارى دانشگاه پير 
و مارى كورى، دانشگاه استراسبورگ فرانسه و سازمان 

زمين شناسى كشور برگزار مى شود.

نبض صادرات در بازارچه يزدان
 منوط به فعاليت افغانستان است

جنوبى،  خراسان  مرزى  بازارچه هاى  مديركل  ايسنا- 
گفت: راه اندازى مجدد بازارچه مرزى يزدان منوط به 
سوى  از  فعاليت  و  افغانستان  گمركى  نيروى  استقرار 
 250 با  يزدان  بازارچه  افزود:  فخر  است.  كشور  اين 
سال سابقه قدمت و موقعيت سوق الجيشى و نزديكى 
به مراكز جمعيتى افغانستان در سال هاى 82 لغايت 84 
جزء بازارچه هايى بوده كه بيشترين حجم صادارت را در 
كل كشور داشته است و اين بازار در بين تجار افغانستان 
جايگاه خود را دارد. وى افزود: بازارچه يزدان به تصميم 
دولت افغانستان تعطيل شده اما از طرف دولت ايران 
باز بوده و ما آماده هر گونه مبادله تجارى هستيم. وى 
تصريح كرد: اين بازارچه به دليل اينكه دولت افغانستان 
نيروى كمرگى در بازارچه نداشته و باعث شده تا عوايدى 
افغانستان  دولت  اين  از سوى  باشد  نداشته  آنها  براى 
تعطيل شود. فخر ادامه داد: بنا به قول مسئوالن افغانى 
مقرر شده تا كارهاى بازگشايى بازارچه هر چه سريع تر 
انجام شود كه براى اين امر دولت افغانستان بايد گمرگ 
خود را در اين مكان مستقر كند. وى تأكيد كرد: با توجه 
استقرار دولت جديد و بحث ساماندهى نيروى ادارى در 
نظام مند  به صورت  ادارى  نيروهاى  برنامه ريزى  حال 
هستند كه با اجراى اين كار ديگر مشكلى براى فعاليت 

در بازارچه يزدان نخواهد بود.

معاون سياسى استاندار خراسان جنوبى آزادسازى سوسنگرد 
را نقطه عطفى در تاريخ دفاع مقدس دانست و گفت: توجه 
به فراز و نشيب هاى اين حادثه مى تواند نقش بسزايى در 
تعالى جامعه داشته باشد. به گزارش مهر، حسينى در ستاد 
هماهنگى بزرگداشت مراسم سالروز فتح سوسنگرد اظهار 
دفاع  مثل  حوزه ها  از  برخى  در  مناسبت ها  برگزارى  كرد: 
مقدس كه در رشد و تعالى جامعه دخيل هستند، نقطه عطفى 
است كه بايد روى آن خيلى دقت شود. وى بابيان اينكه 
حركت  زمان  آن  حساس  شرايط  در  سوسنگرد  آزادسازى 
نظامى  بخش هاى  شرايط  آن  در  كرد:  بيان  بود،  بزرگى 
هماهنگى  در  و  بود  شكل گيرى  حال  در  به تازگى  كشور 
بين بخش ها مشكالت جدى  در كشور وجود داشت. وى 
آزادسازى سوسنگرد را نقطه عطفى در دفاع مقدس عنوان 
الگو براى  كرد و گفت: اين حادثه مى تواند به عنوان يك 

كشور باشد و ازاين رو بايد به آن توجه جدى شود.

نقش بى بديل مقام معظم رهبرى 
در آزادسازى سوسنگرد

و  فراز  با  سوسنگرد  آزادسازى  كرد:  اضافه  حسينى 
نشيب هاى زيادى همراه بود كه توجه به اين نقاط مى تواند 
به نقش  باشد. وى  تعالى جامعه داشته  نقش بسزايى در 
بى بديل مقام معظم رهبرى در آزادسازى سوسنگرد اشاره 
بخش هاى  بين  هماهنگى  و  كردن  افزود: همسو  و  كرد 
آزادسازى سوسنگرد  در  ايشان  نقش  بزرگ ترين  مختلف 
بود كه هر بخشى در مواقعى كه با مشكل مواجه مى شد 

به ايشان مراجعه مى كرد. 
به  مربوط  كارهاى  از  اعظمى  بخش  اما  داد:  ادامه  وى 
آزادسازى سوسنگرد توسط مقام معظم رهبرى انجام شد 
و اين موضوع يكى از بحث هاى مهمى است كه شايد در 

رسانه ها و جامعه كمتر به آن پرداخته شده است.
حسينى با تأكيد بر اينكه اين وظيفه ماست كه نقش مقام 

براى  به خوبى  را  سوسنگرد  آزادسازى  در  رهبرى  معظم 
جامعه تبيين كنيم، عنوان كرد: نوع تبيين اين نقش بسيار 
مهم بوده و كسانى كه وظيفه تبيين را بر عهده دارند بايد 

خود به خوبى نسبت به آن اطالعات داشته باشند.

