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يادداشت

 يكدستى هاى آمارى!
*هرم پور

 با ديدن اين تيتر، شايد به ذهنتان متبادر شود كه 
آمارها به ما يا به مديران يكدستى مى زنند! البته به 
نوعى همينگونه نيز هست و شايد بدتر از آن، يكدستى 
 زدن ما و مديران به آمار باشد. براى تصميم گيرى، 
برنامه ريزى و سياست گذارى و اجرا در عرصه هاى 
مختلف، هيچ عاملى به اندازه وجود آمار و اطالعات 
درست، به موقع و قابل استناد و اطمينان، مهم و اساسى 
 نيست. از آن سو، براى به خطا بردن سياست گذاران، 
خطاهاى  وقوع  نيز  و  اجراكنندگان  و  ريزان  برنامه 
راهبردى در تخمين نتايج، هيچ ابزارى به اندازه وجود 
آمار متباين و مختلف خطرناك نخواهد بود. در حال 
حاضر يكى از راهبردهاى مهم جوامع توسعه يافته، 
اتكا به ابزارهاى آمارى و استناد به اطالعات متقن 
است.  پيشرو  و  تر  مطلوب  مديريت  براى  موثق  و 
هم  و  كشور  كالن  در  هم  سالهاست  االسف،  مع 
در حوزه هاى انسانى و شهرستانى، وقتى به دنبال 
يكى از دهها مانع عمده توسعه و پيشرفت، زير و بم 
مسائل را وارسى و بررسى مى كنيم، به نقش مهم و 
 غير قابل انكار تفاوت آمار و تضادهاى تكان دهنده 
آن برمى خوريم كه نه تنها مديران را دچار اشتباه 
در تصميم گيرى ها نموده است، بلكه موجب خنثى 
تشديد  موارد  برخى  در  و  ها  ريزى  برنامه  كردن 

موازى كارى ها نيز گرديده است.
 چند نكته مصداقى و مستند كه حتماً بيشتر از آن 
ايد،  اخير در جرايد خوانده  را در همين هفته هاى 
در  و  ها  كتابچه  ها،  بولتن  در  بفرماييد:  مالحظه 
جلسات مختلف در استاندارى، فرماندارى ها و ساير 
ادارات، بارها آمار مساحت استان، آمار جمعيتى آن 
 به تفكيك شهرستانها و آمار مرتبط با زمينه ها و 
حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى و جغرافيايى متفاوت 

ارائه شده است. (ادامه در صفحه2)

صفحه 3

حج و زيارت استان اعالم كرد :

شماره حساب ويژه 
كمك هاى مردمى براى 
پذيرايى از زائران اربعين

اى  اطالعيه  در  جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج 
عراق  مرز  از  رسيده  اخبار  به  بنا  كرد:  اعالم 
حسينى  اربعين  زائران  (ميليونى)  جمعيت  ازدحام 
و  آورى  به خصوص مهران، جمع  نقاط مرزى  در 
و  پذيرايى  براى  نقدى  هاى  كمك  فورى  ارسال 
اسكان زائران ضرورى است. بر اين اساس شماره 
كارت  شماره  و   0349222320008 هاى  حساب 
نام  به  ملى  بانك  6037997181787541 سيباى 
حساب كمك هاى مردمى به اربعين حسينى براى 
واريز كمك هاى نقدى هم استانى هاى واليتمدار 

و متدين در نظر گرفته شده است.

همه در خدمت فرار سرمايه ها
نگاهى به توسعه سرمايه گذارى خراسان جنوبى از منظر فرهنگى

كارشكنى، موازى كارى ، ريسك پذيرى پايين، پنهان كردن سرمايه و اعتقاد نداشتن به كار گروهى از جمله عوامل سرمايه گذارى كم در استان

برگزارى همايش شكوه ايستادگى 
با حضور بيش از 5 هزار بسيجى

صفحه 7

برادر ارجمند جناب آقاى 

محمد حسين موهبتى
مشاور محترم اجرايى استاندار خراسان جنوبى

ضمن عرض تبريك انتصاب شايسته جناب عالى به سمت 
مديركل امور اقتصادى و بين الملل استاندارى 

توفيق روزافزون آن عزيز را از پيشگاه مقدس ربوبى مسئلت دارم.
عليرضا ناصرى- مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

فرماندار  شهرستان  بيرجند
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميدوارم اندوخته ارزشمند تجربيات 
سال هاى اخيرتان سرمايه اى براى خدمتگزارى بيشتر و بهتر به مردم فهيم 

شهرستان باشد.

عليرضا ناصرى- مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

برادر ارجمند جناب سرهنگ شجاع
فرمانده محترم انتظامى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را تبريك و تهنيت عرض نموده، تداوم تبديل اين استان مرزى به امن ترين 
استان كشور، توفيق ارتقاى شاخص هاى امنيت و آرامش و تائيدات الهى را برايتان آرزومندم.

عليرضا ناصرى - مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

رحلت نابهنگام شادروان ، فقيد سعيد

برادر عزيزمان جناب سرهنگ على محمدى
معاون سابق منطقه مقاومت استان ، رئيس مخلص و خدوم ستاد بازسازى عتبات عاليات و مدير اجرايى بنياد 

زائر را خدمت خانواده ارجمند و داغدار و همكاران و خدمتگزاران اهل بيت (عليهم السالم) تسليت عرض 
نموده شكيبايى مصيبت ديدگان و حشر آن مرحوم با مواليانش را از پيشگاه حضرت حق مسئلت مى نمايم.

عليرضا ناصرى- مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دكتر محسن فواد الدينى
با كمال مسرت ارتقاى علمى جناب عالى را به مرتبه دانشيارى 

تبريك عرض نموده  
از خداوند منان همواره سعادت، سالمت و تداوم موفقيت هاى علمى شما را آرزومنديم.

   همكاران مركز تحقيقات طب تجربى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى زهان
مدير كل محترم امور اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و ارزشمند كه حاصل تدبير، تجربه و درايت شايسته جناب عالى است 
صميمانه تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفيق روزافزون و سالمتى شما را آرزومنديم.

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى
مدير كل محترم امور اقتصادى و بين الملل استاندارى و مشاور اجرايى استاندار

انتصاب شايسته جناب عالى را كه بيانگر تعهد، كارآمدى، لياقت و شايستگى هاى برجسته آن برادر گرامى 
در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى است، تبريك عرض نموده 

 موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

جناب آقاى خدمتگزار
 استاندار محترم و دردآشناى خراسان جنوبى

از تالش و كوشش هاى خالصانه شما در پيگيرى تمام عرصه ها در كل كشور و صادرات، واردات، صنعت، 
معدن و كشاورزى ، پيگيرى امور مرزنشينان و روستاييان عزيز و پيگيرى بخشودگى هاى مالياتى استان 
محروم و كمتر توسعه يافته كه همه در راستاى پيشرفت و تعالى اهداف و توسعه استان خراسان جنوبى 

مى باشد، كمال تقدير و تشكر را دارم.

فالحى - رئيس كانون كارآفرينان استان (مجتمع كاشى و سراميك فرزاد)

اجراى نماى آلومينيوم
09151655537 -09157201009

سقف كاذب – ديوار پارتيشن
فروش ، اجرا        09901126386   

در سومين سالگرد درگذشت همسر و پدر عزيزمان

 شادروان رضا رخشانى فرد
 يادش را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

روحش شاد

خانواده رخشانى فرد

برادر ارجمند  جناب آقاى حسين موهبتى
با كمال مسرت انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

مدير كل امور اقتصادى و بين الملل استاندارى و مشاور اجرايى استاندار
  كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد، تبريك و تهنيت عرض نموده و اميدوارم كما فى السابق 
منشا خدمات ارزشمند ماندگار باشيد، موفقيت و سربلندى آن بزرگوار را از درگاه ايزد منان مسئلت دارم.

محمد هادى موهبتى-  مديرعامل و رئيس هيئت مديره مجتمع كشت و صنعت و دام، طيور هزاردستان

جناب سرهنگ مجيد شجاع
حسن انتصاب آن برادر ارجمند را به عنوان

فرمانده نيروى انتظامى استان خراسان جنوبى
صميمانه تبريك و تهنيت گفته و از خداوند تبارك و تعالى توفيقات روز افزون شما را در تحقق منويات

مقام معظم رهبرى و فرمانده كل قوا  در ارتقاى سالمت و ايمنى آحاد مردم ايران خواستاريم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند
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رئيس سازمان هواپيمايى كشورى با بيان اينكه كشور نياز به 500 فروند هواپيما دارد، گفت: تا پايان سال به طور كامل قيمت بليت هواپيما آزادسازى 
مى شود. به گزارش مهر، على عابدزاده با اشاره به اينكه آزادسازى بليت ها بايد در گذشته انجام مى شد، افزود: بخشى از آزادسازى نرخ 
بليت هواپيما در سال گذشته اجرا شده و تا پايان سال به طور كامل قيمت بليت هواپيما آزادسازى مى شود.

آزادسازى نرخ بليت هواپيما تا پايان سال

امروز ٧ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٦ صفر ١٤٣٧ و ٢٨  نوامبر ٢٠١٥

روز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران.
درگذشت آيت ا... «مجتهد تبريزي» عالم بزرگ 

اسالم (١٣٣٧ ق).
خليج  ايراني  جزاير  از  انگليسي  نيروهاي  خروج 

فارس (١٩٧١م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

ارزش يارانه نقدى
 به يك سوم كاهش يافت

دبير كل خانه اقتصاد ايران گفت: يارانه نقدى ممكن 
است براى كوتاه مدت اثر داشته باشد ولى پراخت 
بلند مدت آن براى اقتصاد سم است. مسعود دانشمند 
كه  زمانى  گفت:  خبرنگاران،  باشگاه  با  گفتگو  در 
هدفمندى يارانه ها در سال 89 اجرايى شد نرخ دالر 
حدود هزار و 200 تومان بود و 45 هزار تومان واريز 
شده در حساب خانوار ها معادل 37.5 دالر بود اما در 
حال حاضر اين مبلغ طبق آخرين نرخ ارز به 12.5 
ارزش  اينكه  بيان  با  است.وى  يافته  كاهش  دالر 
يارانه ها به يك سوم كاهش يافته است، گفت: با 
نگاهى به تورم مى توان دريافت كه اين مبلغ واريز 
شده در حساب خانوار ها ارزشى را كه در ابتدا در سبد 

خانوار داشته را از دست داده است.

شوراى پول و اعتبار فعًال تصميم به 
كاهش نرخ سود بانكى ندارد

بانكى  نرخ سود  مشاور وزير صنعت گفت: كاهش 
به پارامترهاى مختلفى بستگى دارد و شوراى پول 
و اعتبار فعًال كاهش سود سپرده ها را منتفى اعالم 
كرده است. پورفالح در گفتگو با فارس، نسبت به 
حساب هاى  از  مردم  پس انداز  سپرده هاى  خروج 
بانكى با كاهش نرخ سود هشدار داد و گفت: اكنون 
مردم  سپرده هاى  روى  خود  منابع  براى  بانك ها 
حساب مى كنند و اگر سود دچار شوك شود پول ها 
از بانك خارج و بازار مسكن و طال را متاثر مى كند، 
نتيجه آن شده كه شوراى پول و اعتبار فعًال تصميم 
منطقى گرفته و كاهش سود سپرده ها را منتفى اعالم 
كرده است چرا كه بايد در اين زمينه كار كارشناسى 

بيشترى صورت گيرد و نبايد شتابزده عمل كرد.

افزايش وام خريد مسكن 
سال آينده در دستور كار

مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازى، در گفتگو با فارس، در پاسخ به 
از   95 سال  در  مسكن  بخش  آيا  كه  سوال  اين 
نيمه  در  اميدواريم كه  ركود خارج مى شود، گفت: 
شود.  خارج  ركود  از  مسكن  بخش   95 سال  اول 
چگنى در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش سقف 
تسهيالت خريد مسكن باز هم سال آينده در دستور 
كار قرار مى گيرد، گفت: در برنامه ما افزايش سقف 
به هر حال مابقى  اما  تسهيالت مسكن قرار دارد 

دستگاه هاى تصميم گيرنده نيز بايد بپذيرند.

استفاده از نيروى كار خارجى 
فاقد بيمه حوادث ممنوع شد

گفت:  خارجى  اتباع  اشتغال  كل  مدير  اقبالى  ايرنا: 
تمام اتباع خارجى كه در ايران اشتغال دارند ،در برابر 
حوادث ناشى از كار تحت پوشش و حمايت قرار مى 
گيرند ، و به خدمت گرفتن اتباع خارجى مقيم كشور 

كه بيمه نامه حوادث ندارند، ممنوع است.

يادداشت

  نحوه مراجعه به پزشك با كارت  هوشمند بيمه 

كارت هاى  جايگزينى  چگونگى  اجتماعى  تامين  سازمان  مديرعامل 
هوشمند درمان به جاى دفترچه هاى بيمه را تشريح 
و اظهار كرد: اكنون طرح پايلوت در استان يزد در 
حال انجام است و قصد داريم در فاز بعدى اين طرح 
را براى بيماران خاص سراسر كشور عملياتى كنيم. 
اين  قالب  در  افزود:  ايسنا،  با  گفتگو  در  نوربخش 
طرح دفترچه هاى بيمه حذف شده و سيم كارت هايى جايگزين آن مى شود 
و از پزشك گرفته تا مراكز تشخيصى و داروخانه ها به يك سيستم مركزى 
متصل  هستند. وى با بيان اينكه بيمار با كارت ملى  خود به مراكز درمانى 
مراجعه و استحقاق درمانش توسط مركز اطالعات سازمان تاييد مى شود، 

گفت: نسخ دارويى نيز الكترونيكى نوشته مى شود.

تدابير مجلس براى آزادسازى سهام عدالت
 

براى  تهيه طرح هايى  از  بودجه مجلس  و  برنامه  سخنگوى كميسيون 
قشربندى مشمولين دريافت كننده سهام عدالت و 
مديريت سود سهام عدالت به سمت تحقق خدمات 
اجتماعى مشمولين اين سهام خبر داد.به گزارش 
تسنيم، غالمرضا كاتب گفت: با بررسى وضع موجود، 
فرآيند توزيع سهام عدالت و نحوه آزادسازى آن و 
همچنين چگونگى ورود آن به بازار بورس پيش بينى مى شود كه در آينده، 
افق روشنى براى اين جريان پيش رو نبوده و پيامدهاى آن، آثار مخربى 
را در ابعاد اقتصادى و اجتماعى به همراه خواهد داشت. وى افزود: بنابراين 
براى رفع اين پيامدها مى توان دو ايده «قشربندى مشمولين دريافت كننده 

سهام عدالت» و «مديريت سود سهام عدالت» را عملياتى كرد.

 بيمارى خاصى در عراق زائران را تهديد نمى كند

هاى  بيمارى  نبود  بر  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير   
خاص و خطرناك در كشور عراق تاكيد كرد. 
نبود  بر  هاشمى  حسن  سيد  مهر،  گزارش  به 
بيمارى خاص و نگران كننده در كشور عراق 
وبا  بيمارى  بحث  تنها  گفت:  و  كرد  تاكيد 
مطرح است كه از حيث اين بيمارى نيز جاى 
با تاكيد بر  نگرانى نيست و اين بيمارى كنترل شده است. هاشمى 
نظارت وزارت بهداشت بر امر بهداشت مواكب متذكر شد: با وجود 
اين نظارت ها بايد بهداشت عمومى رعايت شود و نسبت به استفاده 
از آب بسته بندى و پرهيز از مصرف غذاى عرضه شده در مواكب 

كه آلودگى در آنها مشخص است، توجه شود.

 با اعالم اخير بانك مركزى مبنى بر آغاز واريز منابع تعهد 
 شده براى تسهيالت 25 ميليونى، ديگر هيچ بهانه اى 
به  خودرو  موقع  به  تحويل  در  خودروسازان  براى 
خريداران باقى نمى ماند. به گزارش ايسنا، از زمان آغاز 
ثبت نام فروش اقساطى خودرو- 18 آبان- با تسهيالت 
بسته  قالب  در  مركزى  بانك  كه  تومانى  ميليون   25
تسريع رونق اقتصادى آن را تقبل كرده بود مدتى است 
مى گذرد و بايد خودروسازان حداكثر در كمتر از 14 روز 
ديگر تحويل خودروهاى ثبت نامى را شروع كنند چراكه 
بود.  تعيين شده  قبلى دوره تحويل يكماهه  قرار  طبق 
اين در حالى است كه در هفته اخير خودروسازان تحويل 
را  تومانى  ميليون   25 وام  با  رفته  فروش  خودروهاى 
عنوان  مركزى  بانك  از سوى  مالى  تامين  به  مشروط 

و اعالم كردند تا زمانى كه بانكها منابع وام هاى تعهد 
شده را پرداخت نكنند هيچ خودرويى فاكتور و تحويل 
نيز  مركزى  بانك  واكنش  با  البته  ادعا  اين  نمى شود. 
همراه شد و مدير اعتبارات اين بانك اعالم كرد كه از 
ابتدا هيچ توافقى بين بانك مركزى و خودروسازان نبوده 
تامين  يا عدم تحويل خودرو مشروط به  كه تحويل و 
با  خود  قرارداد  در  كه  تعهدى  طبق  بايد  و  باشد  مالى 
خريداران دارند در زمان تعيين شده خودروها را تحويل 
اى  حرفه  اخالق  برخالف  صورت  اين  غير  در   دهند 
منابع  كه  بود  گفته  را هم  اين  قربانى  اند.  كرده  عمل 
الزم براى تامين مالى خودروهاى ثبت نامى با وام 25 
ميليون تومانى تا همان سقف 110 هزار دستگاه مورد 
توافق آماده است اما مشكل اينجاست كه خودروسازان 

هاى  چك  و  نكرده  ارائه  شده  تكميل  را  خود  اسناد 
ميرمحمد  وجود  اين  با  است.  نشده  نويسى  پشت  آنها 
صادقى-مديركل اعتبارات بانك مركزى - از آغاز واريز 
وجوه اسناد تحويلى خودروسازان خبر داد و اعالم كرد 
كه از روز چهارشنبه با ارائه اسناد و مدارك از سوى دو 
منابع  بالفاصله  مركزى  بانك   ، سپه  و  تجارت  بانك 
الزم را به حساب اين دو بانك واريز كرده تا در اختيار 
خودروسازان قرار دهند. در توضيحات مديركل اعتبارات 
موظف  عامل  بانكهاى  كه  بود  آمده  مركزى   بانك 
شده اند مدارك دريافتى را به محض دريافت در اختيار 
زمان  در  آن  مالى  تامين  تا  داده  قرارد  مركزى  بانك 
كوتاهى انجام شود تا تحويل به موقع خودروهاى تعهد 

شده با تاخير انجام نشود. 

