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يادداشت

از سراب توسعه تند 
تا واقعيت توسعه كند! 
* هرم پور

 اليحه بودجه سال 1395 روزهاى آينده از سوى 
دولت به مجلس ارائه مى شود و مانيفيست مالى 
ابعاد  در  كرد  هزينه  براى  ها  استان  اعتبارى  و 
 مختلفش، به نوعى بازسازى، تدوين و مشخص تر 
سابقه  اما  نيستيم،  بين  پيش  و  پيشگو  گردد.  مى 
هاى  ريزى  طرح  حوزه  در  استان  مديران  اجرايى 
بودجه اى و نگاه نه چندان مناسب و معموًال همراه 
با شعار دولت ها به استان خراسان جنوبى در حوزه 
متبادر  ذهن  به  را  گمان  و  حدس  اين  اعتبارات، 
مى كند كه احتماًال بودجه استان باز هم در همان 
حداقل هاى هميشگى خواهد ماند و خبر جديد و 
به  داشت.  نخواهد  وجود  آينده  سال  براى  خوبى 
بيان ديگر، به جز اعتبارات سفر مقام معظم رهبرى 
در سال 1378 و تعلق آن به برخى شهرستان ها 
كه به دور از هر هياهو، با بركت و سازنده و همراه 
با افق آينده تخصيص يافت، گام عملى چشمگيرى 
انتظار  كه  آنگونه  محترم  هاى  دولت  سوى   از 

مى رفت، مشاهده نشد. 
نه  درد،  اين  كردن  واگويه  و  موضوع  اين  بيان   
سياه نمايى، كه در حقيقت بيان واقعى انتظارهاى 
به  مختلف  هاى  حوزه  در  استان  نياز  مردميست. 
توسعه و طرح و برنامه، هم متنوع و هم  حتمى 
به  توجه  با  رسد  مى  نظر  به  و  است  الزم   و 
در  فعلى  روند  تداوم  موجود،  آمار  و  ها  شاخصه 
سال هاى آينده خبرهاى ناگوارترى را در عرصه 
از  افتادن  عقب  روند  تشديد  و  آبادانى  و  عمران 

ساير استان هاى كشور منتشر نمايد. 
( ادامه در صفحه2 )

علي الريجاني ، رئيس مجلس :

بيان اين كه 
برجام به رهبرى 
تحميل شد، سبك 
و جسارت آميز است
صفحه 8

بى محلى به شوراهاى محلى
بى توجهى نمايندگان مجلس و مسئوالن دولتى به جايگاه شوراها در خراسان جنوبى 

صفحه 7

رئيس شوراى اسالمى استان : استاندار و نمايندگان تاكنون به دعوت ما براى حضور در شورا پاسخ نداده اند

صفحه 7بند دره در بند مشكالت ؛ استاندار : امكانات براى تفريح و تفرج مردم در اين منطقه فراهم شود

جناب آقاى مهندس موهبتى 
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 مشاور استاندار و مدير كل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى

 كه مويد تعهد و لياقت شماست، تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از خداوند منان مسئلت داريم.

صنايع سفال نيلوى شرق

جناب آقاى حميد  دهباشى
رئيس محترم اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى

با كمال مسرت، انتصاب ارزشمند جناب عالى را به سمت جديد تبريك و تهنيت عرض نموده
از خداوند متعال بهروزى و سربلندى تان را در عرصه خدمتگزارى به همشهريان عزيز آرزومنديم.

صنايع سفال نيلوى شرق

جناب آقاى مهندس على ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

بى گمان ايران اسالمى مشحون از برگ هاى زرينى است كه به پشتوانه همت واالى مديران اين مرز و بوم 
ماندگار مانده است. بى شك خدمات ارزنده جناب عالى هم برگ زرينى بر اوراق اين سرزمين خواهد افزود

انتصاب شما را تبريك عرض نموده، همواره پيروز و موفق باشيد.