بزرگ ترين شبكه اطالع رسانى 
در اختيار مبلغان است

حضور  براى  مردم  در  انگيزه  ايجاد  بر  همچنين  حسينى 
كرد  تأكيد  آزادسازى سوسنگرد  بزرگداشت  مراسمات  در 

و گفت: همه دستگاه ها بايد تالش كنند كه زمينه حضور 
همه مردم در اين مراسمات را فراهم كنند.

معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار خراسان جنوبى 
اضافه كرد: اينكه اين جلسات بيشتر حالت ادارى و رسمى 
جامعه  بزرگ  و  قشر عظيم  از  درعين حال  و  برگزار شود 

غافل شويم به طور حتم آثار خود را نخواهد داشت.
مردم  حداكثرى  حضور  براى  عمومى  بسيج  حسينى، 
يكى  را  سوسنگرد  آزادسازى  گراميداشت  مراسمات  در 
افزود:  و  كرد  عنوان  اجرايى  دستگاه هاى  نقش هاى  از 

شهرى  فضاسازى  در  بايد  دستگاه ها  اين  بر  عالوه 
شهردارى ها  اينكه  بابيان  وى  باشند.  داشته  همكارى 
نقش اساسى در فضاسازى شهرى دارند، بيان كرد: همه 
كمك  شهرى  فضاى  براى  كه  وظيفه دارند  شهردارى ها 
رسانه ها و صداوسيما  مؤثر  نقش  به  كنند. وى همچنين 
اشاره كرد و افزود: رسانه ها نقش بسزايى در جهت دهى 
بزرگداشت  مراسم  در  حضور  براى  انگيزه  ايجاد  و  مردم 
آزادسازى سوسنگرد دارند كه نياز است در اين زمينه ورود 
و  محرم  ماه  به  توجه  با  اينكه  بابيان  كنند. حسينى  پيدا 

برگزارى مراسمات عزادارى در هر كوچه و خانه اى، امروز 
بزرگ ترين شبكه اطالع رسانى در اختيار سازمان تبليغات 
ظرفيت  اين  از  بايد  داشت:  عنوان  دارد،  قرار  اسالمى 
به  به خوبى استفاده كرده و مبلغان در كنار مسائل ديگر 

آزادسازى سوسنگرد نيز توجه كنند.
وى بر برگزارى مراسم هاى خاص و ويژه در مدارس و 
دانشگاه ها تأكيد كرد و گفت: بايد به گونه اى برنامه ريزى 
شود كه مراسمات محدود اما باكيفيت باال در دانشگاه ها 

برگزار شود و براى هر چه بهتر برگزار شدن اين مراسم ها 
نياز است تا ازنظر خود دانشگاهيان استفاده شود.

آزادسازى سوسنگرد دشمن را مأيوس كرد
خراسان  مقدس  دفاع  ارزش هاى  نشر  و  حفظ  مديركل 
جنوبى نيز در اين جلسه اظهار كرد: هدف بعدى دشمن 
به كلى  با پس گرفتن آن  بود كه  اهواز  از سوسنگرد  بعد 
مأيوس شد. سرهنگ على قاسمى ادامه داد: سوسنگرد با 
هدايت و رهبرى امام راحل (ره)، هماهنگى مقام معظم 
رهبرى و تالش و ازخودگذشتگى نيروهاى مسلح و مردم 
به پيروزى رسيد و الزم است كه مراسم بزرگداشت اين 

روز هرسال باشكوه تر از سال قبل برگزار شود.
بزرگداشت  مراسم  كه  است  سالى  چند  داشت:  بيان  وى 
آزادسازى سوسنگرد به صورت سراسرى در همه استان ها 
برگزار مى شود و امسال نيز اين مراسم به صورت سراسرى 

در همه شهرستان هاى استان برگزار خواهد شد.
خراسان  مقدس  دفاع  ارزش هاى  نشر  و  حفظ  مديركل 
جنوبى، برگزارى مراسم بزرگداشت در مدارس، دانشگاه ها، 
ازجمله  را  شهدا  مزار  غبارروبى  بسيج،  اقشار  ادارات، 

برنامه هاى بزرگداشت اين روز در استان عنوان كرد.

خانواده هاى شهداى آزادسازى سوسنگرد 
خراسان جنوبى تجليل مى شوند

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى هم 
با بيان اينكه سخنران مراسم آزادسازى سوسنگرد يكى از 
رزمندگان اين عمليات بايد باشد، گفت: خانواده هاى شهداى 
مى شوند.  تجليل  جنوبى  خراسان  در  سوسنگرد  عمليات 
مى دهيم  پيشنهاد  كرد:  اظهار  معصومى  حجت االسالم 
براى برگزارى مراسم اصلى آزادسازى سوسنگرد سخنران 
كشورى كه در اين عمليات حضور داشته اند دعوت شود و در 
برگزارى مراسم آزادسازى سوسنگرد خانواده هاى شهداى 

آزادسازى سوسنگرد تجليل شوند.