بهانه تحويل خودرو تمام شد

بسته  ارائه  از  يكسال  حدود  گذشت  با 
پيشنهادى انبوه سازان به دولت، با بخشى 
از اين طرح كه فروش اقساطى مسكن از 
سوى انبوه سازان به خريداران است، موافقت 
انبوه  گذشته  سال  مهر،  گزارش  به  شد. 
سازان بسته پيشنهادى را به رئيس جمهور 
ارائه كردند كه در اين بسته پيشنهادى به 

موضوع همكارى نظام بانكى با انبوه سازان 
و مالكان واحدهاى تكميل شده براى فروش 
واحدها به صورت ليزينگ اشاره كردند كه 
بعدها به دليل كمبود منابع اعتبارى براى 
اعطاى وام، اين طرح به نام فروش اقساطى 
پيگيرى شد. در واقع در سال گذشته در اين 
بسته آمده بود كه شخص انبوه ساز داراى 

ساختمان مسكونى، ادارى، تجارى تكميل 
 80 تا  بانكى  نظام  توسط  (مالك)،  شده 
درصد قيمت واحد را (بر اساس توافق بين 
به  ليزينگ  به صورت  خريدار و فروشنده) 
خريدار واگذار مى كند. نرخ ليزينگ حداكثر 
توسط  اعالمى  رسمى  تورم  نرخ  معادل 
كارمزد  درصد   4 عالوه  به  مركزى  بانك 

بانك ها پيشنهاد مى شود كه در گمانه زنى 
با بانك مسكن اين موضوع تبديل به فروش 
اقساطى مسكن بين خريدار و فروشنده شد. 
آخرين خبرها حاكى از آن است كه توافقات 
بانك مسكن و  انبوه سازان،  ضمنى ميان 
سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا اين طرح 

در ماه هاى آينده اجرايى شود. 

 جزئيات فروش اقساطى مسكن

يكدستى هاى آمارى!

در  بيكارى  نرخ  و  درصد  هنوز  اول)  صفحه  از  (ادامه   
استان با آمار و ارقام مختلفى بيان مى شود، ارقام 
و درصدهاى مربوط به خشكسالى حداقل دهها نرخ 
مختلف را در بر مى گيرد، براى آمار ازدواج و طالق 
و ثبت وقايع حياتى و درصد افزايش يا كاهش نرخ 
جمعيت، هر كدام از دستگاههاى مرتبط به فراخور 
دسترسى هايشان، آمار گوناگونى ارائه مى كنند. در 
زمينه صادرات و واردات، آمار مالياتى، آمار رفت و 
آمد گردشگران، آمار حضور مهاجرين خارجى، آمار 
دامى  توليدات  آمار  صنعتى،  هاى  پروژه  به  مربوط 
و كشاورزى، و دهها نرخ و رقم آمارى ديگر، اعداد 

مختلفى ارائه شده است. 
فضايى  چنين  با  واقعاً  كه  است  اين  مهم  سوال   
و  گاه  تكيه  گيرند؟  ما چگونه تصميم مى  مديران 
با  و  چيست  ها  برنامه  اجراى  براى  آنان  ترازوى 
آيا  آمارى،  هاى  تفاوت  برخى  انگيز  تأسف  وجود 
تصميم ها و برنامه ها دچار خدشه و انحراف و تضاد 
در اجرا نمى شود؟. كدام دستگاه وظيفه تطبيق و 
تعادل و مستند كردن اين ارقام را بر عهده دارد؟ آيا 
وجود اين مشكل بيم سليقه اى شدن عملكردهاى 
آيا  و  كند؟  نمى  متبادر  به ذهن  را  آمار  بر  منطبق 
اصًال تاكنون براى اين موضوع چاره انديشى شده 
است؟. به نظر مى رسد وقت آن رسيده( و شايد از 
وقت نيز گذشته باشد) كه سازمان، نهاد يا جايگاهى 
براى از بين بردن اين تفاوت ها، يك كاسه كردن و 
مستند آمار موجود در جامعه ايجاد شود و هم مردم 
و هم مديران را از سردرگمى هاى مديريتى نجات 
دهد. اگر به دنبال شاخصه هاى عدم توسعه يافتگى 
مطلوب استان و منطقه هستيم، به اين موضوع كه 
به شدت نيز  نقش آفرينى كرده است، بد نيست نيم 

نگاهى داشته باشيم. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)
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***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند

  كارگاه يك روزه راز زندگى موفق
برگزارى 8،10،12،15 آذر ماه ساعت 16/30 الى 18

با توجه به ظرفيت محدود،لطفا جهت رزرو با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرماييد
09152672237-05632235499

 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير - نوبت دوم

تاريخ انتشار : 94/9/7
 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير
 جمعه 94/9/27 ساعت 9 صبح در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت
 مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه
 عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر
 شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى
 وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. الزم به ذكر است با توجه به ثبت مجامع
 تعاونى در سامانه الكترونيكى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ارائه تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت

ملى عضو الزامى مى باشد

دستور جلسه
 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه
 پيشنهادى سال 94- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال- انتخاب بازرس
 اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى- تعيين حق الزحمه بازرس- اتخاذ تصميم در مورد اعضايى كه

به تعهدات مالى خود عمل ننموده اند- تغييرات اعضا و سرمايه - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

شركت بازيافت مبتكران محيط آراى بيرجند
خريد و فروش انواع ضايعات آهنى و رنگى 

(مس، برنج، آلومينيوم) الك و پالستيك 
 كاغذ ، كارتن و روزنامه

وسايل مستعمل كارخانجات ، كارگاه ها  
اداره ها ، منازل و ادوات كشاورزى

تلفن دفتر: 32401004 – 32401144
09152160500 -09158670172

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى نهبندان
  آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت امالك يك قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پيرو آگهى

شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره ذيل
110- اصلى مزرعه و قنات اسماعيل آباد

 آقاى عليرضا دانش و غيره ششدانگ مزرعه و قنات اسماعيل آباد پالك 110- اصلى در تاريخ 94/10/6 لغايت 94/10/7 ساعت ادارى
 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره
 هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از
 صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده
 از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه
 در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم
 اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و

به اين اداره تسليم نمايند
تاريخ انتشار:94/9/7        حسين براتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 2240/93 و 2239/93 يك سهم از 12 سهم (معادل نيم دانگ) يك باب منزل به 

شماره پالك ثبتى 88 فرعى از 4337 اصلى بخش 1 بيرجند به مساحت 305/47 مترمربع با كاربرى مسكونى واقع در بيرجند- 17 
شهريور 29 كوچه شهيد فروتن پالك 41 به مبلغ 141/666/666 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمد سپهرى فر به 
مبلغ 103/096/323 ريال متضامنا در حق بانك قوامين و مبلغ 4/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه 
شنبه مورخ 94/9/24 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 
قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از 
مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به 

آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

نيازمنديـم
ديپلم يا فوق ديپلم حسابدارى 
آشنا به كامپيوتر ، خانم مجرد
فوق ديپلم IT آشنا به اينترنت

 و تايپ ، خانم مجرد
محل سكونت: اطراف ميدان

 امام خمينى (ره) 
دو شيفت 8 الى 13    15 الى 18
مراجعه به كاريابى كارآفرين 

طبقه فوقانى مسجد آيت ا... آيتى 
32226470

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

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

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

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

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.
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lak
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m

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

09159658659

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272
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مسئوالن ترافيك شهر بيرجند جواب قانع كننده اى بدهند 
 كه چرا عليرغم ترافيك سنگين در خيابان هاى

نگه  بسته  بر  همچنان  طهماسبى  و  قدس 
داشتن تقاطع باهنر-پاسداران اصرار مى شود 

و هزينه مصرف بنزين مردم را زياد مى كنند.
915…100
بيرجند  اتوبوسرانى  سازمان  خدمت  سالم  عرض  با 
سايت  به  ابوذر  از  واحد  خط  يك  ميشه  اگر 
مسافراى  تمام  شيم  مى  ممنون  بذاريد  ادارى 
سايت دانشگاه دورمعصومه دوربزنن بعدش برسه به 
سايت ادارى اينطورى بيمارستان ميالد هم راه بيفته 
باشه  داشته  ميره يك خط جدا  باال  ازدحام جمعيت 

بهتر ممنون ميشم پيگيرى كنيد. 
915…487
 سالم آوا. دلم پر درد است باز حادثه اى ديگر باز بى خانمان

شدن خانواده اى ديگر باز يك نفر جان يك نفر را 
گرفت آرى آن نفر همان شتر بود. مسئوالن محترم 
براى  كرد  فكرى  كه  نرسيده  آن  زمان  آيا 
شترهاى محور طبس. اى شتر تو خود كارى كن/ 

واكن آن چشمت را كه دگر نبندى چشم.
913…399
 مسئوالن بنياد مستضعفان، طبق وعده اى كه در 
رسانه ها به مردم داديد لطفاً اعالم بفرماييد اون عده از 
مالكين اراضى موسوى كه سند 3 دانگ خود را از اداره 
ثبت دريافت كرده اند به چه صورت بايد سهم بنياد را 

خريدارى نمايند؟منتظر پاسختان هستيم.
915…616
با سالم. از مسئوالن هيئت هاى عزادارى رزمندگان 
اسالم و بيت العباس بيرجند بابت دعوت از مداحان و 
خطباى توانا تشكر مى شود انتظار اين است ساير 
هيئت ها نيز با دعوت از ذاكران و سخنرانان 
كشورى در برگزارى مراسم جشن و عزاى 

اهل بيت كوشاتر باشند.
915…893

جوابيه شهردارى بيرجند

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شما مورخ 94/7/14 درباره «آسفالت تقاطع خيابان 
دكتر حسابى و ابن سينا در مهرشهر» به استحضار 
مى رساند: همانگونه كه قبال اعالم شده است محل 
متولى  و  است  نشده  شهردارى  تحويل  نظر  مورد 
مى  مهر  مسكن  اتحاديه  و  مسكن  بنياد  مربوطه 
باشد لذا شهروندان گرامى جهت تسريع به متوليان 

مربوطه مراجعه نمايند.

نسخه واحد پيچيدن براى همه استان ها ظلم به كشاورزان است

شنبه * 7 آذر 1394 * شماره 3380
3 فارس- فرماندار خوسف گفت: نسخه واحد پيچيدن براى همه استان ها ظلم به كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزى 

استان است و اميدوارم اين شيوه ها اصالح شود. فرجامى فرد در جلسه هم انديشى بيمه محصوالت كشاورزى شهرستان 
اظهار كرد: همه مسئوالن بايد از قوانين و مقررات به نفع مردم استفاده كنند. وى افزود: اگر محصول كشاورز به نتيجه 

نرسد پايان فصل برداشت تمام زحمات او به هدر مى رود به واقع بايد كشاورز را در اين شرايط سخت دريابيد.

سالم آوا. از اهاى شهرك چهكند هستم دوشنبه مورخ 
بيرون آمدم ديدم تمام  از خانه  94/9/2 ساعت 6/45 
از  و  است  آب  زير  صحرا  و  چهكند  ورودى  محوطه 
كنار جوى خيابان آب مى آيد. در خيابان جانبازان لوله 
تركيده از وسط خيابان و آب خيلى زيادى هم از زمين 
مى جوشيد و چون شاه لوله بود آب خيلى زيادى مى 
آمد به اتفاقات آب روستايى زنگ زدم و گوشى شان 
روى اپراتور بود و كسى جوابگو نبود به دهيارى روستا 
زنگ زدم آنجا هم تلفن خاموش بود بعد از نيم ساعت 
دوباره به دهيارى زنگ زدم كه لوله تركيده سريعتر زنگ 
بزنيد تا بيايند و آب را مهار كنند، گفتند باشد. بعد از يك 
ساعت دوباره بيرون رفتم ديدم هنوز كسى نيامده دوباره 
زنگ زدم گفتند ما به اداره آب زنگ زديم گفتند باشد 
دوباره خودم به دفتر استاندار زنگ زدم كه بابا اين آب 
الكى هدر مى رود نزديك 2 ساعت از آن موقعى كه به 
اداره آب زنگ زديم گذشته چرا كسى نمى آيد لوله را 
درست كند خواهش كردم كه به رئيس اداره آب بگويند 
تا پيگيرى كنند خودم هم به اداره آب روستايى رفتم 
رئيس آنجا نبودند تلفنى با ايشان صحبت كردم گفتند كه 
همين االن آنجا شروع به كار كردند و درست مى كنند و 
ببخشيد كه ديرتر شد. سؤالم اين است كه مسئوالن بايد 
هميشه براى مردم شعار بدهند كه درست مصرف كنيد 
از ساعت 7 كه آنها در جريان قرار گرفتند بايد ساعت 
9/5 بيايند و آب را مهار كنند جواب هزاران ليتر آبى 
كه الكى هدر رفته را چه كسى بايد بدهد. آواى محترم 
يك گاليه درست و حسابى از اتفاقات آب روستايى در 

روزنامه درج كنيد.  ممنونم

هوايى  و  آب  خاص  وضع  به  توجه  با  زاده-  رحيم   *
گذارى  سرمايه  فرآروى  مشكالت  برخى  و  اقليمى   و 
افرادى كه در اين استان سرمايه گذارى مى كنند  در 
و صنعتگران  پژوهشگران  از  يكى  كنند.  مى  ايثار  واقع 
فرهنگ  درباره  دارويى  گياهان  زمينه  در  استان  بنام 
با  ايثارگر،  افراد  اين  گويد:  مى  استان  گذارى  سرمايه 
شرايط  در  كشور  هاى  استان  ساير  در  اينكه  به  توجه 
استان  در  نمايند  گذارى  سرمايه  توانند  مى  بهتر  كارى 
رفع  و  اشتغال  براى  موجود  مشكالت  تمام  با  و  مانده 

بيكارى جوانان منطقه تالش مى كنند.

فرهنگ سرمايه گذارى 
 در خراسان جنوبى ضعيف است

استان  در  را  گذارى  سرمايه  فرهنگ  پويان  مهندس 
ضعيف دانسته و مى گويد: با توجه به استقبال نكردن 
از سرمايه گذارى، فرهنگ اين كار در حد صفر  مردم 
بوده و برنامه هايى كه در قالب رسانه هاى عمومى- 
جمعى به تبليغ  و جذب سرمايه گذار، معرفى سرمايه 
به  موفق  گذاران  سرمايه  از  تجليل  و  برتر  گذاران  
اند بسيار محدود  پرداخته  عنوان كارآفرين خوش فكر 

و انگشت شمار هستند.

ترجيح مى دهم در استانى با ضريب امنيت 
اقتصادى بيشتر سرمايه گذارى كنم

تعطيلى  به  توجه  با  استان،  اقتصاد  فعلى  وضعيت  در 
بسيارى از كارخانجات و ... بانك ها و مؤسسات مالى 
بهترين جا  بانكى  باالى سود  نرخ  با در نظر گرفتن  و 
پايه  بر  گذارى  سرمايه  نوعى  به  و  نگهدارى  براى 

سپرده گذارى است... 
اين مطالب را سرمايه گذارى كه نمى خواهد نامش فاش 
شود بيان مى كند و مى افزايد: ترجيح مى دهم در استانى 
با ضريب امنيت اقتصادى بيشتر، بازدهى باالتر و سريعتر 
محسوب  شهرستان  متمولين  از  كه  او  نمايم.   هزينه 
مى شود با وجود ميزان باالى سپرده بانكى تمايلى به شركت 
 در سرمايه گذارى در استان ندارد و معتقد است سرمايه اى

در  و  حرام  اينجا  مثل  محرومى  استان  در  بخواهد  كه 
موازى  كارشكنى،  حسد،  مثل  متعددى  عوامل  نتيجه 
كارى و ... نابود شود ترجيح مى دهم در جايى با ضريب 
باالتر و سريعتر هزينه  بازدهى  بيشتر،  اقتصادى  امنيت 
نمايم. وى كه رغبتى به درج نامش ندارد، معتقد است: 
براى محروميت زدايى در يك منطقه بهترين راه ورود 
گذارى  سرمايه  با  توانند  مى  كه  است  گذاران  سرمايه 

تحول زيادى ايجاد كنند.

سرمايه گذارى معامله اى دو سر برد است

برد  سر  دو  اى  معامله  گذارى  سرمايه  وى،  گفته  به   
مردم  هم  و  كند  مى  سود  گذار  سرمايه  هم  است. 
تناسب  به  استان  مردم  از  بعضى  متأسفانه  اما  منطقه، 
را  گذار  سرمايه  گذشته  از  مانده  غلط  باورهاى  برخى 
 فردى مى دانند كه به دنبال مكيدن خون جوامع است!