صنايع سفال نيلوى شرق

جناب آقاى مهندس حسين موهبتى 
تدبير استاندار را در انتصاب جناب عالى به عنوان

 مدير كل دفتر اقتصادى و بين الملل استاندارى 
به فال نيك گرفته، اميدواريم مايه خير باشد براى اقتصاد و معيشت مردم استان خراسان جنوبى

انجمن اسالمى مهندسان خراسان جنوبى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت
 پدرى عزيز و همسرى مهربان مرحوم 

حاج محمد زراعتگر
 مراسم بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/9/12 از ساعت 2 الى 3 

بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى «واقع در خيابان مفتح»
 برگزار مى گردد، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: زراعتگر ، زارعى و ساير فاميل وابسته

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز 

شادروان غالمحسين پايانى
 (دبير بازنشسته آموزش و پرورش)

مراسم يادبودى امروز پنجشنبه 94/9/12 از ساعت 2:30 الى 3:30 بعدازظهر 
در محل حسينيه آيت ا... آيتى منعقد مى گردد، حضور گرم شما سروران 

گرامى تسلى بخش دل بازماندگان و شادى روح آن مرحوم خواهد بود.

خانواده پايانى

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

به مناسبت درگذشت پدر عزيزمان زنده ياد

 محمد حسين ابراهيمى
جلسه ترحيمى جمعه 94/9/13 از ساعت 10 الى 11 صبح در محل حسينيه 

 آيت ا... آيتى منعقد مى گردد، تشريف فرمايى شما سروران گرانقدر 
موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: ابراهيمى ، كلثومى ، بواجى مقدم ، آهنى 
فخرايى راد و ساير بستگان

جناب آقاى 

حاج سعيد اكبرى
درگذشت مادر گرامى تان مرحومه

 حاجيه كبرى صابرى
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض مى نماييم  

براى شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم. 
ما را در غم خود شريك بدانيد

خانواده هاى: صابرى و هالل بيرجندى

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

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

 زندگـى كن 
حتى اگر 

بهترين هايت را از دست داده اى 
زيرا اين زندگى كردن است

 كه بهترين هاى ديگر را برايت مى سازد.

12 آذر 
روز جهانى معلوالن

  گرامى باد

روابط عمومى اداره بهزيستى درميان 

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

مرحوم سيد على حسينى 
مراسم بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/9/12 
از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل حسينيه 

گازاريها "واقع در ميدان دوم مدرس"
 برگزار مى گردد، حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: حسينى ، فاطمى و ساير بستگان

همكار محترم سركار خانم صابرى
با نهايت تاسف درگذشت

 مرحومه حاجيه كبرى صابرى
را خدمت شما تسليت عرض نموده، علو درجات آن فقيده سعيده و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

هيئت مديره ، مدير عامل و كاركنان موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص)

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره

 حاجيه كبرى صابرى «همسر حاج محمد اكبرى»

جلسه ترحيمى جمعه 94/9/13 از ساعت 9 الى 10 صبح در محل هيئت ابوالفضلى 
(مصلى) برگزار مى گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: اكبرى ، صابرى و فاميل وابسته

جناب آقاى مهندس جواد ترشيزى
با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامى تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى



2 از سراب توسعه تند
تا واقعيت توسعه كند! 

هم  و  مردم  هم  كه  اكنون   (1 صفحه  از  (ادامه   
 مسئولين به نوعى با اين نيازها، خألها و همچنين 
اند؛  شده  آشنا  بالفعل  و  بالقوه  هاى  توانمندى 
شايد بتوان فرياد مطالبه آميز و بلندترى را بر سر 
مسئولينى كه به نوعى در اين روند تأثيرگذار هستند 