آزادسازى سوسنگرد نقطه عطفى در تاريخ دفاع مقدس است

بهروزى فر- مديركل زنان و خانواده استاندارى از انعقاد 
تفاهم نامه همكارى با وزارت نيرو خبر داد.

در جريان سفر مشاور  باره گفت:  اين  در  مژگان شريفى 
خراسان  به  نيرو  وزارت  خانواده  و  بانوان  امور  در  وزير 
هاى  دوره  برگزارى  براى  همكارى  نامه  تفاهم  جنوبى، 

آموزشى ويژه بانوان جوان منعقد شد.
وى ادامه داد: در اين تفاهم نامه مقرر شد، بانوان شاغل در 
صنعت آب و برق كشور در طرح «مطلع مهر»، با سبك 

زندگى ايرانى اسالمى بيشتر آشنا شوند.
بانوان شاغل جوانى  به گفته وى؛ در فاز اول اين طرح، 
كه 5 ساله اول زندگى مشترك خود را تجربه مى كنند، 
با  روابط  زندگى،  هاى  مهارت  درباره  آموزش هاى الزم 
مديريت  اسالمى،  زندگى  فرزندان، سبك  تربيت  همسر، 

بهينه مصرف و... را فرا مى گيرند.
مديركل دفتر زنان و خانواده استاندارى خاطرنشان كرد: 
بر اساس سوابق موجود، وزارت نيرو در سال هاى گذشته، 
اين طرح را ويژه بانوان شاغل خود اجرا كرد اما به داليلى 

طرح ادامه نيافت و نيمه كاره رها شد، لذا در سفر مشاور 
وزيردر امور بانوان و خانواده وزارت نيرو، فرصت را مغتنم 
با  خوشبختانه  كه  كشيديم  پيش  را  موضوع  شمرده، 

موافقت خانم قيومى همراه شد.

 هدف از اجراى طرح «مطلع مهر»، كاهش آسيب هاى
اجتماعى و تحكيم بنيان خانواده ها است

كاهش  را  مهر»  «مطلع  طرح  اجراى  از  هدف  شريفى 
آسيب هاى اجتماعى، تحكيم بنيان خانواده ها و... عنوان 
نمود. وى تأكيد كرد: طرح مطلع مهر با سابقه بيش از دو 
سال اجرا در خراسان جنوبى از طرح هاى موفق در حوزه 
تحكيم بنيان خانواده است كه مورد استقبال بانوان شاغل 
هم واقع شده است. به گفته وى؛ در مرحله اول، بانوان 
بينند مى  آموزش  طرح  اين  در  ازدواج  سابقه  سال   5  با 

مدنظر  ساله   10 ازدواج  سابقه  با  افراد  بعدى،  فاز  در  و 
هم  مهر»  «مطلع  طرح  پيشينه  درباره  بود.وى  خواهند 
گفت: در دولت دهم و به منظور اجرايى شدن اين طرح 

 در استان ها، تعدادى از متخصصان و صاحب نظران در 
از  مذهبى،  مشاوره  و  شناسى  روان  پزشكى،  هاى  حوزه 

طريق ويدئو كنفرانس آموزش هاى الزم را فراگرفتند.
شريفى با تأكيد بر اينكه طبق آمار 68 درصد طالق ها به 
علت نا آگاهى زوجين از مسايل خانوادگى و روابط با همسر 
اتفاق مى افتد، اظهار كرد: در اين طرح، مدرسان آموزش 
هاى زمينه  در  را  خود  هاى  آموخته  و  اطالعات   ديده، 

مختلف در اختيار بانوان شاغل قرار مى دهند. وى افزود: بنا 
 داريم در كارگروه تخصصى زنان استان، تمامى دستگاه هاى

اجرايى استان را به اجراى اين طرح موظف نماييم. 
مديركل دفتر زنان و خانواده استاندارى در ادامه از انعقاد 
طرح ديگرى با وزارت نيرو خبر داد و گفت: طى مذاكرات 
نيرو،  بانوان و خانواده وزير  امور  با مشاور  صورت گرفته 
بنا داريم دوره هاى آموزشى ويژه اى براى زنان خانه دار 
 استان برگزار نماييم. شريفى تصريح نمود: در اين دوره هاى

آموزشى، زنان خانه دار استان با مصرف بهينه و راهكارهاى 
صحيح مديريت مصرف آشنا مى شوند.