از نگاه وى، بايد تنگ نظرى ها كنار گذاشته شود تا فضا 
براى ورود سرمايه گذاران باز شود تا سرمايه گذار همراه 
بياورد.  اقتصادى  كار  فرهنگ  و  توسعه  و  اشتغال  خود 
هاى زمينه  مسئوالن  و  مردم  آگاهى  با  امروزه   هرچند 

متعدد اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى براى جذب و تشويق 
 سرمايه گذاران بومى و غير بومى براى سرمايه گذارى

بيش  و  كم  هنوز  اما  آمده  فراهم  حدودى  تا  استان  در 
در  ها  نگرى  كوتاه  و  نامناسب  رفتارهاى  برخى  شاهد 
زمينه تكريم سرمايه گذاران بومى و غير بومى از سوى 
با فرارى دادن  از روى غفلت  عده اى هستيم كه گاهًا 

سرمايه گذار سد راه پيشرفت استان مى شوند.

برخورد سليقه اى و متعصبانه برخى مسئوالن 
در رويارويى با سرمايه گذاران غير بومى 

يك منبع آگاه از برخورد دور از ذهن و عارى از مصلحت 
انديشى يكى از منتخبين مردم استان در جذب يكى از 
سرمايه گذاران غير بومى براى ايجاد يك پروژه عظيم 

هوايى در استان مى گويد و برخورد بدى كه باعث فرار 
اى عده  كه  مادامى  است:  معتقد  او  شد.  استان  از   وى 

سرمايه  بودن،  منطقه  بومى  تعصباِت  بعضى  بر  تكيه  با 
گذار غير بومى را به مثابه يك سودجو كه تنها به صرف 
به  استان  و ظرفيت  انسانى  منابع  از  مالى  استفاده  سوء 
ترجيح  اكثريت  منافع  بر  را  فردى  منافع  و  آمده   اينجا 
مى دهند و با مسايل مهم اقتصادى تك بعدى و سليقه 
تغييرى  هيچ  استان  اقتصادى  وضع  نمايند  برخورد  اى 

نكرده و حركت رو به عقب خواهيم داشت ...
نيازداريم  مثبت  نگاه  به  ما  شود:  مى  يادآور  وى 
جذب  در  فرهنگى  نگاه  و  مشكالت  سرى  يك  ولى 
كه  كسى  به  مثبت  نگاه  مثًال  دارد  وجود  گذار  سرمايه 
استان  در  كه  است  مند  عالقه  اما  نيست  استان   بومى 

سرمايه گذارى كند وجود ندارد.

نهادينه كردن فرهنگ سرمايه گذارى
اولين گزينه در پيشرفت اقتصادى 

خراسان  مانند  نوپا  هايى  استان  در  رسد  مى  نظر  به 
اقتصادى  پيشرفت  براى  كه  اى  گزينه  اولين  جنوبى 
گذارى  سرمايه  فرهنگ  نمودن  نهادينه  دارد  اهميت 

با  متأسفانه  است.  گذاران  سرمايه  وتشويق  تكريم  و 
مؤسسات  و  ها  بانك  انواع  گونه  قارچ  رشد  در  تأملى 
اخير  ساله  چند  در  اعتبارى  هاى  صندوق  و  مالى 
رسيم مى  واقعيت  اين  به  يكديگر  از  اندك  فاصله   در 

دهند  مى  ترجيح  ما  استان  و  شهر  مردم  بسا  چه  كه    
به جاى مشاركت در سرمايه گذارى و به گردش درآوردن 
سرمايه خود، به سود دريافتى از بانك ها به دور از دغدغه 
اين  نشانگر  خود  اين  كه  نمايند  بسنده  بازار  نگرانى  و 
بومى  هاى  سرمايه  درجذب  استان  مسئوالن  كه  است 

ناموفق بوده اند.
اين گزارش دكتر حافظى پزشك و پژوهشگر  ادامه  در 
ما  استان  به  طبيعت  اينكه  با  گويد:  مى  نيز  بيرجندى 

و  كوش  سخت  افرادى  استان  مردم  اما  بوده  سختگير 
وجود  به  اشاره  با  وى  اند.  آمده  بار  جو  و صرفه  مقاوم 
گذاران،  سرمايه  درباره  گذشته  منفى  باورهاى  برخى 
بيرجند قديم  بافت شناسى  آنجا كه  از  يادآور مى شود: 
بر محور دربار محلى شكل گرفته، لذا جامعه براى تقرب 
 به حاكم تصور مى كرده بايد ديگران را تخريب كند تا 
خود عزيز شود  و به همين دليل  تحقير، گزارش سازى 
فضا  اين  در  گذشته  از   ... و  حسادت  و  ديگران  عليه 

نهادينه شده است. 

پيچ و خم هاى بروكراسى ادارى گاهاً
سرمايه دار را از ادامه كار منصرف مى نمايد

به  عالقه  مطمئن،  انداز  پس  فرهنگ  ادامه  در  حافظى 
سود قطعى و كوتاه مدت، ريسك پذيرى پايين، پنهان 
از  را  و...  گروهى  كار  به  نداشتن  اعتقاد  كردن سرمايه، 
استان  در  را  گذارى  داند كه سرمايه  عواملى مى  جمله 
و  ها  صندوق  ميان  اين  در  و  اند  داشته  نگاه  عقب 
مؤسسات مالى ناميزان هم به ميدان آمده، سرمايه استان 
گذارى  سرمايه  به  اشاره  با  وى  برند.   مى  يغما  به  را 
اين  عامل  مهمترين  مناطق،  ساير  در  ها  استانى  هم 

 موضوع را نارضايتى از طوالنى شدن فرآيند اجرا و كار 
و  پيچ  گويد:  مى  و  دانسته  گذارى  سرمايه  هاى   پروژه 
خم هاى بروكراسى ادارى گاهًا از حوصله سرمايه دار به 
دور بوده و او را از ادامه كار در استان منصرف مى نمايد.  
ادامه مى دهد: براى محكم نمودن زير ساخت ها  وى 
فرهنگى  پااليش  به  نياز  مقاومتى   اقتصاد  بر  عالوه 
نمى  توسعه  ماشين  اينكه  به  اعتقاد  با  وى  داريم.  نيز 
مى  باشد،  رو  پيش  نگرى  منفى  پنچر  چرخ  با  تواند 
 گويد: اكنون كه با رفع تحريم هاى بين المللى فرصت 
به  اقتصادى  شكوفايى  براى  خارجى  گذارى  سرمايه 
عالوه  ها  ساخت  زير  نمودن  محكم  براى  آمده  وجود 
 بر اقتصاد مقاومتى نياز به پااليش فرهنگى نيز داريم و 

نيازمند  مادى  و  مالى  تسهيالت  از  بيش   كارآفرين 
مردم معنوى  همراهى  و  همكارى  جامعه،  مثبت   نگاه 

 و مسئوالن ذيربط است. 

با توجه به نياز استان به پيشرفت اقتصادى
 نگاه هاى كوته بينانه نسبت به 
سرمايه گذار منسوخ شده اند 

امور  دفتر  در  فعاليت  پيشينه  خود  كه  بيرجند  فرماندار 
در  گويد:  مى  باره  اين  در  نيز  دارد  را  استان  اقتصادى 
جامعه امروز با توجه به شرايط استان واقعيِت نياز استان 
و  بومى  گذاران  سرمايه  جذب  و  گذارى  سرمايه  به 
قابل  غير  اى  مقوله  اقتصادى  پيشرفت  براى  غيربومى 
اغماض است كه امروزه نگاه هاى كوته فكرانه با برنامه 
گذاران  سرمايه  زمينه جذب  در  انجام شده  هاى  ريزى 
خارجى  گذاران  به خصوص سرمايه  بومى  غير  و  بومى 
ويژه منطقه  ايجاد  كه  شده  منسوخ  كامًال  استان  به 

 

 اقتصادى از مصاديق آن است. 

 مجموع درآمد مردم خراسان جنوبى 
نسبت به ساير استان ها بسيار كم است 

درآمد  مجموع  كه  مطلب  اين  به  اشاره  با  ناصرى 
هاى  استان  ساير  به  نسبت  جنوبى  خراسان  مردم 
ساالنه  درآمد  متوسط  گويد:  مى  است،  كم  بسيار 
است  كشورى   30 رتبه  استان  روستايى   خانوارهاى 
خانوارهاى  ساليانه  هاى  هزينه  متوسط  كه  حالى  در 
روستايى استان داراى رتبه 24 در كشور است  و اين  
نسبت  روستايى   خانوار  هاى  هزينه  بودن  باال  بيانگر 
به  درآمد آنها است.  وى همچنين رتبه متوسط درآمد 
ساليانه خانوارهاى شهرى استان را در كشور 22 دانسته 
و تصريح مى كند: از نظر متوسط هزينه هاى ساليانه نيز 
استان ما داراى رتبه 12 كشورى است كه اين خود حاكى 
از آن است كه درآمد خانوارهاى شهرى استان نيز نسبت 
به هزينه هاى آنها 10 پله پايين تر است عاملى كه خود 

نشان دهنده ضعف اقتصادى در استان است.

بدون توجه به سرمايه گذارى
 كسب امنيت اقتصادى تقريباً غير ممكن است

نشان  خاطر  استان  اقتصادى  شرايط  يادآورى  با   وى 
مهمترين  استان  اقتصاد  كنونى  شرايط  كند:  مى 
ترغيب  و  مسئوالن  بيشتر  توجه  براى   عامل 
داران  سرمايه  جذب  و  بومى  گذاران  سرمايه 
فعاليت  و  گذارى  سرمايه  براى  بومى  غير  و   خارجى 

است.  استان  در  اقتصادى 
عامل  مهمترين  گذارى  سرمايه  است:  معتقد  ناصرى 
براى تعيين و تبيين امنيت اقتصادى است و بدون توجه 
غير  تقريبًا  اقتصادى  امنيت  كسب  گذارى،  سرمايه  به 
ترين  اين مطلب كه ساده  توضيح  با  ممكن است. وى 
ادبيات  منظر  از  اقتصادى  امنيت  شاخص  مهمترين  و 
است  توليد  به  گذارى  سرمايه  نسبت  كالن،  اقتصاد 
مى گويد: سرمايه گذارى ارتباط مستقيم و تنگاتنگى با 
بسيارى ديگر از متغيرهاى اقتصادى دارد و در بسيارى 
ارتقاى  در  را  نقش  مؤثرترين  و  ترين  مهم  موارد   از 

متغيرهاى اقتصاد كالن دارد.

حجم كوچك اقتصاد استان، مردم را به
پس انداز در مؤسسات بانكى ترغيب مى كند 

ارتباط  گذارى  سرمايه  اينكه  به  اشاره  با  ناصرى 
توسعه  صادرات،  توليد،  اشتغالزايى،  رشد،  با  مستقيم 
دارد،  ورى  بهره  و  انسانى  سرمايه  ارتقاى  فناورى، 
مفهومى   گذارى  سرمايه  منظر  اين  از  گويد:  مى 
حجم  وجود  با  كه  است  زيرساختى  و  بنايى  زير 
نتيجه  در  كشور  با  مقايسه  در  استان  اقتصاد   كوچك 
ترغيب  باعث  امر  اين  و  بوده  كوچك  نيز  ها  سرمايه 
شده  بانكى  مؤسسات  در  انداز  پس  سمت  به  مردم 
به  اقبالى  نيز  بومى  گذاران  سرمايه  بعضى  و   است 

سرمايه گذارى در استان ندارند.

تشويق بانك ها براى سپرده گذارى
 نوعى ضعف سيستم بانكى 

نوعى  را  گذارى  سپرده  براى  ها  بانك  تشويق  ناصرى 
ضعف سيستم بانكى عنوان كرده و معتقد است از آنجا 
كه اكثر سرمايه هاى مردم استان خرد  است  لذا پشتوانه 
به  توجه  با  و  نداشته  را  بزرگ  هاى  گذارى   سرمايه 
هاى بهره  سود  باالى  نرخ  و  بانكى  هاى   مشوق 
در  را  پولشان  دهند  مى  ترجيح  مردم  مالى،  مؤسسات 

بانك ها سرمايه گذارى نمايند.

چوب كژ باورى هاى فرهنگى الى چرخ اقتصاد استان

پاسخ مسئوالن به پيام شما

از ميان نامه هاى رسيده

نگاهى به توسعه سرمايه گذارى استان از منظر فرهنگى

همه چيز در خدمت فرار سرمايه ها !

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران
در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

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

سخنران: حجت االسالم والمسلمين سيد على اسدى 
(از حوزه علميه مشهد مقدس)

زمان: چهارشنبه 94/9/11 مصادف با شام اربعين ساعت 18:30

مكان: هيئت ابوالفضلى بيرجند

حركت هيئت در روز  اربعين ساعت 8 صبح  ازمقابل  درب هيئت خواهد بود

مراسم اربعين حسينى در محفل هيئت ابوالفضلى
السالم عليك يا اباعبدا... الحسين (ع) 

موسسه فرهنگى مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)- هيئت ابوالفضلى بيرجند
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تاپ ناپ - يک مرد ژاپني به نام Mansun  براي عکاسي سلفي  يک اختراع جالب توجه کرده است. او در اين باره گفته، از 
آنجايي که از عکس سلفي گرفت در مکان هاي عمومي خجالت مي کشيد دست به ساخت اين ميله سلفي زده است. او يک ميله 
سلفي بسيار بلند ساخته که سر آن شبيه به يک دست مصنوعي است.

مضحك ترين مونوپاد سلفى!  4
ايمنى

از بخاري هاي استاندارد استفاده كنيد

بخاري  بويژه  سوز  گاز  وسايل  از  نادرست  استفاده   
باشد خطرات  استاندارد  گازي، هر چند داراي نشان 

جدي براي شهروندان بدنبال دارد.
خراسان  استاندارد  كل  مدير  مروي  رضا  محمد 
كارشناسان  مستمر  بازرسي  و  نظارت  از  جنوبي 
وسايل  عرضه  و  توليد  مراكز  از  استاندارد  كل  اداره 
و  خبرداد  استان  در  گازي  بخاريهاي  بويژه  گازسوز 
افزود: عدم نصب مناسب بخاريهاي گازي و استفاده 
از  استفاده  و  كش  دود  افقي  طوالني  مسيرهاي  از 
زانوهاي اضافي و همچنين عدم كنترل مسير خروج 
معيوب  موارد  برخي  ودر  كربن  اكسيد  منو  گازهاي 
ناپذير جبران  خطرات  باعث  گازسوز  وسايل   بودن 

مي گردد كه مي توان با رعايت نكات ايمني از بروز 
اين خطرات جلوگيري به عمل آورد.

از  قبل  كرد  توصيه  مردم  به  استاندارد  كل  مدير 
استفاده از وسايل گاز سوز داراي نشان استاندارد به 
بخاريهاي  در  ايمني  تجهيزات  بودن  سالم  و  وجود 
حساس  حرارتي  سنسور  ترموكوپل،  جمله  از  گازي 
فشار  تنظيم  (وسيله  گاونر  و   ODS اكسيژن   به 
 گاز) اطمينان حاصل كنند ودر صورت وجود مشكل

به تعمير كار مجاز مراجعه نمايند.
مروي بر عدم استفاده از بخاري هاي بدون دود كش 
در اتاقهاي خواب، حمام ها، زير زمين ها  و فضاهاي 
بسته تاكيد نمود و افزود: استفاده از اين بخاري ها 
به شرطي كه داراي نشان استاندارد و آدرس دقيق 
سازنده باشند صرفا در فضاهايي كه راهي به فضاي 
آزاد دارند مانند سالنهاي بزرگ و يا مغازه هايي كه 

معموال درب آنها باز مي باشد مجاز است.
افزود:  ادامه  در  جنوبي  خراسان  استاندارد  کل  مدير 
به هيچ عنوان نبايد وسيله گاز سوز بويژه بخاري را 
حتي براي چند لحظه بدون دود كش روشن كرد و در 
صورت رعايت شرايط استاندارد شعله بخاري بايستي 
به رنگ آبي بسوزد و براي اطمينان از باز بودن مسير 
دود كش ميتوان با لمس مسير دود كش و احساس 
كرد  حاصل  يقين  مسير  بودن  باز  از  آن  بودن  گرم 
خاموش  را  بخاري  فورا  بايستي  اينصورت  غير   ودر 

و نسبت به رفع مشكل اقدام نمود.
وي همچنين تاكيد كرد اگر قرار است يك بخاري 
چند  حداقل  شود  توجه  شود  روشن  بار  اولين  براي 
و  آن  از درست سوختن شعله  از خواب  قبل  ساعت 
انتقال گازهاي منو اكسيد كربن به بيرون از فضاي 
اتاق خواب اطمينان حاصل گردد و از خوابيدن فوري 

در چنين فضاهايي خودداري شود.
مشاهده  صورت  در  کرد  درخواست  مردم  از  مروي 
توليد ويا عرضه وسايل گاز سوز بدون نشان استاندارد 
و يا آدرس سازنده مراتب را به اداره كل استاندارد از 

طريق سامانه ١٥١٧ گزارش نمايند. 

مهارت زندگى

آموزش مهارت هاي زندگي به فرزندان

به فرزندان خود فنون و مهارت هاي 
زير را آموزش دهيد:

١. نحوه تماس با پليس - نحوه تماس با واحدهاي 
امدادي-  پيدا کردن مسير منزل.