كشيد و توجه بيشترى را درخواست نمود. 
 در تنگناى مشكالت اقتصادى كشور و در بحبوحه 
بحث و جدال هاى مجلس و تصميم گيرى هاى 
اما  است،  انصاف  از  دور  نرخ  كردن  تعيين  مالى، 
بگذاريد اين مطلب را هم گوشزد كنيم كه انصاف 
 نيست در چنين شرايطى، به فرافكنى هاى وظيفه اى 
روى بياوريم و  توپ تكاليفمان را به ميدان همديگر 
بيندازيم. مردم بيش از هر كس و پيش از هر نهاد 
و سازمانى حق دارند طرف حساب مطالباتشان را 
بشناسند و بدانند كه تالش براى تعيين مقدار سهم 
استانشان از بودجه كشور را چه كسى بايد پيگيرى 
در  نمايندگانشان  عهده  بر  وظيفه  اين  آيا  نمايد؟ 
مجلس است يا مجموعه مديريتى و اجرايى استان 
روند  تداوم  معتقديم  ما  باشد؟.  پاسخگو  بايد  مى 
و  جديد  هاى  چاله  ايجاد  باعث  فعلى،  اى  بودجه 
عميق تر شدن چاه مشكالت استان در مسير كند 

توسعه آن خواهد شد. 
 همانگونه كه پيش از اين نيز تأكيد كرده ايم و بعد 
از اين نيز بنا به وظيفه قانونى، شرعى و تعهد مردمى 
خود خواهيم نوشت، نسل فردا عالمت سوال بزرگى 
به وسعت همه سال هاى گذشته از زمان تأسيس 
استان پيش روى ما و مسئوالن خواهد گذاشت كه 
 چرا چنين استانى با اين ظرفيت ها و قابليت ها و 
هدايت  توسعه  پر سرعت  اتوبان  به  ها،  توانمندى 
نشد و بنا به داليلى، سهواً يا عمداً، در جاده كندرو 
و خاكى عمران و توسعه ، آنهم با كم مهرى ها و 

نامهربانى ها و موانع، رها شد.
شده،  داده  شعارهاى  همه  عليرغم  هاست  سال   
در اين استان نه شاهد توسعه آنچنانى، نه اشتغال 
توجه  نه  و  بزرگ  و  احداث صنايع مولد  نه  پايدار، 
به زيرساخت هاى توسعه اى و اقتصادى هستيم. 
بازى با ارقام و كلمات، بسيار راحت و بيان جمالت 
و كلمات شيرين و دلبرانه در راستاى اقناع عمومى 
و منكوب كردن منتقدان سهل است؛ اما آيا باز هم 
مى توان چشم ها را به روى واقعيت ها بست و آيا 
باز هم شايسته است رسانه ها، مديران و نمايندگان 
فكر  بگذارند؟.  معمول  تعارفات  به  را  امور   مردم، 
نمى كنم اين عهدى بوده كه با مردم و با وجدانمان 

گذاشته باشيم!.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

پنجشنبه* 12 آذر 1394*شماره 3384 

وزير راه و ترابري و حمل و نقل عراق گفت: شمار زائران اربعين امام حسين(ع) از مرز 26 ميليون زائر گذشت . به گزارش الف،  الزبيدي در بيانيه اى پيش بيني كرد 
كه شمار زائران تا امروز پنجشنبه، به 27 ميليون نفر برسد.  بخش آمار و ارقام وزارت راه و ترابري عراق روز سه شنبه اعالم كرده بود كه شمار 
زائران اربعين امام حسين(ع) كه وارد استان كربال شده اند، چندين برابر زائراني هستند كه از اين استان خارج مي شوند. 

شمار زائران اربعين از مرز 26 ميليون زائر گذشت

امروز ١٢ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢١ صفر ١٤٣٧ و ٣  دسامبر ٢٠١٥

تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
پس از انتخابات سراسري (١٣٥٨ش).

اعزام سپاه يكصد هزار نفري محمدرسول  ا... به 
جبهه  هاي جنگ حق عليه باطل (١٣٦٥ ش).

آزمايش موفق موشك بالستيك ساخت جمهوري 
اسالمي ايران در جريان جنگ(١٣٦٦ ش).

علم  پدر  هومن،  حيدرعلي  دکتر  درگذشت 
روانسنجي ايران (١٣٩١ش).

تولد سراج الّدين «ارَموي» دانشمند منطق، فقيه 
و متكلم شهير (٥٩٤ ق).