زنان  ويژه  آموزشى  هاى  دوره  اين  داد:  ادامه   وى 
خانه دار با حمايت شركت هاى تابعه وزارت نيرو در استان 
استان  در  استاندارى  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  توسط  و 

برگزار خواهد شد.
به گفته وى؛ اين دو پيشنهاد (اجراى طرح «مطلع مهر» 
ويژه زنان شاغل وزارت نيرو در كل كشور و آموزش زنان 
نيرو) در صحبت هاى  وزارت  با حمايت  استان  دار  خانه 
به محض  و  وزير همراه شد  مشاور  موافقت  با  مقدماتى 

تصويب در وزارت نيرو،  وارد فاز اجرايى مى گردد.

مديركل اموربانوان استاندارى خبر داد:

انعقاد دو تفاهم نامه همكارى با وزارت نيرو

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  خبر-  گروه 
 13 بزرگداشت  مراسم  برگزارى  به  عنايت  با  جنوبى 
مرور  و  عبور  در  تسهيل  منظور  به  بيرجند  در  آبان 
از  جلوگيرى  و  شهروندان  ايمنى  ضريب  افزايش  و 
هاى  ممنوعيت  و  ها  محدوديت  ترافيكى،  مشكالت 
از   و  كرد  اعالم  ذيل   شرح  به  را  روز  اين  ترافيكى 

هاى محدوديت  اعمال  زمان  در  خواست   شهروندان 
براى   جايگزين  و  مجاور  هاى  خيابان  از   ترافيكى 

نمايند.  استفاده  تردد 
بنا بر اين خبر از ساعت 8 تا پايان مراسم روز چهارشنبه 
و  رفت  (مسير  شهدا  خيابان  در  تردد  آبان   13 مورخ 
است  ممنوع  شهدا  درميدان  تردد  و  توقف  و  برگشت) 

همچنين  تردد از سه راهى 17 شهريور به سمت ميدان 
شهدا و از عبور و مرور وسايط نقليه از خيابان منتظرى 
از  و  شهدا  ميدان  سمت  به  اى)  كوشه  شهيد  (خيابان 
خيابان طالقانى حدفاصل تقاطع نهضت به سمت ميدان 
ابوذر و از خيابان مدرس حدفاصل ميدان اول تا ميدان 
تا  پاسداران  تقاطع  حدفاصل  ارتش  خيابان  و   ابوذر  

ميدان ابوذر ممانعت به عمل خواهد آمد.
مسيرهاى  بودن  مسدود  به  توجه  با  است  ذكر  به  الزم 
و  طالقانى  خيابان  سمت  از  ابوذر  ميدان  به  منتهى 
تردد  مسير  ميدان   اين  در  وتردد  توقف  ممنوعيت 
خيابان  بهشتى،  خيابان  از  واحد  شركت  هاى  اتوبوس 

شهيد نواب صفوى و خيابان مدرس خواهد بود.

محدوديت هاى ترافيكى روز 13 آبان اعالم شد

 قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى گفت: دانش آموزان بسيجى نه تنها 
بايد در مقابل استكبار بايستند بلكه بايد صحنه اسالم را به نفع محرومين عوض 
كنند. به گزارش مهر، حجت االسالم  رضايى در ديدار با بسيجيان دانش آموز، 
تمام  مقابل  در  و  باشند  داشته  خالق  تفكرى  بايد  دانش آموزان  كرد:  اظهار 
جريانات مانند جنگ نرم، جنگ سخت و استكبار جهانى ايستادگى كنند. وى 

با اشاره به 13 آبان، روز مبارزه با استكبار جهانى، بيان كرد: 13 آبان روزى 
ملى، اسالمى و دينى است و بايد راهپيمايى در اين روز بزرگ هرچه باشكوه تر 
برگزار شود. وى بابيان اينكه ايران با آمريكا دشمنى ديرينه دارد، تصريح كرد: 
ما با جغرافياى آمريكا مخالفتى نداريم چراكه مخالفت ايران با آمريكا به خاطر 

ظلمى است كه جهان را به سمت نابودى مى كشاند.

حجت االسالم رضايى در ادامه افزود: ايران اسالمى به بركت انقالب از 40 سال 
ايران را  ايستادگى كرد و هم اكنون آمريكا عظمت  برابر ظلم آمريكا  پيش در 
پذيرفته است. وى آمريكا را نماد ظلم و مرگ معرفى كرد و افزود: دشمن به دنبال 
نابودى دين و جامعه ايران است و با استفاده از فضاى مجازى و ماهواره مقاصد 
خود را دنبال مى كند. امام جمعه بيرجند با اشاره به ماهواره و فناورى هاى جديد 
دشمن، بيان كرد: آمريكا با استفاده از ماهواره به دنبال رواج مفت خورى در جامعه 

است و دنيايى كه در آن مفت خورى حاكم باشد به جايى نمى رسد.