٢. چگونه از خيابان ها عبور نمايند .
 ٣. مهارت هاي اجتماعي و نحوه رفتار با  همساالن

و افراد بزرگ تر از خودشان . 
٤. چگونه هنگامي که در خانه تنها هستند رفتار نمايند 
انتخاب نمايند و اهميت دوست  ٥. چگونه  دوست  

خوب را برايشان بيان نماييد.
٦. در ابتداي آشنايي با دوستان خود، از صميمي شدن 

با آنان پرهيز کنند. 
٧. اگر گم شدندبه پليس مراجعه کنند و يا از خانواده ها 

و کسبه محل بخواهند با پليس تماس بگيرند.

والدين گرامي : 
١. نسبت به دوستان فرزندان خود آگاهي و شناخت 

کافي داشته باشيد.
مبادله زمان  ترين  اصلي  مدرسه  تا  خانه  فاصله   .٢ 
اين فرصت  سي دي ها غير اخالقي است چون در 

نظارت موثري نيست.
٣. همه مجالس مهماني هايي که فرزندان شما در آن 

شرکت ميکردند سالم و بي ضرر نيستند.
آينده  نابودي   جهت  در  که  ابزارند،  ماهواره   .٤

عزيزانتان- ايجاد بدبيني و... برنامه ريزي مي شوند.
انجام اينترنت  در  آنچه  باره  خوددر  فرزندان  با   .٥ 
در  گذار  و  گشت  هنگام  و  کنيد  صحبت  دهند  مي 

اينترنت آنها را همراهي کنيد .
٦. رايانه اي کودک بايد در اتاق نشيمن با جايي که 

والدين و سرپرستان بر آن نظارت دارند قرار داده شود. 
٧. بکارگيري نرم افزارهايي که به والدين امکان دهد 
محتويات اينترنت را کنترل کنند مي تواند مفيد باشد. 

فرماندهي انتظامي استان
 خراسان جنوبي- معاونت اجتماعي

رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: 
توسعه فرش دستباف هيچ توجيهى ندارد بلكه ما بايد بتوانيم 
با ايجاد و توسعه بازارهاى جديد معيشت بافندگانى كه دارا 
در  مسك  كاميابى  حسن  محمد  كنيم.   تامين  را  هستيم 
كارگروه بررسى مسائل و مشكالت فرش خراسان جنوبى، 
اظهار كرد: با توجه به تحريم فرش ايران توسط آمريكا درسال 
بازار جهانى فرش استان خراسان جنوبى يك  89 و ركود 

تفاوت با ساير فرش هاى استان هاى ديگر كشور دارد.

قدمت 600 ساله فروش فرش خراسان جنوبى 

وى افزود: اين تفاوت شامل اين است كه استان هاى ديگر 
كشور براى مصرف داخل فرش توليد مى كنند اما خراسان 
صادرات  و  توليد  براى  گذشته  سال  حدود 600  از  جنوبى 
داخلى  مصرف  براى  توليد  آن  پايه  و  است  بوده  خارجى 
نبوده است. به گزارش تسنيم رئيس اتحاديه بافندگان فرش 
دستباف خراسان جنوبى گفت: با توجه به ركود، 95 درصد 
تنها 5 درصد فرش  و  استان خراسان جنوبى صادر  فرش 
استان آن هم به دليل اشكاالت ابزارى صادر نمى شده است.

كاميابى مسك بيان كرد: 95 درصد بهاى فرش دستباف را 
دستمزد بافت آن تشكيل مى دهد كه براى رضايتمندى ارائه 
فرش بافته شده و در بازارهاى جهانى مسئله قيمت و كيفت 
همواره مورد توجه بوده است و براى ارائه فرش دستباف در 
بازارهاى جهانى يا بايد دستمزد بافندگان را پايين بياوريم يا 

قيمت مواد اوليه مرغوب كاهش پيدا كند.
رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: 
براى رونق و ارتقاى كيفيت فرش دستباف و كوتاه كردن 
دست واسطه ها و افزايش سهم بافنده از ارزش افزوده فرش 
خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه 
فرش،  كارگروه  در   89 سال  در  زيربنايى  طرح   4 جنوبى 
استاندارى  اقتصادى  و  بازرگانى  تخصصى  كارگروه هاى 
خراسان جنوبى و كميته فرش ارائه و مورد تصويب قرار گرفته 
است.كاميابى مسك بيان كرد: يه دليل اينكه بافندگان توان 
خريد مواد اوليه مرغوب را ندارد يكى از اين طرح ها شامل 
راه اندازى ايستگاه تهيه و توزيع مواد اوليه مرغوب به قيمت 
تمام شده است كه بافنده مواد اوليه را تهيه و پس از بافت 
در فروش فرش هزينه مواد اوليه آن كسر شود.وى افزود: 
طرح ديگر مجتمع توليد فرش دستباف به صورت فروشگاه 

اينترنتى توليد سفارش پذير فرش دستباف است كه در اين 
را  فرش  توليد  مراحل  آنالين  به صورت  خريدار  فروشگاه 
مشاهده و براساس سليقه مشترى طرح و نقش فرش تغيير 
و پس از بافت براى مشترى ارسال مى شود.رئيس اتحاديه 
بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى تصريح كرد: ايجاد 
نمايشگاه دائمى فرش دستباف از ديگر طرح هاى ارائه شده 
است كه در اين نمايشگاه توليدكننده، بافنده، سرمايه گذار 
و تمام دست اندركاران فرش به حضور و فرش بافته شده 
توسط كار شناسان قيمت گذارى و سپس به فروش برسد كه 
دست واسطه ها و نرخ گذارى بدون توجهى حذف و به صورت 

انحصارى فرش صادر مى شود.

هزار ميليارد تومان اعتبار 
براى بيمه قاليبافان كشور نياز است

رئيس مركز ملى فرش ايران با بيان اينكه پيگيرى هاى متعدد 
براى افزايش بيمه قاليبافان در بودجه 95 صورت گرفته است، 
گفت: يك هزار و 74 ميليارد تومان اعتبار براى تحت پوشش 

قرار دادن 500 هزار نفر قاليباف در كشور نياز است. حميد 
كارگر نيز اظهار داشت: فرش به دليل صفات مختلف از جمله 
فرهنگى و اجتماعى كه دارد نيازمند همراهى دستگاه هاى 
متفاوت است. وى افزود: در راه نيز سازمان هايى مانند تعاون 
در راستاى حمايت و كار بافندگان و بيمه تامين اجتماعى، 
براى حمايت بيشتر از توليد ارائه تسهيالت توسط نهاد هاى 
بانكى مانند صندوق كارآفرينى اميد و آموزش هنر فرش بافى 
نيز وزارت علوم و مراكز عالى اين خدمات را براى ترويج، 
ماندگارى و استوارى فرش اصيل ايرانى ارائه بدهند.كارگر 

با اشاره به افزايش سهم خراسان جنوبى در المپياد فرش، 
تصريح كرد: بر اساس گزارشات استان خراسان جنوبى سهم 
خوبى در سهميه المپياد فرش دارد و در 9 دوره برگزارى اين 
المپياد نيز اين استان رتبه آور بوده است كه نگاه مثبتى در 

زمينه سهميه ها شده است.

 تنها 10 درصد قاليبافان در استان بيمه اند

رئيس مركز فرش ايران با اشاره به بيمه قاليبافان و اينكه 
در حال حاضر در خراسان جنوبى تنها 10 درصد قاليبافان 
اين استان تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند، تصريح كرد: از 
سال 89 طرح بيمه قاليبافان آغاز شده است كه در دو سال 
ابتداى اجراى اين طرح دچار مشكل نبوده است اما در يكى 
دو سال اخير اين طرح دچار مشكالتى شده است.كارگر بيان 
كرد: در سال هاى ابتداى اين طرح اعتبار كافى از طرف دولت 
مصوب، پيشنهاد مصوب مجلس شوراى اسالمى مى شده 
است و اين اعتبار جوابگوى متقاضيان آن موقع بوده است اما 
از سال گذشته اين اعتبار با توجه به افزايش متقاضيان بيمه 

قاليبافى در اين حوزه 480 هزار نفر تا پايان سال 92 در حوزه 
قالى بافى بيمه شده داريم و اين اعتبار در سال 93 جوابگوى 
متقاضيان نبوده است و به دليل اينكه اين اعتبار در سال 94 
افزايش نيافته  است مشكل بيمه قاليبافان فرش پا برجا مانده 
است.وى افزود: نزديك به دو برابر كسانى كه تحت پوشش 
بيمه قاليبافى تاكنون قرار گرفته اند در حال حاضر متقاضى 
وجود دارد كه كمبود اعتبار جوابگوى اين متقاضيان نيست و 
در كنار راه حل ها و پيگيرى هاى متعددى براى افزايش بيمه 
قاليبافان به شدت وزراى صنعت، معدن و تجارت و تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى به دنبال تحت پوشش بيمه قرار دادن 
اين است كه  قاليبافان هستند.وى گفت: چانه زنى بر سر 
در بودجه 95 اعتبار كافى براى بيمه قاليبافان ديده شود و 
عدد پيشنهادى هزار و 74 ميليارد تومان براى تحت پوشش 
قرار گرفتن 500 هزار نفر قاليباف است. كارگر بيان كرد: بايد 
امسال براى بودجه 95 اعتبار كافى از مجلس به طورى بسته 
شود كه تعداد بيشترى از جمعيت قاليبافان از بيمه قاليبافى 
بهره مند شوند و در اين راستا نيز حمايت نمايندگان مجلس 
استان از قشر قاليبافان مى تواند تصويب كننده اعتبار بيشتر و 

افزايش سطح بيمه شدگان قاليبافى باشد.
رئيس مركز فرش ايران با اشاره به ارائه تسهيالت به بافندگان 
فرش، اظهار داشت: در مورد ارائه تسهيالت ما با پرداخت 
تسهيالت به قاليبافان مخالف هستيم و اين را در راستاى 
حمايت از توليد نمى دانيم بلكه كمك به خروج بافندگان نيز 
مى كند اما به شدت از پشتيبانان توليد حمايت مى كنيم كه در 
اين راستا صندوق كارآفرينى اميد اين همراهى و نگاه مثبت 
را در كنار ما دارد.كارگر با اشاره به احداث گمرك تخصصى 
گفت:  جنوبى،  خراسان  در  فرش  رسمى  خوشه  و  فرش 
گمرك تخصصى نيازمند اقدامات خاص است كه فضاى آن 
در استان موجود نيست اما در مورد خوشه فرش و تجميع 
فعاالن فرش در يك مركز مشكالت حل و دست واسطه ها 
 نيز قطع مى شود و آمادگى داريم كه اين خوشه ها در استان نيز 
راه اندازى شود.و ى با اشاره به نمايشگاه و خوشه هاى دائمى 
حوزه فرش، افزود: مركز فرش ايران كامال از اين موضوع 
نيز  فرش  اطالعاتى  بانك  و  مى كند  همراهى  و  استقبال 
يكى از نيازمندى ها ما است كه در طول اين سال ها كارهاى 
ارزشمندى انجام شده است و اميد است به زودى شاهد اين 

اتفاق در كشور باشيم.
افزود: حرفه  دار كردن فرش،  به شناسنامه  اشاره  با  كارگر 
اما  است  فراگير شده  در همه حوزه ها  دار شدن  شناسنامه 
در حوزه فرش استقبالى صورت نگرفته است و آن هم به 
داليلى مانند پرهيز از شفافيت اطالعات فرش، عدم اطمينان، 
شناسايى اين شناسنامه در حوزه برون مرزى و يا جهل آن نيز 

مواردى بوده است كه استقبالى نشده است. 
وى افزود: در حوزه شناسنامه دار كردن فرش يكى از مواردى 
كه پيگير آن هستيم تراكنش هاى الكترونيكى در هنگام بافت 
در داخل فرش است كه با ارسال اين تراكنش ها به وسيله 

اينترنت نوع و شناسنامه فرش نمايش داده شود.

يافتن بازارهاى جديد براى فرش استان
رئيس اتحاديه بافندگان فرش خراسان جنوبي  بيان کرد:

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: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

 ثبت نام كربال - هوايى 
دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند
 ميدان شهدا- جنب بانك صادرات - ساختمان آوا    32224113

اعزام           

 94/9/21

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

   09151605216
  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
را

 اي
ه

يم
و ب

ت 
مان

ض
ل 

سا
 10

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

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

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

نصب و تعمير   لباسشويى  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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پند لقمان به پسرش

پند  سه  تو  به  امروز  گفت  پسرش  به  لقمان  روزي 
کن  سعي  که  اين  اول  شوي:  کامروا  که  دهم  مي 
در زندگي بهترين غذاي جهان را بخوري! دوم اين 
و  بخوابي!  رختخواب جهان  و  بستر  بهترين  در  که 
بهترين کاخها و خانه هاي جهان  اين که در  سوم 
زندگي کني!!! پسر لقمان گفت اي پدر ما يک خانواده 
کارها اين  توانم  مي  من  فقير هستيم چطور   بسيار 

را انجام دهم؟

لقمان جواب داد: اگر کمي ديرتر و کمتر غذا بخوري 
هر غذايي که مي خوري طعم بهترين غذاي جهان 
را مي دهد. اگر بيشتر کار کني و کمي ديرتر بخوابي 
در هر جا که خوابيده اي احساس مي کني بهترين 
کني،  دوستي  مردم  با  اگر  و  است.  جهان  خوابگاه 
بهترين  وقت  آن  و  گيري  مي  جاي  آنها  قلب   در 

خانه هاي جهان مال توست

يكرنگ بمان حتي 
 اگر در دنيايي زندگي مي كني

 كه مردمش براي پررنگي هزار رنگ مي شوند

سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، 
نگراني از سخت کوشي است
 که انسان را نابود مي کند.

دارد؟ اصال چه کار  برايتان هزينه  واقعي چقدر  شادي 
بايد بکنيد که واقعا شاد شويد؟ براي احساس نشاط و 
مثال شکمي  يا  بخريد  نو  خانه  است يک  شادي الزم 
 صاف و عضالني داشته باشيد؟ اگرچه شايد باورش براي
هاست  سال  که  محققاني  اما  باشد  سخت  ها  خيلي 
کنند،  تحقيق مي  زيستن  درخصوص روش هاي شاد 
مي گويند عوامل بيروني در بلندمدت تاثير چنداني روي 
شادي اي که فرد در قلب و روحش احساس مي کند، 
ندارد.واقعيت اين است که برخالف آنچه که اغلب ما 
تصور مي کنيم اتفاقات مثبت بيروني از ازدواج گرفته تا 
کاهش وزن، فقط مي توانند براي مدت کوتاهي شادي 
مهم  عوامل  آن  تداوم  براي  اما  برسانند  اوج  به  را  ما 
 ديگري بايد دست در دست هم بدهند که در ادامه شما 

را با ٦ موردشان آشنا مي کنيم.
١- خوش بيني

فرد  که  هايي  تجربه  همه  پذيرش  يعني  بيني  خوش 
طي زندگي به آنها مي رسد- حتي تجربه هاي بسيار 
دردناکي که به دست آوردنشان خيلي گران تمام شده 
اند- با توجه به اين نکته که باالخره اتفاقات خوب از راه 
مي رسند، خوش بيني به شما کمک مي کند تا نگراني 
هاي خود را در مورد آينده به حداقل برسانيد و سريع 
تر و راحت تر از کنارشان عبور کنيد. خيلي از برندگان 

قرعه کشي خوش بين تر و به آينده اميدوارترند. علتش 
هم اين است که تراژدي اي که در زندگي شان اتفاق 
افتاده باعث شده به ارزش خيلي از چيزهايي پي ببرند 
آنها  به  ولي  بود  چشمشان  جلوي  اين  از  قبل  تا  که 

توجهي نداشتند.

٢- عشق
محققان مي گويند يکي از مهم ترين عواملي که باعث 
بداند  که  است  اين  کند  شادي  احساس  فرد  شود  مي 
را  اطرافيانش  هم  خودش  و  دارند  دوستش  ديگران 
تواند حسي  مي  داشتن  دوست  از  منظور  دارد.  دوست 
باشد که شما به همسرتان داريد و اسمش را عشق مي 
گذاريد يا حسي که والدين به فرزندشان دارند و اسمش 

محبت پدر و مادر است.
يعني تفاوتي نمي کند که اين عشق از چه نوعي است 
چون به هر حال با وجود شما کاري مي کند که لبخند 
از لب هايتان جدا نشود. چطوري مي شود اين عشق و 

دوست داشتن را تقويت کرد؟ 
روان شناسان وقت گذراني را با کساني که دوستشان 
ساعت  يک  که  نيست  مهم  دهند  مي  پيشنهاد  داريد 
باشد يا يک آخر هفته کامل. وقتي پاي عشق در ميان 

است کيفيت معاشرت است که حرف اول را مي زند.