متوليان مسجد، مسجدى درست كنند كه آب حيات داشته باشد

حجت االسالم با تأكيد بر حضور جوانان و نوجوانان در مساجد، تصريح كرد: 
مساجد بايد كانون فعاليت هاى فرهنگى باشد و نبايد خانه اختالف باشد. وى 
متوليان  كرد:  اظهار  است،  آب  در  ماهى  مانند  در مسجد  مؤمن  اينكه  بابيان 

مسجد، مسجدى درست كنند كه آب حيات داشته باشد.
نياز  زيبايى  و  به سه عنصر حقيقت، خير  بشر  اينكه  بابيان  بيرجند  امام جمعه 
و  نيازهاى جوانان  اين  به  بسيج  متوليان مسجد و مسئوالن  اگر  دارد، گفت: 
بااليى مواجه مى شوند. وى خطاب  با استقبال  نوجوانان توجه كنند، بى شك 
به دانش آموزان بسيجى، تصريح كرد: شهداى دانش آموز از جان و مال خود 
گذشتند تا از كشور دفاع كنند و بايد الگوى  شما دانش آموزان بسيجى باشند.

حضور بيش از 100 حلقه صالحين
با هويت دانش آموزى در مساجد

مسئول بسيج دانش آموزى خراسان جنوبى نيز در اين ديدار با اشاره به فعاليت 
چشمگير دانش آموزان بسيجى در مساجد، گفت: 184 حلقه صالحين با هويت 

دانش آموزى در مساجد حضور دارند.
غالمرضا اردونى افزود: تمام تالش ها بر اين است كه طبق تأكيدات رهبرى، 

جوانان و نوجوانان را به مساجد وصل كنيم.
وى خواستار تشكيل مسجد دانش آموزى شد و بيان كرد: مسجد دانش آموزى 

به اين معنا است كه همه امورات مسجد به دانش آموزان واگذار شود.
با اشاره به ضرورت حضور دانش آموزان در حلقه هاى صالحين، اظهار  اردونى 
كرد: هزار و 848 حلقه صالحين در بسيج دانش آموزى وجود دارد كه از اين 

تعداد 238 حلقه را دانش آموزان نخبه بر عهده  دارند. 
وى با اشاره به طرح ياوران واليت، بيان كرد: طرح ياوران واليت از سال 72 
به منظور توانمندسازى دانش آموزان براى قبول مسئوليت فرمانده واحد آغاز به 
كاركرد. مسئول بسيج دانش آموزى خراسان جنوبى بابيان اينكه در اين طرح 
تالش مى شود كه از ظرفيت ها و پتانسيل دانش آموزان به خوبى استفاده شود، 
افزود: هم اكنون 212 مدرسه متوسطه در استان وجود دارد كه در اين مدارس 

دانش آموزان، فرمانده واحد هستند.
وى با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملياتى جنوب، اظهار كرد: از سال 
92 تا 93 تعداد 20 هزار و 46 دانش آموز دوم متوسطه در موضوع درس آمادگى 
دفاعى به مناطق عملياتى اعزام شدند. اردونى اعزام راهيان نور را از مهم ترين 
تمامى دستگاه هاى  بايد  افزود:  و  دانست  دانش آموزى  بسيج  وظايف سازمان 

مربوطه تالش كنند تا حضور دانش آموزان در اين مناطق پررنگ شود.

دانش آموزان بسيجى صحنه اسالم را به نفع محرومين عوض كنند
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عراقچى :  ظريف و وزير خارجه عربستان 
 تمام مدت در وين جر و بحث كردند 

به نشست وين گفت:  اشاره  با  وزير خارجه  معاون 
تمام طول روز مذاكره به جر و بحث هاى فراوان 
آقاى  بين  مشاجره  زيادى  مقدار  و  ها  طرف  بين 
ظريف و وزير خارجه عربستان انجام شد. آنچه رد 
و بدل شد بسيار پر تنش و همراه با باال رفتن صدا 
بود. عراقچى بيان كرد: جر و بحث هاى زيادى در 
اين نشست شد، يكى از وزراى خارجه با عصبانيت 
گفت ظاهرا ما جمع شده ايم كه خواسته هاى آقاى 
ظريف محقق شود. وى تاكيد كرد: واقعيات صحنه 
اقتضا مى كند كه خواسته هاى ايران كه منبعث از 

خواسته هاى ملت سوريه است، محقق شود.

 داعش با موشك هاى قذافى هواپيماى 
مسافربرى روسى را سرنگون كرد

يك روزنامه ايتاليايى نوشت كه داعش در يك سند 
در سرنگونى  را  خود  نقش  است  قادر  است  مدعى 
در  داعش  كند.  ثابت  روسيه  مسافربرى  هواپيماى 
اين سند مدعى است كه با موشك s-125 كه در 
واقع جزو موشك هاى سام روسيه است اين هواپيما 
را سرنگون كرده است. اين روزنامه نوشت: ادعاى 
داعش نشان مى دهد كه اين گروه تروريستى بخش 
سابق  ديكتاتور  قذافى،  معمر  زرادخانه  از  اعظمى 
ليبى در مجاورت با مصر را در اختيار گرفته است؛ 
به  زمين  سام  پيشرفته  سالح هاى  كه  زرادخانه اى 

هوا و سالح هاى ديگر روسى را داشته است.

توان رفع تحريم ايران را نداريم !

خارجه  وزارت  اقتصادى  دفتر  رئيس  ارشد  مشاور 
برداشتن  زمينه  در  واشنگتن  كرد:  تصريح  آمريكا 
الزم  تجربه  از  كشورها  عليه  نفتى  تحريم هاى 
برخوردار نيست. وى اضافه كرد: در حال يادگيرى 

در زمينه اثرات برداشتن اين تحريم ها هستيم. 

 واكنش وزير فرهنگ عربستان به جنتى
وزير فرهنگ عربستان در نشست «وزراى فرهنگ 
كشورهاى اسالمى» به انتقاد وزير فرهنگ ايران از 
نحوه اداره موسم حج  واكنش نشان داد.وزير فرهنگ 
ايران پيشنهاد داد كه هر كشورى بخشى از مسئوليت 
برگزارى موسم را بر عهده بگيرد و اين امر محدود به 
عربستان نباشد، اما وزير عربستانى با بيان اين ادعا كه 
«وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام داده» گفت كه 

اجازه نمى دهد، مسئله فرهنگى حج، سياسى شود.

ايران انرژى هسته اى نداشته باشد

شيرين عبادى از حاميان فتنه 88 در گفت  وگو با يك 
رسانه آمريكايى ضمن گاليه از برخوردارى ايران از 
انرژى هسته اى ولو در سطح پايين، مدعى شد حسن 
روحانى نيز در زمينه حقوق بشر كارى از پيش نبرده 
است. عبادى در پاسخ به سوالى مبنى بر توقعش از 
آمريكا و ديگر كشورها در قبال ايران با صدور هشدار 
و البته در اقدامى تصنعى با حمايت از مردم ايران با 
كنايه گفت، بايد افرادى كه حقوق بشر را در ايران 

(مقامات نظام) نقض مى كنند، تحريم شوند.

 مذاكرات هسته اى در دولت قبل چندان پيش نمى رفت

رئيس مجلس گفت : مذاكرات اصلى از اواخر دولت قبل 
چندان پيش نمى رفت و روزنه اى ايجاد شده بود كه البته 
از طريق همين روزنه ها  بغرنج  از مسائل سياسى  بسيارى 
خوبى  به  فعلى  دولت  در  مذاكرات  تيم  اما  مى شود  شروع 
مسائل را پيش برد. الريجانى افزود : در طول مدت 2 سال 
گذشته شاهد زحمات تيم مذاكره كننده بوده ام و اين تيم با توانمندى وزير خارجه 

نهايتًا توانستند خواسته هاى كشور را تا حد قابل قبولى محقق سازند.

رسايى:  به جاى  رهبرى حرف زدن را تمام كنيد
 

حميد رسايى نماينده مردم تهران در مجلس در تذكرى آيين 
نامه اى خطاب به حجت االسالم سيدمحمدحسين ابوترابى فرد 
نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: يك آقايى صبح 
مى گفت، خدمت مقام معظم رهبرى رفته اند و ايشان نيز آغاز 
اقدامات ايران در جمع آورى سانتريفيوژها را پذيرفته اند. اين 
بازى بايد تمام شود؛ چراكه ايشان يك مسائلى را علنى بيان مى كنند و بعد عده اى 

مى گويند رفته ايم خصوصى با ايشان صحبت كرده ايم و ايشان پذيرفته اند.

رهبر معظم انقالب در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان : 

شعار مرگ برآمريكاى شما پشتوانه قوى عقالنى دارد

حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم  
انقالب در ديدار با دانشجويان و دانش 
استكبار  با  مبارزه  اظهار كردند:  آموزان 
يك حركت معقول، منطقى، خردمندانه، 
داراى پشتوانه علمى و متكى به تجربه 
ا...  آيت  حضرت  است.  ايران  ملت 
اظهار  سخنانشان  ادامه  در  اى  خامنه 
ملى  از  پس  مصدق  اشتباه  كردند: 
و  اعتماد  و  تكيه  نفت،  صنعت  شدن 
 اميد به آمريكا بود. آمريكايى ها از اين 
استفاده  ساده انديشى  و  بينى  خوش 

كردند و كودتا را براه انداختند.
مقام معظم رهبرى با تاكيد بر اين كه 
اسناد درس آموز النه جاسوسى  جوانان 
كارهاى  از  يكى   : فرمودند  بخوانند،  را 
آمريكايى ها در سالهاى اخير اين است 
كه كسانى را وارد كنند به بزك كردن 
كه  كنند  مى  وانمود  و  آمريكا  چهره 
آمريكايى ها اگر يك روزى هم دشمن 
كنند  نمى  دشمنى  ديگر  امروز   بودند، 
چرا كه مى خواهند چهره دشمن پنهان 
بماند تا از دشمنى او غفلت شود و بتواند 
خنجر خود را از پشت فرو كند و در اين 
بين عده اى مغرضانه و عده اى از روى 