٣- شجاعت
شجاع بودن يعني ارزش هاي شخصي خودتان را مقدم 
بر هر چيز ديگري قرار دهيد و براساس آن عمل کنيد 
اين  روي  را  چشمتان  که  نشود  باعث  چيزي  هيچ   و 
ارزش ها ببنيد. اگر شما برخالف ارزش هايي که براي 
اين  مثل  درست  کنيد،  عمل  ايد  کرده  تعيين  خودتان 

است که با خودتان وارد جنگ سرد شده باشيد. 
است،  مهم  برايتان  و  خواهيد  مي  آنچه  پاي  اگر  اما 
بايستيد احساس رضايت دروني پيدا مي کنيد که نتيجه 
اش شادي واقعي است. اين مساله براي خيلي از خانم 
ها به اين معناست که دست از بيماري «خشنودکردن 

ديگران» بکشند و خودشان را قرباني ديگران نکنند.
٤- استقالل و خودگرداني

محققان مي گويند افرادي که خودشان را به عنوان افراد 
مستقل و خودمختار توصيف مي کنند ٣ برابر بيشتر از 
ديگران از زندگي شان راضي هستند که اگر ببينند در 
موقعيت نامطلوبي قرار گرفته اند که به ضررشان است، 
به راحتي مي توانند خودشان را از مهلکه بيرون بکشند 
و  انتخاب  مسئوالنه  شود  مي  خراب  اوضاع  وقتي  و 

مسيرشان را عوض مي کنند.
٥- دنبال تجربه هاي جديدبودن

زمين  کره  روي  افراد  شادترين  ولي  نکنيد  باور  شايد 
را در معرض تجربه هاي  آنهايي هستند که خودشان 
خود  دروني  نيروي  اينکه  براي  دهند.  مي  قرار  جديد 
را تقويت کنيد، با خودتان قرار بگذاريد که روزي يک 
باعث  قرار شخصي  و  قول  اين  شويد.  مرتکب  اشتباه 
تجربه  براي  را  الزم  شجاعت  و  انگيزه  که  شود  مي 
هاي جديد پيدا کنيد و به اصطالح دل به دريا بزنيد. 
تازه  تجربه هاي  گويند  اعصاب مي  علوم  متخصصان 
با  که  مي شود  مغز  در  دوپامين  ترشح  تحريک  باعث 

افزايش شادي و نشاط رابطه مستقيمي دارد.
٦- امنيت

فعلي که  و مکان  جايگاه  مورد  در  يعني  واقعي  امنيت 
داشته  خوبي  احساس  هستيد،  آن  در  حاضر  حال  در 
امنيت  احساس  که  هست  هم  دليل  همين  به  باشيد. 
مي تواند شما را شاد کند. افرادي که واقعا شاد هستند 
در مورد خود واقعي شان احساس خوبي دارند و حاضر 
نيستند اين احساس را با شرايط مالي بهتر يا محبوبيت 
امنيت  بزنند. وجه ديگر احساس  اجتماعي بيشتر طاق 
اين است که باور کنيد آدمي که امروز هستيد، نتيجه 
همه تجربه هايي است که در گذشته به دست آورده ايد 
و اين تجربه ها تک تک اجزاي وجود شما را ساخته اند 

و کسي نمي تواند آنها را از شما بگيرد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و كسانى اند كه گواهى دروغ نمى دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى گذرند.
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حديث روز  

سجده شكر برهرمسلمانى واجب است،با آن نمازت را كامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى.
امام صادق (ع)

سبك زندگى

6 راز براى اينكه شادتر زندگى كنيم

حاال که خيال است نباشد بهتر
پرواز محــال  است  نباشد بهتر
ازحال پرندگان زخمـي پيداست
بالي که وبال است نباشد بهتر !

آنچه جذاب است آساني نيست،
 دشواري هم نيست،

 بلکه دشواري رسيدن به آساني است

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، 
بخاطر اين است که شما چيز زيادي

 از آن نخواسته ايد و اقدامي نيز نکرده ايد.

اختالفات را چه طور حل کنيم؟

طبيعي  کامال  زندگي  در  اختالف  که  باشد  يادتان 
بلکه شيوه  آيد،  نمي  به حساب  است و يک مشکل 
باشد.  ساز  مشکل  تواند  مي  که  است  اختالف  حل 
براي  زيادي  عاميانه  هاي  توصيه  هم  شما  احتماال 
حل  همسرتان  خانواده  با  را  مشکلتان  بتوانيد  اينکه 
بار  يک  رو  «تکليفت  مثال  براي  ايد؛  شنيده  کنيد، 
مسائلشون  تو  هم  «تو  يا  کن»  معلوم  هميشه  براي 
بشنو  گوش  اين  از  رو  «حرفاشون  يا  کن»   دخالت 

و از اون گوش در کن».
را  ها  توصيه  اين  خود  زندگي  و  برگرديد  اگر  البته 
مورد  اين  در  هم  خودشان  که  بينيد  مي  کنيد،  نگاه 
موفق نبوده اند يا اصال موضوعيتي برايشان نداشته، 
يا  اند؛  نداشته  خودشان  همسر  خانواده  با  مشکلي  با 
اما  ندارند؛  روابط  اين گونه  از   حتي مجردند و درکي 
ادامه مي آيد، مي تواند به شما  توصيه هايي که در 
کمک کند تا بتوانيد اين گونه استرس ها را حل کنيد و 

يا از بروز اختالفات بعدي پيشگيري کنيد.
زندگي  همسرتان  والدين  با  که  زماني  است   ممکن 
مي کنيد احساس کنيد، حريم خصوصي شما تهديد يا 
شکسته مي شود و ممکن است نتوانيد مرز زندگي دو 
نفره تان را با آن ها نگه داريد. شما مي توانيد در ازاي 
اين کنجکاوي هاي بيش از حد و شکسته شدن خط 
قرمز زندگيتان وارد مشاجره با والدين همسرتان شده و 
با حرمت شکني، زندگي خود را سخت و رابطه تان را 
بد و بدتر و در نهايت به بحران تبديل کنيد؛ اما قطعا به 
دنبال اين کار، از حس ارزشمندي شما کم مي شود و 
احتماال از طرف والدين همسرتان هم با رفتار و گفتار 

اهانت آميزي رو به رو خواهيد شد.

شوم   - نجاري  ابزار   -١ افقي: 
کشد  مي  نفس  هنوز   - بداختر  و 
را  مثنوي  اول  بيت  هجده   -٢
به  شهري  از  رفتن  ضرر-  گويند- 
و  نويسنده  آشکار-   -٣ ديگر  شهر 
ضمير   -٤ کردن  بدرقه  سخندان- 
انگليسي- چيزها- انباشته شدن ٥- 
نيست  روايت کننده- غريبه  گنج- 
٦- پيش از ورزش- آرايش و زيور- 
رسان-  کمک   -٧ قلعه  نگهبان 
ناسزا  و  دشنام  يونان-  پايتخت 
٨- جاي مطمئن- حيات ومعاش- 
جمله قرآني ٩- يار سوزن- دشمن 
اصفهان  شهر  توابع  از  سالمت- 
خروس  چاي-  تهيه  وسيله   -١٠
جنگي- بند و ريسمان ١١- حرف 
نادان-  و  کودن  يوناني-  نخست 
از آن آويزان مي  قصاب گوشت را 
کند ١٢- شفاف شدن- اصطالحي 
جابجا   -١٣ بار  لنگه  شطرنج-  در 
نقره ١٤-  دانه-  هزار  ميوه  شدن- 
سوگ   امريکا-  جاسوسي  سازمان 
کافر   -١٥ تيغي  جوجه  عزا-  و 
حيواني  بروشور-  دين-  بي  و 
گوشت خوار با پوستي نرم و لطيف

خبرگزاري  آزردن-   -١ عمودي: 
از   -٢ نفس  تنگي  بيماري  ايتاليا- 
زيباترين سرابهاي کرمانشاه- نوعي 
پارچه پرزدار- رود مصر ٣- پست و 
فرومايه- سوگند- بازکردن ٤- بخار 
سابقه ٥-  نگارشي-  درس  دهان- 
قسمتي از تفنگ- صاحب منصب- 
زمان  امام  نام   -٦ عصايي  حرف 
فرزندان  زيرک-  و  باهوش  (عج)- 
نوعي  مساعدت-  و  کمک   -٧
گرمي  و  حرارت  دوزي-  کنگره 
٨- يک چهارم از جزء قرآن- مقابل 

(ص)  پيامبر  پيروان  ديفرانسيل- 
٩- عالمت پيروزي- سرمه چشم- 
بني  قوم  جادوگر  بندي ١٠-  شرط 
چهارم  يک  کننده-  آگاه  اسرائيل- 
من ١١- قلمه گياه- معلم متوسطه- 
از   -١٢ کبوتر  از  کوچکتر  پرنده 
از  استوايي-  مناطق  بومي  درختان 
شهرهاي هسته اي ايران- شخص 
١٣- اياز- شهر شرقي ترکيه- جد 
رستم در شاهنامه ١٤- راندن از نزد 
خود- فراموشکار- کنگر فرنگي ١٥- 
شهر بي قانون- ميوه هندي- ژتون
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نسرين كارى

به يك نيروى حسابدار خانم 
نيازمنديم. مراجعه فقط حضورى 

از ساعت 11 الى 13
به مدت سه روز 

32448861 -09151613463

موسسه حقوقى عدالت خواهان سپهر 
(مشاوره و وكالت) از كليه دانشجويان و فارغ 
التحصيالن حقوق دعوت به همكارى مى نمايد. 

عالقه مندان مشخصات و رزومه خود را 
به شماره 09157237880 پيامك 

يا به m.sephr@yahoo.com ايميل نمايند.

استخــدام
تعدادى بازارياب آقا و خانم 
با روابط عمومى باال نيازمنديم.
ترجيحا بومى (بيمه ، پورسانت

حقوق باالتر از يك ميليون تومان )
09379600252 - 32237958

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

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

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

09151636052 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب امين 
جليليان قدرتى به شماره 1258-757 مقطع كاردانى 
كاربرد كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

با حداقل هزينه در 5 هزار نقطه استان 
تبليغ كنيد شماره رزرو آگهى:

09371502893

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران 

قيرگونى    نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

 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 

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

الستيك فرازى

خيلى زود دير مى شود. اگر به دنبال شرايط مناسبى براى سرمايه گذارى 
و خريد آپارتمان هستيد اين فرصت فوق العاده را از دست ندهيد

تعداد كل واحدها 132 واحد با عرصه ملكى ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه
 2 واحد، كليه واحدها شمالى و جنوبى (دو كله)، هر طبقه 150 متر زيربنا با مشاعات
پرداخت به صورت كامال توافقى / هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف 

مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 20 ماهه مى باشد.
محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا... (عج) – نرجس 4

براى اطالعات بيشتر با شماره 09014817275 تماس بگيريد.

قابل توجه ادارات ، سازمان هاى دولتى و شخصى 
فروش و حمل سنگفرش شوشود 

در سطح استان    09155610491

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

با يك تماس     09159618050

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

09153613243- شريفى

تورى هاى حصارى امير محمد
توليد كننده انواع فنس 

در چشمه هاى مختلف
آدرس: حاجى آباد - امام صادق (ع)  

بين امام صادق (ع) 12و 14
09371930948 - رمضانى

09158629632

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
تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى

ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

فروش زمين براى احداث باغ ، تاالر 
گلخانه و ... در بهترين موقعيت و نازل ترين 

قيمت يا معاوضه     09376234005

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع     معلم 7- پالك 34 

09155620967

واگذارى و فروش كليه لوازم 
مغازه آكواريوم و ماهى تزئينى

 واقع در بيست مترى اول غربى مدرس
09156680073 - جواد عباس آبادى

فروش يخچال ويترينى سه 
درب ايستاده، دو مترى، قرمز 
رنگ، در حد نو  قيمت: توافقى 

09159859884

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

اجاره يا فروش كارگاه قارچ درحال 
توليد با تمام امكانات و موقعيت عالى

09366142689

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

يال
ى اُم

ـر
عرضه كننده لوكس ترين و جديدترين لوازم منزل، تزئينى، آشپزخانهگال

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد
آدرس: معلم، خيابان فردوسى، نبش فردوسى 1

32431749 - 09159044370 عربى
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اخبار ورزشى

سالمانه : بنابر مطالعات جديد نوشيدن حداقل يک فنجان قهوه در روز دردهاي عضالني را تا ٥٠ درصد کاهش مي دهد ضمن اين که راهي است براي بهبود سطح 
حافظه. کافئين موجود در قهوه ابتال به آلزايمر را به تأخير مي اندازد. قهوه همچنين محرک قدرتمندي است براي انقباضات عضالني در دستگاه گوارش و 
جلوگيري از يبوست. به گفته محققان نوشيدن ٣٠٠ ميلي گرم قهوه در روز براي سود بردن از مزاياي سالمتي آن کافي است.

«قهوه» دردهاى عضالنى را كاهش مى دهد

ممنوعيت استفاده از خمير دندان در اين كودكان

6
ايستگاه سالمت

حوادث

«ني خنجي» مدال طالي مردان 
فوالدين را كسب كرد

استوار يکم داوود ني خنجي، از کارکنان معاونت تربيت 
و آموزش فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي مقام اول 
مسابقات پرس سينه را که در استان خراسان رضوي 
پايگاه خبري  به گزارش  بود کسب کرد.  برگزار شده 
پليس ، داوود ني خنجي با شرکت در مسابقات پرس 
برگزار شده  سينه که در وزن ٩٣ کيلوگرم در مشهد 
بود با پيشي گرفتن از حريفان خود با کنترل وزنه ١٨٠ 
مدال  و  کرد  را کسب  مسابقات  اول  مقام  کيلوگرمي 

طالي مردان فوالدين را از آن خود کرد .

رئيس فدراسيون واليبال: لوزانو 
مورد تاييد والسكو است

 ايرنا: رئيس فدراسيون واليبال گفت: لوزانو جزو مربيان 
بزرگ واليبال محسوب مي شود و والسکو او را در ميان 
گزينه هاي خود براي هدايت تيم کشورمان قرارداده بود. 
از قطعي شدن جدايي  محمدرضا داورزني گفت: پس 
والسکو، او چند گزينه را به ما معرفي کرد که يکي از 
آنها لوزانو بود. وي افزود: لوزانو قبال سرمربي تيم ملي 
واليبال لهستان بوده است و قطعا مربي با تجربه و کارنامه 
داري است. وي در رابطه با زمان ورود لوزانو و سيچلو 
به ايران، تصريح کرد: اين مربيان ٢٤ روز ديگر به تهران 

مي آيند و قرارداد نهايي خود را امضا مي کنند. 

هاشمى: رستمى اميد را به تيم 
وزنه بردارى بازگرداند

 ايرنا: رئيس کميته ملي المپيک معتقد است ارزش مدال 
نقره کيانوش رستمي در رقابتهاي جهاني هيستون کمتر 
باز گرداند.  ايران  تيم  به  را  اميد  نبود، چرا که  از طال 
کيومرث هاشمي در خصوص عملکرد رستمي گفت: 
از  اتفاقا  و  کنم  مي  پيگيري  زنده  بطور  را  مسابقات 
دالوري و روحيه جنگندگي کيانوش لذت بردم، او آنقدر 
خوب و غيرتي وزنه زد که هر ايراني در هر جاي دنيا 
به او افتخار مي کند.رييس کميته ملي المپيک خاطر 
نشان کرد:از آنجايي که تمام هدف ورزش کشور حضور 
قدرتمندانه در بازيهاي المپيک است و بالطبع در اين 
زمينه مي بايست از تمامي ظرفيت ها و داشته هاي مان 
بهره ببريم، حضور سهراب مرادي در کنار ملي پوشان 
تواند عامل  المللي خود مي  بين  رقابتهاي  به  اعزامي 

انگيزشي خوبي براي اردونشينان باشد.

كسب مقام هفتمى بانوان ايران 
در اولين حضور جهانى

مهر : تيم ملي بانوان ناشنواي کشورمان با نتيجه ۹ بر 
۴ تيم تايلند ميزبان مسابقات را شکست داد و به مقام 
هفتم دست يافت. در رقابت هاي جام جهاني فوتسال 
در  کشورمان  فوتساليست  بانوان  تايلند  در  ناشنوايان 
ديدار برابر تيم ميزبان با نتيجه ۹ بر ۴ پيروز شدند و 

موفق به کسب مقام هفتم شدند.

 
بهترين مواد غذايى براى 

باز شدن عروق
 

سالمت نيوز: رژيم غذايي سرشار از چربي هاي 

تواند  مي  کربن  هاي  هيدرات  و  شکر  اشباع، 
مستقيما بر سالمت قلب و عروق تاثير بگذارد. 
يا  ميان مدت  نوع خوراکي ها در  اين  واقع،  در 
طوالني مدت سطح چربي خون را باال مي برند، 

موجب انسداد رگ ها مي شود و زمينه ابتال به 
بيماري هاي مختلف را به وجود مي آورد.

 ترکيبات آنتي اکسيداني موجود در «سير» مي تواند 
و  کند  کم  را  آزاد  هاي  راديکال  منفي  عملکرد 
همچنين سطح کلسترول خون را نيز پايين آورد. 
همچنين ثابت شده است که عالوه بر تاثير در 

تنظيم کلسترول خون، موجب رقيق شده خون 
 براي جريان بهتر و کنترل فشار خون نيز مي شود.

«روغن زيتون» حاوي اسيدهاي چرب ضروري 
است که در تميز شدن رگ ها نقش دارد و با کاهش 

کلسترول احتمال خطر ابتال به بيماري هاي قلبي 
عروقي را کاهش مي دهد.ثابت شده است که اين 
روغن نوعي مولکول هاي چرب دارد که احتمال 
 اکسيد شدن آن کم است يعني در ديواره رگ ها 
رسوب نمي کند. مقدار باالي ليکوپن موجود در 
اکسيدان  آنتي  يک  عنوان  به  فرنگي»  «گوجه 
قوي مانع از اکسايش کلسترول و رسوب آن در 
فرنگي  گوجه  از طرفي  ديواره عروق مي شود. 
فيبرهاي زيادي دارد که با دفع چربي هاي اضافي 
به پاکسازي بدن کمک مي کند. همچنين منبع 
غني از ويتامين C است که يک آنتي اکسيدان 
طبيعي بوده و قادر است متابوليسم چربي ها را 

بهبود بخشد.

ممنوعيت استفاده از خمير دندان 
در اين كودكان 

براي مسواک  دندان  از خمير  استفاده  سيمرغ: 
زدن در برخي گروه هاي سني توصيه نمي شود.

سالگي  سه  تا  ماهگي  شش  از  بايد  والدين 
شير  بار  هر  از  پس  را  کودک  دنداني  فضاي 
خوردن يا غذا خوردن با پنبه خيس تميز کنند 
استفاده  به  نيازي  براي کودکان زير ٢ سال  و 
نيست.  زدن  مسواک  براي  دندان   خمير  از 

از خمير دندان در کودک در سنين ٢  استفاده 
باشد  پزشک  مشاوره  تحت  بايد  سالگي   ٣ تا 
و با توجه به اهميت دندان هاي شيري توصيه 
سالگي  از سن سه  بعد  کودکان  براي  مي شود 
استفاده  اطفال  مخصوص  دندان هاي  خمير  از 
بعد  به  سالگي  نيم  و  دو  حدود  سن  از  شود. 

کودک بايد با همکاري والدينش مسواک بزند. 
حاوي  دندان هاي  خمير  از  سالگي   ٥ سن  تا 
فلورايد استفاده نکنند چون ممکن است خمير 

دندان توسط کودک خورده شود. 

اين مواد غذايى موجب
 يبوست مى شود 

خشک،  غذاهاي  مانند  خوراکي هايي  تسنيم: 
عدس پلو، موز سفت، ميوه هاي ترش مانند «به» 
ترش و انار ترش، سنجد، خرمالوي گس، سرکه 

و آبغوره و ترشي هاي ديگر، در ايجاد يا پيدايش 
خردل  زنجبيل,  مصرف  دارد.  نقش  يبوست 
به  زياده روي،  يا  تکرار  صورت  در  نيز  فلفل  و 
يبوست منجر مي شود.خوردني هاي سرد و َتر و 

بلغم زا مانند ماست, لبنيات، ميوه ها و سبزيجاتي 
مانند خيار, آلو, کاهو و اسفناج بايد با احتياط باشد 
يا  مرطوب  خوراکي هاي  مصرف  به  توصيه  و 
ُپرفيبر را نبايد هميشه سودمند دانست، اگرچه در 
ابتدا با لغزنده شدن مسير روده، ممکن است دفع 

قدري آسان تر به نظر برسد.

بهترين و بدترين مواد غذايى
 براى سالمت دندان ها

 
سالمانه : فرآورده هاي لبني مانند شير و تخم مرغ 
بهترين مواد غذايي براي حفظ سالمت دندان ها 
هستند. پنير کم چرب و ماست فاقد چربي نيز 
منبع بسيار غني از کازئين، پروتئين و کلسيم اند 
که براي حفظ سالمت دندان ها ضروري به نظر 
و  کلسيم  حاوي  نيز  ماهي  و  مي رسند.گوشت 
فسفر هستند و از استحکام استخوان ها محافظت 
مي کند. کلم بروکلي و سبزيجات تيره رنگ نيز 
و  هويج  کرفس،  کنار  در  اسفناج  و  باميه  مانند 
سبزيجات ترد ديگر براي بهداشت دهان و دندان 
مفيدند. سيب نيز ماده مغذي مفيد ديگري براي 
دندان است.اما بدترين مواد براي سالمت دهان 
و دندان شامل ليمو، پرتقال، گريپ فروت، ترشي، 

آب نبات و ميوه هاي خشک شده است.

درگيرى بر سر غذا به قتل انجاميد 

باشگاه خبرنگاران: ماموران پليس پاکدشت در جريان 
کشف جسد مردي ميانسال قرار گرفتند و موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. در بررسي ها مشخص 
شد که اين مرد پس از درگيري با پسرش، با ضربات 
چاقو کشته شده است. در نهايت ماموران پسر کوچکتر 
مقتول را دستگير کردند. اين پسر در بازجويي ها به قتل 
پدرش اعتراف کرد و گفت: روز حادثه درحاليکه مادر و 
خواهرم براي خريد بيرون رفته بودند، من مي خواستم 
غذا بخورم. ولي پدرم گفت اين غذاي من است. براي 
همين به شدت عصباني شدم و با چاقو به سراغش 

رفتم و ٨ ضربه به او زدم. 

حمله به خانه مردم براى زورگيرى

هاي  فوريت  مرکز  اعالم  پي  در  خبرنگاران:  باشگاه 
پليسي تهران مبني بر حضور سارق زورگير در منزل 
با  اعزام شدند.  به محل  ماموران  از شهروندان  يکي 
حضور ماموران فردي به آنان مراجعه و بيان کرد فردي 
که با قصد زورگيري وارد منزل ما شده و با عربده کشي 
موجب رعب و وحشت اهالي خانه شده در داخل منزل 
است. بالفاصله متهم توسط  ماموران دستگير شد  که 
خود را «احسان» معرفي و شاکي در ادامه بيان کرد 
متهم که از افراد شرور محله است دومين بار است که 
براي زورگيري به منزل ما مي آيد و در بار اول٢٦٠ 

هزار تومان از من زورگيري کرده است.

متالشي شدن باند خانوادگي 
مواد مخدر در بيرجند

مأموران  گفت:  بيرجند  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
کالنتري ١٤ اميرآباد شهرستان بيرجند از فعاليت باند 
خانوادگي مواد مخدر مطلع شدند و دستگيري اعضاي 
باند را در دستور کار خود قرار دادند. سرهنگ شجاعي 
نسب اظهار کرد: مأموران با كار اطالعاتي هشت عضو 
باند حمل و قاچاق مواد مخدر را شناسايي و دستگير 
كرند. وي با اشاره به اين كه متهمان سه زن و دو مرد  
 بودند، گفت: بيش از ١٤٦ گرم ماده مخدر از نوع کراک ،

شيشه و ترياک از متهمان كشف شد که به همراه مواد 
مخدر کشف شده به مرجع قضايي معرفي شدند.

زمين لرزه شديد خوزستان را لرزاند 

فارس : زمين لرزه شديد بامداد پنج شنبه باعث خارج 
شدن مردم چندين شهر خوزستان از منازل شد.شدت 
مناطق  اين  مردم  از  بسياري  بود که  به حدي  لرزه 
را  ايذه، مسجدسليمان و شوشتر  از جمله شهرهاي 
براي در امان بودن از خسارات احتمالي به خيابان ها 
کشاند.مرکز اين زمين لرزه شهرستان مسجدسليمان 
با ٥,٣ ريشتر لرزش، در عرض جغرافيايي ٣١,٨٩٦، 
طول جغرافيايي ٤٩,٥٢٥ و در عمق ١٢ کيلومتري 
تکان  از  گزارش هايي  است.  بوده  زمين  سطح 
شهرهاي اهواز، شوش، دزفول، رامهرمز و باغملک 

اعالم شده است.

پيامك، جان فردى را از مرگ 
حتمى نجات داد

 ايرنا: مسئول روابط عمومي مرکز فوريت هاي پزشکي 
آذربايجان شرقي گفت: نگراني خواهر با دريافت پيامکي 
يک کلمه اي نسبت به وضعيت برادر، باعث نجات جان 
وي از مرگ حتمي شد.حسينقلي زاده افزود: شهروندي 
اطالعات الزم در خصوص آدرس دقيق محل زندگي 
برادر خود ارايه و خواستار نجاتش مي شود.با پيگيري 
مرکز اورژانس، عوامل آتش نشاني و اورژانس به آدرس 
اعالم شده اعزام و مانع جان باختن اين مرد جوان به دليل 
استشمام گاز مونوکسيدکربن مي شوند.الزم به ذکر است 

در پيامک ارسالي فقط کلمه «گاز» نوشته شده بود.

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

محمد رسول ا... (ص)شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

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.

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

از محصوالت ( اى اليف) 

در نمايشگاه و فروشگاه

 رايانه ثامن ديدن فرماييد

فروش اقساطى لپ تاپ

 بدون كارمزد
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   

(5خط) 32446431     

به يك شاطر نانوايى
 براى پخت لواش تنورى

م.   09157265619
دي

زمن
نيا
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استاندار گفت: با پيگيري هايي كه به انجام رسيد مجوز تأسيس 65 دهياري براي روستاهاي مرزي باالي 20 خانوار استان اخذ شد. خدمتگزار، با بيان اينكه در سال گذشته 
نيز موفق به دريافت مجوز تأسيس 42 دهياري براي روستاهاي مرزي باالي 20 خانوار شده بوديم، گفت: در حال حاضر خراسان جنوبي به عنوان اولين استان در سطح 
كشور توانسته مجوز تأسيس دهياري و رديف اعتباري مشخص براي تمامي روستاهاي مرزي باالي 20 خانوار را اخذ نمايد. وي اين اقدام را در راستاي اجراي سياست 

تثبيت جمعيت در نقاط مرزي و روستاها برشمرد و گفت: مبلغ 20 ميليارد و700 ميليون تومان اعتبار براى در راستاي اجراي اين سياست به استان اختصاص يافت.

تمامي روستاهاي مرزي باالي 20 خانوار استان داراي مجوز دهياري شدند

كك سازى طبس با30 ميليارد تومان 
تسهيالت جان تازه مى گيرد

طبس، حقانى- مديرعامل كارخانه كك سازى طبس از 
تخصيص 30 ميليارد تومان اعتبار به اين صنعت خبر داد.  
سيف الدينى در جمع خبرنگاران با اشاره به پيشرفت 95 
درصدى فيزيكى اين كارخانه بيان كرد: كارخانه كك با 
توليد ساالنه 450 هزار تن كك در فاز اول، 3ماه پس از 
دريافت تسهيالت بانكى وارد مدار توليد مى شود. وى 
افزود: اتمام پروژه سنگين كك سازى طبس به شدت 
نيازمند تأمين نقدينگى از طريق تسهيالت بانكى است 
كه اين مطلب به عرض نماينده مردم طبس در مجلس 
رسيد كه پيرو آن در جلسه اى كه به پيگيرى دكتر عبداله 
زاده با معاون نظارت و برنامه ريزى و هماهنگى معاون 
اول رئيس جمهور برگزار شد، پرداخت تسهيالت بانكى 
به ارزش30 ميليارد تومان به تأييد حوزه معاونت رياست 
جمهورى رسيد. سيف الدينى گفت: دريافت تسهيالت 
مصوب معاون نظارت و برنامه ريزى و هماهنگى معاون 
اول رئيس جمهور تا يك ماه آينده ميسر مى شود. وى 
با بيان اينكه اين كارخانه اولين كارخانه كك سازى به 
روش بازيافت حرارت در خاورميانه است افزود: در اين 
كارخانه بر خالف ساير كارخانه ها عالوه بر كك، ساالنه 
32 مگاوات برق هم توليد خواهد شد. به گفته وى با 
بهره بردارى از اين كارخانه در فاز اول توليد 300 نفر، 
در فاز دوم 360نفر و در فاز نهايى اين پروژه 700 نفر 

اشتغالزايى ايجاد مى شود.

راهيابى فيلم «روزى كه به شهر رفتم» از 
فردوس به جشنواره بين المللى سينما حقيقت

فارس- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس 
از راهيابى فيلم مستند «روزى كه به شهر رفتم» از 
اين شهرستان به جشنواره بين المللى سينما حقيقت 
طيب  فيلم  اين  كرد:  اظهار  ايمان طلب  داد.  خبر 
نجفيان به تهيه كنندگى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
پرتره  بخش  به  توانست  جنوبى  خراسان  اسالمى 
جشنواره راه يابد. وى افزود: اين جشنواره، معتبرترين 

جشنواره سينماى مستند در آسياست.

دوره آموزشى مربيان طرح تربيت 
حافظان قرآن كريم در بيرجند برگزار شد

شبستان- دومين دوره آموزشى مربيان طرح تربيت 
حافظان قرآن كريم به همت اداره كل اوقاف و امور 
سراسر  مربيان  از  نفر   180 حضور  با  استان  خيريه 
استان در بيرجند برگزار شد. حجت االسالم گرايلى  
استان  در  قرآن  حفظ  مربى   235 وجود  به  اشاره  با 
قرآن  حافظان  تربيت  طرح  اجراى  زمان  از  گفت: 
و  دوره ها  در  استان  از  نفر  هزار   12 تاكنون  كريم 
كالس هاى آموزشى اين طرح شركت كرده اند. وى  
مربيان  توان  ارتقاى  را  دوره  اين  برگزاري  از  هدف 
حفظ قرآن كريم و افزايش توان كالس دارى آنان در 
جهت اجراي هرچه مطلوب تر طرح ملى حفظ قرآن 

كريم كه از تأكيدات رهبري است، عنوان كرد.

راه تالش و جهاد براى 
كنترل نفس را بياموزيم

ايسنا- مسئول سازمان بسيج طالب خراسان جنوبى با 
بيان اينكه بايد راه تالش و جهاد براى مواظبت و كنترل 
بايد تالش كند فكر،  انسان  بياموزيم، گفت:   را  نفس 
زبان و مسيرهايى كه او را از مسير الى ا... دور مى كند 
را اصالح كند. حجت االسالم  توكلى در مراسم زيارت 
عاشوراى اصحاب رسانه مركز استان، اظهار كرد: معامله 
با نفس شروط و اصولى دارد كه اگر انسان اين شروط را 
رعايت كند در اين معامله بهره برده و در غير اين صورت 
ضررهايى خواهد كرد كه عواقب خوبى نخواهد داشت. 

احداث سوله پردازش زباله 
  به منظور حفظ منابع طبيعي در بيرجند 

ايسنا- معاون خدمات شهرى شهردارى بيرجند گفت: 
براى كاهش توليد زباله و حفظ منابع طبيعي استفاده 
مجدد و يا تبديل به مواد ديگر سوله پردازش زباله در 
حال احداث است. خانزاد با اشاره به اينكه جمع آوري 
و دفع زباله ها عالوه بر صرف هزينه هاي سرسام آور، 
باعث تخريب محيط زيست از جمله آب، هوا و خاك 
مي شود، ادامه داد: الزم است براى كاهش توليد زباله 
و حفظ منابع طبيعي تا حد امكان زباله هايي كه قابليت 
بازيافت و استفاده مجدد و يا تبديل به مواد ديگر دارند، 
كنيم.  مخلوط  ديگر  زباله هاي  با  و  كرده  جداسازي 
خانزاد با بيان اينكه سوله پردازش زباله با اين  هدف 
اين سوله كه در  در حال احداث است، تصريح كرد: 
محل دفن زباله در حال احداث است، فونداسيون آن به 
اتمام رسيده و به زودى نصب سوله و مسقف كردن آن 
آغاز مى شود. وى تصريح كرد: اميد است با افتتاح اين 

سوله موضوع زباله  گردى نيز ساماندهى شود.

تهيه طرح هاى هادى براى 908
 روستاى باالى 20 خانوار استان

گروه خبر- مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان 
در ديدار با استاندار از تهيه طرح هاى هادى براى 908 
روستاى باالى 20 خانوار استان خبر داد. آسمانى مقدم 
يكى از خدمات بنياد مسكن در روستا ها را نوسازى و 
بهسازى مسكن روستايى عنوان كرد و گفت: از سال 
در  مقاوم  مسكونى  واحد  هزار   30 حدود  تاكنون   85
روستاهاى استان ساخته شده است. وى با بيان اينكه 
هنوز 30 هزار واحد غير مقاوم در روستاها وجود دارد، 
عنوان كرد: ناتوانى مردم در پرداخت تسهيالت، گرايش 
آنها براى مقاوم سازى را كم كرده است. وى افزود: در 
سال جارى طرح هادى 100 روستاى استان تهيه شده 
و عليرغم كمبود اعتبار تا پايان سال جارى تمامى تهيه 
طرح هاى هادى براى تمام روستاهاى استان به اتمام 
مى رسد. استاندار نيز در اين ديدار گفت: تالش خوبى 
براى خدمت به مردم در بنياد مسكن احساس مي شود. 
خدمتگذار در خصوص برگزارى مجمع عمومى انجمن 
براى  كرد:  عنوان  و  تأكيد  استان  خيرين مسكن ساز 
مساعدت و رفع مشكالت بنياد مسكن استان و همچنين 

حفظ ماشين آالت سنگين آن آمادگى كامل دارد.

23 هزار متر مربع از گلخانه هاى 
بيرجند زيركشت صيفى جات است

گروه خبر- مدير جهاد كشاورزى شهرستان بيرجند 
اعالم كرد: 23000 متر مربع  از گلخانه هاى فعال 
صيفى  كشت  زير  جارى  زراعى  سال  در  شهرستان 
جات رفته و تا كنون 300 تن محصول آن برداشت 
شده است. محمدى ادامه داد: عمده ترين محصول 
توليدى خيار و گوجه فرنگى، فلفل و قارچ است و در 
زينتى يك واحد پرورش گل  توليد گل هاى  زمينه 
رز فعال است كه پيش بينى مى شود تا پايان سال 
توليد كند. وى  رز  جارى حدود 30 هزار شاخه گل 
ميزان اشتغالزايى دراين واحدها را 46 نفر به صورت 
فعاليت  غيرمستقيم  صورت  به  نفر   100 و  مستقيم 
به طور  افزود: در هر هكتار گلخانه  و  دانست  دارند 

متوسط براى 4 تا 6 نفر شغل ايجاد مى شود.

آدرس اداره گاز بيرجند تغيير كرد

اداره گاز شهرستان بيرجند به ساختمان قبلي شركت 
شهداي  بلوار  آدرس  به  جنوبي  خراسان  استان  گاز 
عبادي – تقاطع خيابان انقالب منتقل گرديد. روابط 
افزود:  خبر  اين  اعالم  با  استان  گاز  عمومي شركت 
متقاضيان و مشتركين محترم گاز طبيعي مي توانند  
تقاضاي توسعه  اشتراك،  اين پس جهت پذيرش  از 
قبوض  به  مربوط  موارد  و  علمك  نصب  يا  شبكه 
گازبها به آدرس فوق الذكر مراجعه و يا با شماره هاي 

32229270و32229280  تماس حاصل فرمايند. 