ساده لوحى اين كار را مى كنند. 
ايشان افزودند: جوان هاى عزيز! اسناد 

و  بگيريد  را  جاسوسى  آموز النه  درس 
بخوانيد. دانشجويانى كه آنجا را گرفتند 
با  است  جاسوسى  النه  كه  فهميدند  و 
و  كردند  استحصال  را  آن  زياد  زحمت 
ها  آمريكايى  كه  دهد  مى  نشان  اينها 
در هنگام اوج نهضت و پيروزى انقالب 

جمهورى  عليه  توطئه  حال  در  دائم 
اسالمى بوده اند؛ آمريكا اين است. 

آيت ا... خامنه اى با ذكر اين نكته كه 
در مذاكرات هسته اى مأمور آمريكايى 
گفت از جوانى با جنگ مخالف بودم و 
گريه كرد، افزودند : عده اى ساده لوحانه 
هاى  آدم  اينها  بگويند  است  ممكن 
خوبى شدند در صورتى كه همين آدمى 

دوربين  جلوى  جنگ  يادآورى  از  كه 
بيرحمى  و  قساوت  از  ريزد،  مى  اشك 
خبيث صهيونيست  قصاب  عنصر جالد 
عام  قتل  و  باخترى  كرانه  و  غزه  در 
آيا  كند.  مى  حمايت  يمن  در  كودكان 
باور  كسى  را  دوربين  جلوى  گريه  اين 

همين  در   : افزودند  ايشان  كند؟.  مى 
قضيه مذاكرات هسته اى، اين پيشرفت 
مدعى  هاى  قدرت  كه  بود  ايران  ملت 
بيايند دست در دست هم  را وادار كرد 
آن  بنشينند  ايران  ملت  مقابل  بگذارند 
شايد  تا  ببندند  بكار  را  خصمانه  تدابير 

ملت را از پا بيندازند.
اين  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 

دشمنان  بر  ما  تكيه  كه  موضوع 
خارجى به معنى اغماض از ضعف هاى 
متاسفانه گاهى  افزودند:  نيست،  درونى 
گروههاى درون كشور بر سر امرى كه 
لزومى ندارد با يكديگر درگير مى شوند 
و برخى به بهانه مسائل جزيى داخلى، 
ايشان  كنند.  مى  فراموش  را  آمريكا 
افزودند: امام مكرر تكرار مى كردند هر 
بكشيد  آمريكا  سر  بر  داريد  فرياد  چه 
نكنيد  انتقاد  گويم  نمى  هم  من  البته 
چرا كه جامعه و افكار آزاد است و حق 
انتقاد وجود دارد و انتقاد مايه پيشرفت 
دشمنان  با  را  اصلى  دشمن  اما  است 
درجه 2 و با دوستانى كه با آنها اختالف 

نظر داريم اشتباه نگيريم. 
اين كه  بر  تاكيد  با  مقام معظم رهبرى 
جمهورى اسالمى با صداى رسا و بدون 
بيم از دشمن عليه ظلم، سلطه و استكبار 
ملت  تكريم   : افزودند  كشد،  مى  فرياد 
است.  تأثير همين حركت  بخاطر  ايران 
ايشان اظهار كردند:  اين صداى رسا را 
از دست ندهيد و بدانيد كه  شعار مرگ 
قوى عقالنى  پشتوانه  آمريكاى شما  بر 
دارد.  معلوم است كه اين مرگ، بر ملت 
هاى  سياست  بر  بلكه  نيست  آمريكا 

آمريكا و استكبار است.

عده اى ساده لوحانه ممكن است بگويند آمريكايى ها آدم هاى خوبى شده اند 

صديقى : برخى كور شده اند؛ مى گويند 
االن بايد به آمريكا سوارى بدهيم

صديقى ، امام جمعه موقت تهران با انتقاد از برخى 
افراد كه دنبال برقرارى رابطه با آمريكا هستند، تاكيد 
به  خيره شدگان  امروز  كه  است  عجيب  خيلى  كرد: 
قدرت كاخ سفيد قدرت شهادت را نمى بينند، عزت و 
عظمت عاشورا و جريان امام حسين(ع) را نمى  توانند 
لمس كنند با اينكه پيروزى ما را در جبهه ها ديدند، در 
مقابل آمريكا سر خم مى كنند و مى گويند االن بايد به 
آمريكا سوارى بدهيم، خداوند آنها را كور كرده و عقل 
و غيرت را از آنها گرفته چرا كه آنها منتظر اين هستند 

آمريكا براى آنها زندگى درست كند.

نوبخت : پولمان را صرف پروژه هايى
 مى كنيم كه در دولت قبل برايش كف زدند

 
نوبخت سخنگوى دولت گفت: در سفرهاى استانى 
رئيس جمهور، ما در برابر خواسته ها و مطالبات مردم حق 
 انتخاب نداريم، بلكه پول هايمان را صرف پروژه هايى 
مى كنيم كه «صل على محمد» و «كف زدن هايش» 
براى گذشته ها -دولت هاي قبل- زده شده است. 
ما به دنبال اتمام پروژه هاى ناتمام هستيم، اما اينكه 
دولت  به  را  اخير  هاى  سيل  جمله  از  اتفاقات  همه 
گذشته ربط دهيم، حرف نادرستى است و چنين حقى 
نداريم. اما تا ده سال آينده هم گفته خواهد شد كه 

رشد اقتصادى منفى 8 / 6 بوده است.

سپاه روند ظرفيت افزايى دفاعى 
در«پسا برجام» را شتاب بخشيده است 

سپاه در بيانيه اى با گراميداشت 13 آبان ماه روز ملى 
ايستادگى ملت  با استكبار جهانى مقاومت و  مبارزه 
ايران را به مثابه  سدى محكم و صخره اى استوار مانع 
قدرت هاى  اهريمنى  رؤياهاى  تعبير  و  تازى ها  يكه 
سلطه گر به ويژه آمريكاى خبيث در قبال انقالب و 
نظام اسالمى دانست. در بيانيه اى آمده است : سپاه، 
امنيت پايدار و فراگير را مهم ترين مؤلفه دانسته و در 
فرصت پسا برجام براى صيانت و تقويت آن در كنار 
ساير نيروهاى مسلح، روند ظرفيت افزايى دفاعى را 

شتاب بخشيده است.

وكيل بابك زنجانى حرفش را پس گرفت

وكيل بابك زنجانى گفت : تا تحريم ها برداشته نشود 
 امكان انتقال پول وجود ندارد . رسول كوهپايه زاده 
سيما  اخبار  در  نفت  وزارت  حقوقى  معاون  افزود: 
اعالم كرد كه هنوز هيچ پولى به حساب واريز نشده، 
حساب  به  پولى  نبود  قرار  كه  است  اين  ما  عرض 

واريز شود چون هنوز در تحريم هستيم.

ظريف به مجلس احضار مى شود
 

 عضو هيئت رئيسه مجلس اعالم كرد: سوال مقيمى 
نماينده بهشهر از ظريف درباره علت مصافحه وى با 

رئيس جمهور آمريكا اعالم وصول مى شود.

قابل نصب در واحدهاى كوچك آپارتمانى تا ساختمان هاى 
تجارى بزرگ و پاساژها با ظرفيت هاى متنوع

كاهش هزينه هاى تاسيساتى ساختمان تا 30 درصد 

بيرجند- بين مدرس 35 و 37  تلفن: 32449084- 09306007649    

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلتنمايندگى انحصارى داكت اسپيلت

سرمايشى و گرمايشى بسيار قوى با صرفه جويى باال 
در مصرف گاز و برق در زمستان و تابستان

فروش ويژه انواع
گازى و نفتى

كلى - جزيىآدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى

خاندان محترم آيات عظام عبادى و مردم فهيم شهرستان خوسف
رحلت جانگداز عالم جليل القدر،  فخر ديار گل هاى نرگس، انديشمند و بزرگ مرد طريق معرفت

حضرت آيت ا...  حاج سيد احمد عبادى
و نشستن گرد يتيمى بر سر شهروندان خوسف و ارادتمندان به ساحت آن عزيز را تسليت و تعزيت

 عرض مى نماييم. روح بلند اين فقيد سعيد شاد با قرائت فاتحه مع الصلوات
جمعى از جوانان هيئتى شهرستان خوسف

ها شىٌء اذا ماَت العالُِم ثَُلَم فى االسالِم ثُلَمًه اليَُسدُّ
ارتحال ملكوتى عالم عارف و عابد

حضرت آيت ا...  سيد احمد عبادى (ره)
موجب تاثر و تالم گرديد. ضمن عرض تسليت به عموم همشهريان عزيز به ويژه بيت سوگوار ايشان به اطالع 

مى رساند: مراسم خاكسپارى آن سيد جليل القدر امروز چهارشنبه 94/8/13 ساعت 12/30  از محل مسجد جامع خوسف 
به سمت آرامگاه ابدى ايشان (قبرستان پل قيامت) برگزار مى شود.

مجتمع فرهنگى- مذهبى خيريه ابن حسام

به مناسبت اربعين

شادروان حاج محمد عرفى
جلسه يادبودى پنجشنبه 94/8/14 از ساعت 14:30 الى 15:30 در محل هيئت حسينى برگزار مى شود، 

تشريف فرمايى شما عزيزان مرهمى بر قلوب داغدارمان و شادى روح آن مرحوم خواهد بود.  

«هوالحى القيوم»

خانواده عرفى و بستگان