افزايش 25 درصدى اعتبارات 
حوزه شيالت خراسان جنوبى

جهاد  سازمان  آبزيان  و  شيالت  امور  مدير  ايسنا- 
كشاورزى خراسان جنوبى گفت: اعتبارات حوزه شيالت 
جهاد  اعتبارات  درصدى   34 كاهش  عليرغم  استان 
افزايش  درصد   25 جارى  سال  در  استان  كشاورزى 
در  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  سعيدى،  است.  داشته 
سال گذشته 341 تن ماهى سردآبى در 61 باب استخر 
توليد شده  ريال  ميليارد  ريالى 410  ارزش  با  استان، 
است كه براى 108 نفر اشتغالزايى داشته است. وى با 
اشاره به وجود 499 باب استخر پرورش ماهيان گرمابى 
در استان تصريح كرد: در سال گذشته 500 تن توليد 
ارزش 480 ميليارد ريال در استان  به  ماهى گرمابى 
توليد داشته  شده كه براى 141 نفر اشتغال ايجاد شده 
است. وى با بيان اينكه شش باب واحد توليدى ماهيان 
زينتى در استان فعال است، افزود: در سال گذشته 83 
هزار قطعه ماهى زينتى به ارزش 33 ميليارد و 300 

ميليون ريال در استان توليد شده است.

گروه خبر- ريئس سازمان عقيدتى سياسى ارتش جمهورى 
وظيفه  و  پايور  كاركنان  شكوه  با  درجمع  ايران  اسالمى 
مركز آموزش 04 امام رضا (ع)  بيان كرد: دشمن امروز 
فرهنگى  نفوذ  و  گرايى  مادى  افكنى،  اختالف  دنبال  به 
با   هاشم  آل  االسالم  حجت  است.  كشور  در  سياسى  و 
تبريك هفته بسيج، بسيج را لشكر مخلص خدا برشمرد 
و افزود: همه بايد پشتيبان بسيج باشيم، گرچه بسيج به 
حمايت نياز ندارد بلكه ما هستيم كه به فرهنگ بسيج نياز 
انقالب اسالمى  داده است در دوران  نشان  بسيج  داريم. 
ايران در روزهاى سخت كارساز بوده است. ازجمله فتنه 
سال 88 آنچه كه باعث شد اين حركت خاموش شود به 
بركت بسيج بود. وى در ادامه روز نيروى دريايى و شهداى 
ناوچه پيكان را گرامى داشت و عنوان كرد: نيروى دريايى 
ارتش در روزهاى اول جنگ كارى كرد كه نيروى دريايى 

عراق تا پايان جنگ نتواند به ساماندهى خود دست يابد.
به گفته وى نيروى دريايى ما امروز در آب هاى بين المللى 
حضورى فعال دارد و اين امر از نظر اقتصادى براى كشور 
بنا به  از نظر سياسى بسيار مهمتر است و  بسيار مهم و 

فرمايش مقام معظم رهبرى و فرماندهى كل قوا نيروى 
دريايى را يك نيروى راهبردى است.

آل هاشم در ادامه سربازان را به اهميت واالى نماز توصيه و 

آن را ستون دين و دور كننده از زشتى ها و پليدى ها برشمرد 
و خاطرنشان كرد: اگر با نماز و قرآن مأنوس باشيم دشمن 
هيچ غلطى نمى تواند بكند؛ اگر حزب ا... لبنان در مقابل 
ارتش تا بن دندان مسلح اسرائيل 33 روز جانانه مقاومت مى 

كند و او را به زانو در مى آورد، به بركت نفوذ نماز و قرآن در 
دل آنهاست. وى ادامه داد؛ دشمن امروز به دنبال اختالف 
بين برادران اهل تشيع و تسنن، ترويج فرهنگ غرب و نفوذ 

فرهنگى و سياسى در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 
مى باشد تا اعتقادات دينى و فرهنگ نماز و قرآن را از ما 
بگيرد و جوانان ما را هدف قرار دهد و آنان را از آينده كشور 

و سرنوشتشان نااميد سازد. 

رياست سازمان عقيدتى سياسى ارتش در بخش ديگرى از 
سخنانش از گسترش فرهنگ دينى و قرآنى در سطح ارتش 
و خانواده هاى آنان نام برد و عنوان كرد: امسال 12 هزار 
نفر از برادران ارتش در مراسم اعتكاف حاضر شدند. وى 
 همچنين به برگزارى مسابقات مختلف قرآنى در يگان ها
به  برتر  نفرات  يافتن  راه  و  ارتش  و كوى هاى سازمانى 
مسابقات ارتش و مسابقات قرآنى ارتش هاى كشورهاى 
اسالمى اشاره كرد و خطاب به نسل جوان حاضر در مراسم 
گفت: بايستى امروز با توجه به نيروى عظيم و قدرتمند 
نسل جوان با پيشرفت هاى علمى و بصيرت كشور را از 
وابستگى به خارج كشور دور كرد و براى وطن و كشور 

عزيز اسالمى انسان هاى مفيد و آينده ساز باشيم.
حجت االسالم آل هاشم در اين مراسم فرماندهان و كسانى 
را كه در جهت تعليم و تربيت جوانان و پادگان ها تالش مى 
كنند به وظيفه واالى خوش بين نمودن نسل جوان به انقالب 
شكوهمند اسالمى ايران و كرامت انسانى و شخصيت واالى 
سربازى توصيه نمود. در پايان اين مراسم از فرماندهان فعال 

در امور فرهنگى اين مركز با اهداى هديه اى تجليل شد. 

دشمن به دنبال اختالف افكنى، مادى گرايى و نفوذ فرهنگى و سياسى در كشور است

استاندارخراسان جنوبي گفت: در ديدار با دكتر ويسه معاون هماهنگي و نظارت 
معاون اول رئيس جمهوري كه با حضور برخي مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، 
نمايندگان وزارت نيرو و نماينده مردم طبس، فردوس، سرايان و بشرويه در مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد، مشكالت واحدهاي صنعتي و معدني استان به صورت 
كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. خدمتگزار، با بيان اينكه تأمين منابع 
مالي واحدهاي صنعتي و معدني استان و نيز توسعه زيرساخت هاي بخش معدن 
از جمله مصوبات سفر دولت تدبير و اميد به استان بوده است افزود: نبود نقدينگي 
يكي از مهمترين مشكالت اقتصادي در كالن كشور و خراسان جنوبي است. وى 
ادامه داد: تأمين سرمايه در گردش موردنياز براي توسعه واحدهاي صنعتي از ديگر 
مواردي بود كه در اين ديدار بررسي شد. وي به فاينانس پيش بيني شده براي طرح 
توسعه در قالب پكيج شماره يك نفتي چين اشاره كرد و ادامه داد: باتوجه به قرار 
گرفتن اين پروژه در زمره پروژه هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اميد است مسئوالن امر هرچه سريعتر نسبت به اجرايي كردن اين پروژه كه منجر 

به توسعه معادن زغال سنگ طبس خواهد بود اقدامات الزم را صورت دهند. وي 
پرداخت مطالبات معوق در بخش معادن زغال سنگ را از ديگر موارد مطرح شده 

در اين ديدار دانست و تصريح كرد: پرداخت مطالبات اين بخش و حمايت از فعاالن 
مجموعه معادن به منظور توسعه اين امر از ديگر مواردي بود كه مورد بررسي جدي 

قرار گرفت. استاندار، با بيان اينكه خراسان جنوبي با دارا بودن قريب به 40 نوع ماده 
معدني جزو استان هاي با ظرفيت و قابليت باال در كشور در زمينه معدن محسوب 
مي شود، يادآورشد: در حال حاضر بيش از 2 ميليارد و 400 ميلون تن ذخيره قطعي 

معادن استان خراسان جنوبي است.
خدمتگزار ، ادامه داد: در نيمه نخست سال جاري خراسان جنوبي با 10 ميليون و 
700 هزار تن استخراج از معادن، رتبه نهم كشور را از اين حيث به خود اختصاص 
داده است. وي با بيان اينكه در حال حاضر بخش اعظمي از اشتغال استان در 
زمينه معدن قرار دارد، گفت: در زمينه اشتغال در بخش معادن، خراسان جنوبي در 
رتبه چهارم كشور قرار دارد كه نشان دهنده اهميت اين امر در اشتغالزايي استان 
است. وي با بيان اينكه بالغ بر 76 درصد از زغال سنگ كشور در استان خراسان 
جنوبي قرار دارد، گفت: اين استان داراي مواد معدني متعددي از جمله مس، سنگ 
هاي تزئيني، گرانيت، تراورتن مرمر، خاك هاي نسوز صنعتي، بنتونيت بوده و در 

زمينه وجود منيزيت جزو استان هاي برتر كشور به شمار مي رود.

مشكالت واحدهاي صنعتي و معدني استان مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت

به مناسبت پنجم آذر سالروز تشكيل 
بزرگ  همايش  مستضعفين  بسيج 
بيش  حضور  با  ايستادگى»  «شكوه 
از 5هزار نفر از بسيجيان در حسينيه 

جماران برگزارشد. 
به گزارش  خبرگزارى بسيج خراسان 
فرمانده  همايش   اين  در  جنوبى، 
بيرجند  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه 
بيرجند،  شهرهاى  مردم  نماينده  و 

سخنرانى  به  درميان   و  خوسف 
و  خواهر  بسيجيان  و  پرداختند 
امام  و  با واليت  دوباره  بيعتى   برادر 

خامنه اى بستند. 
نظام  در  بسيجيان  و  بسيج  جايگاه 
بسيار  ايران  اسالمى  جمهورى 
حساس است و در نشان دادن چهره 
مقدس نظام و ايجاد جاذبه در درون 
جامعه براى مشاركت و جذب هرچه 

سمت  به  جوانان  و  نوجوانان  بيشتر 
فعال در  الگوهاى سازنده ومشاركت 
مبتنى  اسالمى  ترقى كشور  و  تعالى 
بر هويت ملى و مذهبى نقش بسيار 

مؤثرى دارد.
است  مردمى  و  معنوى  ارتش  بسيج 
كه نيرويش را از همت و توان مردم 
اسلحه  نه  سالحش  و  گيرد  مى 
اعتقاد  و  ايمان  بلكه  پيشرفته  هاى 

است  انسانى  و  الهى  ارزش هاى  به 
دفاع  و  كشور  نظام  تعالى  براى  و 
از  دفاع  آماده  همواره  مظلومان  از 
واليت، آرمان ها و ارزشهاى انقالب 
اسالمى در برابر دشمن متجاوز است 
و در برابر همه ابرقدرت هاى جهان 
نائب  مسلمين  امر  ولى  از  اطاعت  با 
جهان  مستكبرين  با  عصر(عج)  امام 

ايستادگى خواهد كرد.

 كاظمى فرد- مراسم توديع و معارفه و دريافت اعتبار نامه هاى
هيئت مديره سازمان نظام مهندسى استان با حضور مديركل 
اى حرفه  هاى  تشكل  و  مهندسى  هاى  سازمان   دفتر 
دفتر  مديركل  شد.  برگزار  شهرسازى  و  راه  وزارت 
شهرسازى   و  راه  وزارت  مهندسى  نظام  سازمان هاى 
چه  هر  بردن  باال  و  ارتقا  اينكه،  بيان  با  مراسم  اين  در 
مهندسى  در  حرفه اى  و  مهندسى  اخالق  جايگاه  بيشتر 

جامعه  مهم  بسيار  ضرورت ها  و  نيازها  از  ساختمان 
عنايت  مورد  مهم  اين  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  است، 
جامع  منشور  تدوين  براى  مهندسى  جامعه  و  گيرد  قرار 
اخالق  رعايت  و  داشته  مشاركت  ساختمان  مهندسى 
مهندسان  وظايف  مهمترين  از  يكى  عنوان  به  حرفه اى 
شود. گرفته  جدى  حرفه اى  فعاليت هاى  ديگر  كنار   در 

شيبانى اصل با بيان اينكه يكپارچه سازى نظام هاى ساخت 
و ساز كشور نخستين گام و يكى از مهم ترين نكات مورد 
توجه بوده كه البته مقدمات آن فراهم شده است، افزود: 
البته  و  و ساز مجزا  نظام ساخت  داراى دو  اكنون كشور 
نظام  اما  است،  ساز  و  ساخت  نظام هاى  خورده  يكسرى 
فنى و اجرايى كشور و نظام شهرى و روستايى به قدرى از 
هم فاصله گرفتند كه نه تنها در موضوعات كليدى همانند 
مقررات  و  ضوابط  در  حتى  كه  مسئوليت ها  صالحيت ها، 
كه  دارند،  هم  با  تفاوت هاى چشمگيرى  گاهى  هم  فنى 
اين دوگانگى آسيب هاى فراوانى را به حرفه  مهندسى و 

كشور وارد مى كند. 
وى در ادامه اظهار كرد در بسيارى از پروژه هاى مهم دنيا 
مهندسان ايرانى به عنوان مدير پروژه يا مهندسان طراح، 
دارد  وجود  كافى  قابليت  لذا  دارند.  حضور  و...  محاسب 
تنها نياز به يك مديريت خوب در نهاد سازمانى است تا 
شركت هاى قوى و كارآمد ايرانى بتوانند به قدرت رقابتى 
برسند و اين رقابت را به شكل جهانى در بهترين سطح 
دانش آكادميك و مهارتى و فنى به منصه ظهور برسانند.

مفهوم اصلى رقابت
 كيفيت و اخالق مهندسى باال است

ضمانت  صندوق  شد:  يادآور  ادامه  در  اصل  شيبانى 
كاركردهاى اساسى ساختمان يكى از مهمترين بخش هاى 
ضمانت،  صندوق هاى  تأسيس  با  و  است  جديد  آيين نامه 
بسيارى از دغدغه هاى موجود در مورد نگهدارى ساختمان ها 
و آسيب هاى احتمالى مرتفع مى شود. همچنين الزام بيمه  
براى پوشش خدمات مهندسى اطمينان خاطر براى مهندسان 

فراهم مى كند. وى با تأاكيد بر اينكه رقابت مهندسى كه مد 
نظر وزارتخانه بوده به معناى ارائه قيمت كمتر براى خدمات 
بيشتر نبوده و مفهوم اصلى آن رقابت بر ارائه كيفيت باال و 
تعهد و اخالق مهندسى است، تصريح كرد: براى رسيدن به 
اين هدف موضوع كارنامه حرفه اى مطرح شده؛ به اين معنا 
كه هر مهندس بايد داراى كارنامه حرفه اى باشد. لذا اميد 
است كه به زودى پروژه سيستمى كردن پروانه اشتغال كه 
تاكنون به صورت دستى و استانى صادر مى شد، به صورت 

كشورى و مكانيزه انجام شود. 

عزم جدى دولت براى اصالح 
قانون نظام مهندسى ساختمان 

مديركل دفتر نظام مهندسى و تشكل هاى حرفه اى وزارت 
راه و شهرسازى با تأكيد بر الزام اصالح قانون نظام مهندسى 
و ساخت مسكن از تجميع قوانين مختلف و تدوين قانونى 
جامع در وزارت راه و شهرسازى خبر داد.شيبانى اصل درباره 
اصالح قانون نظام مهندسى ساختمان و كنترل ساختمان 
گفت: شرايط نسبت به 20 سال قبل كه اين قانون تصويب 
شد، تغييرات فراوانى كرده است؛ تعداد مهندسان، فناورى هاى 
نوين وحجم ساخت و ساز در كشور افزايش يافته، لزوم توجه و 
اعتنابه قانون به دليل گسترش شهرها بيش از گذشته جايگاه 
پيدا كرده و اين مواردبرخى از داليلى هستند كه ضرورت 
كنترل  و  مهندسى  نظام  قانون  كردن  روز  به  و  بازنگرى 
ساختمان را تأييد مى كنند.وى با اشاره به تغييرات شرايط حال 
حاضر جامعه مهندسى از نظر افزايش تعداد مهندسان، تبيين 
جايگاه رشته هاى مختلف، كاردانان، معماران تجربى، انبوه 
سازان و ساير شاغالن در حرفه، فناورى هاى نوين، حجم 

رسيدن  براى  كافى  بررسى   لزوم  بر  كشور  در  ساخت و ساز 
كنترل  و  مهندسى  نظام  قانون  درباره  مطلوب  روشى  به 
ساختمان صحه گذاشت وافزود: در كنار اين موضوع، ساير 
رشته هاى مهندسى نيز از دولت و مجلس درخواست قانون 
نظام مهندسى براى تخصص هاى خود را دارند و موضوع در 
دست بررسى است تا به روشى مطلوب در زمينه تدوين مجدد 
قانون دست پيدا كنيم. به گفته شيبانى  بخش عمده  اى از 
مشكالت ساخت  و سازها در زمينه پروانه ساختمان و رعايت 
ضوابط شهرسازى است كه بر عهده وزارت راه و شهرسازى 
به عنوان نهاد سياستگذار نبوده و كنترل اعمال كامل اين 

ضوابط در اختيار مراجع صدور پروانه ساختمان قرار دارد. 
شيبانى اصل تدوين قانون جامع را راه حل برطرف شدن 
قانون جديد  اين مشكالت دانست و عنوان كرد: تدوين 
و  دولتى  اجرايى،  و دستگاه هاى  تكليف مردم  از  طرفى 
از  و  به طور روشن و كامل مشخص مى كند  را  عمومى 
سويى ديگر زبانى ساده، كوتاه و روشن براى اطالع آحاد 
مردم و رعايت قوانين در تمام سطوح به دست مى دهد.  
اگر  افزود:  درباره تخلفات ساختمان  ارزيابى خود  در  وى 
دهيم  در  تن  نقدى  جرايم   دريافت  با  صرفًا  تخلفات  به 
بدين معناست كه متخلفان مى توانند تخلف كنند و بهاى 
آن را بپردازند. در حالى كه، اجرا و نظارت قوانين بايد آنقدر 
دقيق و حساب شده باشد كه اجازه هيچ گونه تخلف به 

افراد حقيقى و حقوقى را ندهد.
در پايان اين جلسه اعضا جديد سازمان نظام مهندسى استان 
اعتبارنامه هاى خود را دريافت كردند و از زحمات اعضاى 
پيشين قدردانى شد. گفتنى است رئيس جديد سازمان نظام 

مهندسى استان مهندس غالمرضا توكلى معرفى شد.

در مراسم توديع و معارفه و دريافت اعتبار نامه هاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى استان عنوان شد:

تن دادن به تخلفات با دريافت جرايم نقدى، يعنى اينكه متخلفان مى توانند تخلف كنند و بهاى آن را بپردازند

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

خدمات بيل مكانيكى
زنجيــرى و پيكــور 

معدنى- حفارى- ترانشه زنى
قنات و غيره 

09151613389 - بنى اسدى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

داربست مهـدى 
 نصب ، رولپالك ، سايبان

 خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن -   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

بنگاه قالب بتنتوكــل

برگزارى همايش شكوه ايستادگى با حضور بيش از 5 هزار بسيجى

از گوشه و كنار استان

ناو هاى نيروى دريايى ايران امروز 
خواب را از چشمان دشمن گرفته است

تسنيم- امام جمعه بيرجند گفت: نيروى دريايى با ناوهاى 
مستقر خود، خواب را از چشمان دشمن گرفته است و 
اجازه نفوذ به دشمن را نمى دهد. حجت االسالم رضايى 
افزود: 7 آذرماه روز نيروى دريايى را گرامى مى داريم و 
مى دانيم هيچ گاه دالورمردان نيروى دريايى اجازه نفس 
كشيدن را به دشمن نمى دهند. وى با بيان اينكه نيروى 
المللى بزرگترين  دريايى امروز در سطح آب هاى بين 
افتخار را كسب مى كنند، گفت: نيروى دريايى با ناوهاى 
مستقر خود خواب را از چشمان دشمن گرفته است و 
اجازه نفوذ به دشمن را نمى دهد و مردانه روى آب ها 

مقاومت مى كنند تا ما در آرامش و امنيت باشيم.

اربعين، حماسه بزرگ در مكتب تشيع است

اربعين  گفت:  بشرويه  شهرستان  امام جمعه  مهر- 
حسينى يك حماسه بزرگ در مكتب شيعه و نماد اقتدار 
شمس الدين  حجت االسالم   است.  جهان  مسلمانان 
افزود: اربعين حسينى جايگاه ويژه اى در زندگانى ما دارد 
و چهل روز عزادارى و عبادت براى اباعبدا...الحسين(ع) 
اربعين  واژه  اهميت  از  نشان  كه  سفارش شده  بسيار 
دارد. وى افزود: قيام امام حسين(ع) و مكتب تشيع با 
پيوند عاشورا به نظام امام زمان خواهد پيوست و پيام 
اين حضور 20 ميليونى عاشقان و زائران ابا عبدالحسين 

نشان از پيروى از مكتب شيعى و راه كربال دارد.

تريبون نماز جمعه



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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امام حسين (ع) :  هر كه خدا را ، آن گونه كه سزاوار او است  
بندگي كند ، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند .
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برگزارى همايش شكوه ايستادگى با حضور بيش از 5 هزار بسيجىعكس روز 

روسيه : اعالن جنگ نخواهيم كرد اما ...

شبكه  با  گفتگو  در  اروپا  اتحاديه  در  روسيه  سفير 
يورونيوز، هدف قرار گرفتن هواپيماى اين كشور از 
دانست.  شده  ريزى  برنامه  اقدامى  را  تركيه  سوى 
والديمير چيژوف در اين باره كه آيا تركيه بايد در 
انتظار تدابير تالفى جويانه روسيه يا اقداماتى براى 
كه  است  روشن  گفت:  باشد،  حادثه  اين  به  پاسخ 
از لحاظ نظامى ما به تركيه اعالن جنگ نخواهيم 
كرد، اما عمليات آينده نيروهاى روسيه در سوريه به 

شدت تحت حفاظت خواهد بود.

 عكس پسر اردوغان و رهبران داعش 
رسانه هاى روسيه تصويرى از پسر اردوغان در كنار 
اين  كه  دارند  تاكيد  و  كرده  منتشر  داعش  رهبران 
مسئله نشان دهنده روابط نزديك و مستحكم خانواده 

اردوغان ، رئيس جمهور تركيه با داعش است.

  پوتين به تماس تلفنى من پاسخ نداد
شبكه تلويزيونى الحدث، در خبرى اعالم كرد اردوغان 
رئيس  پوتين  كه  كرد  اعالم  تركيه  جمهور  رئيس 

جمهور روسيه به تماس تلفنى او پاسخ نداده است. 

پوتين، مجذوب رهبرانقالب بودند  
كشورها  سران   : گفت  كرمانى  موحدى  ا...  آيت   
رئيس جمهور روسيه مجذوب  پوتين  آقاى  ويژه  به 
رهبرى بودند و از رهبر فرزانه انقالب تجليل كردند 

چرا كه رهبرى اينچنينى را در دنيا نديدند.

 روابط ديپلماتيك با آمريكا  منتفى است

على اكبر صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى ، روابط 
در  دانست. صالحى  منتفى  را  آمريكا  با  ديپلماتيك 
گفتگو با روزنامه لوفيگارو فرانسه در پاسخ به اين 
سوال كه آيا شما خواهيد توانست به تعهدات خود در 
خصوص اجراى توافق هسته اى عمل كنيد،گفت:ما 
جمع آورى سانتريفيوژها از تاسيسات هسته اى مان 
را همان گونه كه آژانس بين المللى انرژى اتمى به 
آن اذعان كرده است، آغاز كرده ايم و اين فرآيند به 
مسير خود ادامه مى دهد. رئيس سازمان انرژى اتمى 
بيانات  خصوص  در  سوالى  به  پاسخ  در  كشورمان 
مقام معظم رهبرى در قبال آمريكا گفت: اين امر به 

روابط پرتنش ما در گذشته با آمريكا ربط دارد.

سيد حسن خمينى : نبايد همه مشكالت 
 اقتصادى را به گردن دولت انداخت

نوه امام گفت: امروز بيكارى و فقر مهمترين مشكل 
مردم است. سيد حسن خمينى افزود: جامعه امروز ما 
 به علل مختلفى چون تحريم ها، سوء مديريت ها، 
مشكالت  با  و...  دوستان  نادانى  دشمنان،  دشمنى 
از جمله تبعيض، فقر و ركود مواجه است و  زيادى 
اين مشكالت و ضرورت حل آن  به وجود  همگان 
باور دارند. وى تصريح كرد: البته نبايد همه مشكالت 
انداخت، چرا كه برخى  اقتصادى را به گردن دولت 
معضالت ممكن است به عواملى چون عطش سود 
بيشتر و تمايل به رسيدن پول بيشتر از طريق داللى، 

تن ندادن به كار و... باز گردد.

نشانه تخلف طرف مقابل در برجام ديده نشده است

 رئيس مجلس با ارائه گزارشى از روند تصويب برجام در 
از  از تخلف طرف مقابل  تاكنون نشانه اى  مجلس گفت: 
تعهدات ديده نشده است. الريحانى، جهت گيرى و اهداف 
مثبت  مختلف  هاى  حوزه  در  را  يازدهم  دولت  عملكرد  و 
ارزيابى كرد. وى در ادامه اظهار اميدوارى كرد: با تشكيل 
افرادى كه منافع ملى را بر ساليق شخصى ترجيح دهند،  از  مجلسى متشكل 

وضعيت عمومى كشور با همدلى در مسير پيشرفت و توسعه پايدار قرار گيرد.

فتنه گران  پست  ها را گرفته  اند و خيالشان جمع است

دود،  و  غبار  در  تهران گفت:  موقت  امام جمعه   ، صديقى 
چشم  ها گرفته مى  شود و نيروى خودى به جاى دشمن 
هدف قرار مى گيرد؛ در فتنه خواستند ما خودمان، خودمان 
 را بزنيم و احتياجى به بيگانه نداشته باشيم؛ اكنون نفوذى  ها 
و  نكرده   رها  هنوز  كردند،  فتنه  كه  كسانى  و  دارند  وجود 
 برخى پست  ها را گرفته  اند و فعال خيالشان جمع است؛ كسانى  كه موجوديت شان 

با بحران  ها و آشوب  ها به وجود مى  آيد، با يك آشوب از بين مى  رود.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره 
برانداز  جاسوسان  از  بعضى  اينكه  به 
دستگير شده با يك واسطه از جان كرى 
بيش  آمريكا  گفت:  مى گرفتند،  دستور 
براى  سرى  بودجه  دالر  ميليارد  دو  از 

براندازى اختصاص داده است. 
تنها حربه دشمن  را  نفوذ  نقدى،  سردار 
و  خواند  متعدد  شكست هاى  از  پس 
عنوان كرد: امروز وضعيت استكبار مانند 
جنايتكارى است كه تمام تيرهايش تمام 
شده و براى حفظ جان خود به زبان نرم 
روى آورده است. اما بايد هوشيار باشيم 
فرصتى  مترصد  يقينا  جنايتكار  اين  كه 
نزديك شدن خنجر  به محض  تا  است 
را از پشت فرو كند. وى مهمترين عامل 
بسترسازى نفوذ را خوش بينى به دشمن 
دانست و اظهار كرد: بايد دشمن را خوب 
بشناسيم و نبايد با ساده لوحى، تصوراتى 

غلط از دشمن داشته باشيم. 
مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
گروهك هاى  از  آمريكا  مستمر  حمايت 
تجهيز  و  آموزش  و  تروريستى 
كشور  شرق  تكفيرى  تروريست هاى 
با  آنها  امروز  دشمنى هاى  جمله  از  را 
حمايت  افزود:  و  دانست  ايران  مردم 
مستمر آمريكا از منافقين، دادن خانه به 

ده ها  ايجاد  سفيد،  كاخ  خيابان  در  آنها 
خرابكارى  آموزش  و  ماهواره اى  شبكه 
تروريست ها  به  شبكه ها  اين  طريق  از 

توزيع  اسالمى،  انقالب  دشمنان  و 
خصوصا  ملت ها  آحاد  ميان  موادمخدر 
جوانان ما و... تنها گوشه اى از جناياتى 
به  آمريكا نسبت  امروز  است كه همين 
ملت ايران روا مى دارد. وى با بيان اينكه 
معموال كشورهاى مستكبر براى آشوب 
دستگاه هاى  طريق  از  جوامع  ساير  در 
نه رجال  اطالعاتى خود عمل مى كنند، 
كار  اين  دليل  سياسى شان،  شناخته شده  
را اينگونه تشريح كرد: مستكبرين براى 

حفظ اسرار و لو نرفتن مسائل حفاظتى 
براى  رفتن،  لو  صورت  در  همچنين  و 
ابراز  و  كشور  آن  مسئوالن  فرافكنى 

دستگاه  ناشناخته  عوامل  از  برائت 
در  آشوب  براى  همواره  اطالعاتى شان 
را  سياسى شان  مقامات  كشورها  ساير 

مستقيما به معركه وارد نمى كنند. 
دولت مردان  اما  افزود:  نقدى  سردار 
آمريكا آنقدر بى چشم و رو هستند كه در 
مذاكره  براى  شبانه روز  كه  حالى  همان 
مسئولين  با  يادگارى  عكس  گرفتن  و 
دادن  نشان  موجه  راستاى  در  ما  كشور 
التماس  و  منت كشى  كريهشان  چهره 

را  براندازى  عمليات  همزمان  مى كنند، 
نيز شخصا بر عهده دارند!.

از  حاصله  اطالعات  به  اشاره  با  وى 
اعترافات مهم جاسوسان برانداز دستگير 
شده در فعاليت هاى اطالعاتى اخير افشا 
دالر  ميليارد   2 از  بيش  آمريكا  نمود: 
جمهورى  براندازى  براى  سرى  بودجه 
اسالمى اختصاص داده كه 200 ميليون 
شخص  مديريت  تحت  صرفا  آن  دالر 
آمريكا)  خارجه  امور  (وزير  كرى  جان 
هزينه مى شود. فرمانده بسيج ادامه داد: 
همين آقايى كه پشت ميز مذاكره لبخند 
اشك  مذاكره  براى  مانده  كم  و  مى زند 
براندازى  پروژه   34 بريزد،  هم  شوق 
حال  در  و  كرده  برنامه ريزى  شخصا  را 

مديريت و هدايت آنهاست. 
وى فضاى مجازى، فمينيسم، گردشگرى، 
شورش هاى خيابانى و انتخاباتى را از جمله  
اين پروژه ها دانسته و تاكيد كرد: اينها تنها 
بخشى از پروژه هايى است كه با مديريت 
بدون واسطه،  شخص جان كرى عمليات 
دنبال  را  اسالمى  جمهورى  براندازى 
به  دقيق  اطالعات  با  مطابق  و  مى كند 
دست آمده، بعضى از جاسوسان دستگير 
شده، تنها با يك واسطه از شخص جان 

كرى دستور مى گرفتند.

در جبهه به كمك هم مى آمدند اما ... 

دبير شوراى عالى امنيت ملى به پيشكسوتان دفاع 
دوران  آن  در  كه  همانگونه  كرد:  توصيه  مقدس 
وحدت داشتند در زمان حاضر نيز قدر هم را بدانند 
 و در كنار يكديگر بمانند. دريابان شمخانى افزود : 
حفظ وحدت رزمندگان به نفع اسالم و انقالب است 
اوج  در  ديروز  كه  كسانى  بينيم  مى  متاسفانه  اما 
سختى هاى جبهه به كمك هم مى شتافتند اكنون 

از زمين خوردن يكديگر شاد مى شوند.

خاتمى :  شفافيت راه مقابله با نفوذ است 
  

يك فعال سياسى اصالح طلب با اشاره به اينكه نفوذ 
مهم است و ما بايد مراقب آن باشيم،  گفت: دشمن 
خاتمى  محمدرضا  مى كند.  نفوذ  مسئوالن  بين  در 
خاطرنشان كرد: در كشورى كه شفافيت وجود نداشته 
باشد، نفوذ به وجود مى آيد. ما اگر مى خواهيم راه نفوذ 

را ببنديم بايد شفافيت داشته و مردم را غريبه ندانيم.

تأسيس حزب نزديك به الريجانى 

ايرج عبدى  از سوى  خبر تشكيل جمعيت رهروان 
اعضاى  گفت:  وى  شد.  اعالم  خرم آباد  نماينده 
نزديك   ) واليت  رهروان  تشكل  مؤسس  هيئت 
به الريجانى رئيس مجلس ) مشخص شدند و نام 
جمعيت رهروان واليت نيز براى اين تشكل از سوى 
اعضا انتخاب شده است. وى اعضاى هيئت مؤسس 
اين حزب را 30 نفر اعالم كرد و گفت: طبق تصميم 
اتخاذ شده كاظم جاللى به عنوان دبيركل جمعيت 

انتخاب و اساسنامه نيز در حال تدوين است.

حاشيه احمدى نژادى مراسم ركن آبادى

دور  كه  مردم  ركن آبادى،  مرحوم  تشييع  حاشيه  در 
احمدى نژاد جمع شده بودند، سوال هاى اعتراضى خود 
در مورد چگونگى هزينه پول  نفت، اختالس و فساد 
و ... را مطرح كردند كه رئيس جمهور سابق در پاسخ 
به اين سوال ها گفت: «موفق باشيد» شيشه خودروى 

حامل وى نيز در اثر فشار مردم شكست.

موسوى الرى : پيروزى انتخابات 92 
در انتخابات آتى مجلس تكميل مى شود

 
 موسوى الرى وزير كشور اصالحات گفت: اصالح طلبان 
از  انتخابات رياست جمهورى 92  اتحادى كه در  با 
خود نشان دادند دورنماى بهترى را براى ايران ترسيم 
كردند كه پيروزى در مجلس آينده مى تواند مكمل و 

مقّوم آينده خوب كشور باشد.

 ثابت شد كه گمانه زنى ها در مورد 
اختالف تهران و مسكو بى معنى است 

  
سفير روسيه در لبنان ، سفر پوتين به ايران را كامال 
موفقيت آميز توصيف كرد و گفت: اين سفر ثابت كرد 
بين  اختالف  درباره  منطقه  در  اى  عده  زنى  گمانه 

مسكو و تهران واقعيت ندارد.

هدايت عمليات براندازى نظام توسط شخص جان كرى
همين آقايى كه پشت ميز مذاكره لبخند مى زند 34 پروژه براندازى را شخصا برنامه ريزى كرده است

در افشاگرى مستند سردار نقدى مطرح شد ؛

اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي (مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب- خيابان سپيده - سپيده 12) در نظر دارد: اجراي پروژه عمراني ذيل را 
بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) 

واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت آزاد (حداقل پايه 5 رشته ابنيه و ساختمان) مي توانند براي دريافت اسناد مربوطه 
حداكثر تا تاريخ 94/9/12 به واحد امور پيمانكاران اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده - سپيده 12 مراجعه نمايند. ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات به نشاني (http://iets.mporg.ir) نيز منتشر شده است.
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