تولد «نيكوال ماكياولي» فيلسوف و نظريه پرداز 
معروف ايتاليايي (١٤٦٩م).

تولد دكتر «راجْندرا پراساد» اولين رئيس جمهور 
هند (١٨٨٤م).

نويسنده  و  شاعر  استيونسون»  «رابرت  مرگ 
انگليسي (١٨٩٤م).

شكست ترك  هاي عثماني در جنگ بالكان و 
عقب  نشيني آنان از اروپا (١٩١٢م).

دادگستري  دائمي  ديوان  تشكيل   تصويب 
بين  المللي (١٩٢٠م).

نخستين عمل پيوند قلب در جهان توسط پروفسور 
«كريستين بارنارد» افريقايي (١٩٦٧م).

سرزمين  سر  بر  پاكستان  و  هند  جنگ  آغاز 
بنگالدش (١٩٧١م).
روز جهاني معلولين.

تقويم مناسبت هاى  روز

  تدوين بسته حمايت از
 زنان سرپرست خانوار در سال95

رئيس سازمان بهزيستي، گفت: بسته حمايتي از زنان 
است.   شده  ديده  ششم  برنامه  در  خانوار  سرپرست 
 به گزارش ايسنا، محسني بندپي با بيان اينكه بسته 
حمايتي زنان سرپرست خانوار براي سال 95 در برنامه 
ششم ديده مي شود، عنوان كرد: براي جمعيت يك 
ميليون و 200   هزار نفري معلوالن كشور، اليحه اي دولت به مجلس ارايه 
كرده است كه طي آن بازنگري در حمايت از افراد داراي معلوليت صورت 
مي گيرد.وي افزود: عمده ترين عامل نابينايي زير 20 سال، تنبلي چشم است 
كه اگر درمان به موقع نشود منجر به مشكالتي خواهد شد . اين تكليف را 

عهده دار خواهيم شد تا كودكي بدون غربالگري در دبستان ثبت نام نكند . 

 زمان اعالم نتايج آزمون استخدامي

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور از اعالم نتايج اولين آزمون 
كشور  اجرايي  دستگاه هاي  متمركز  استخدامي 
 94 سال  در  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  و 
داد  . حسين  خبر  ماه)  آذر   18) چهارشنبه  روز  در 
به  توجه  با  گفت:  ايسنا،  با  گفتگو  در  توكلي 
مديريت  سازمان  با  آمده  عمل  به  هماهنگي هاي 
استخدامي  آزمون  اولين  نهايي  نتايج  مورد  در  كشور  برنامه ريزي  و 
فني و حرفه اي  آموزش  و سازمان  اجرايي كشور  متمركز دستگاه هاي 
در سال 94 و براساس برنامه زماني مربوط ، نتايج نهايي اين آزمون 
آموزش  سنجش  سازمان  سايت  طريق  از  آذرماه   18 چهارشنبه  روز 

كشور به نشاني  www.sanjesh.org  اعالم مي شود . 

 كارت اعتباري 10 ميليوني براي فرهنگيان

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، جزئيات ارايه 
كارت اعتباري 10 ميليوني به فرهنگيان را تشريح 
كرد  . به گزارش مهر، بطحايي گفت: كارت اعتباري 
10 ميليوني براي خريد كاالي ساخت داخل توسط 
شود  .   مي  دنبال  جمهور  رئيس  اجرايي   معاونت 
 10 اعتباري  كارت  دريافت  شامل  نيز  فرهنگيان 
ميليوني با سود 12 درصد مي شوند. وى تصريح كرد: تمام معلمان شامل اين 
طرح مي شوند و محدوديت تعداد وجود ندارد و منتظر درخواست فرهنگيان 
هستيم تا كار را به جريان بيندازيم . وي بيان كرد: البته بانك ملي و بانك 
هاي كه تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند مشكلي با بانك مركزي در 

خصوص تامين رديف اعتباري دارند كه اين روزها حل مي شود . 

ميليون  تسهيالت 25  قالب  در  خودرو  فروش  مدت  گرچه 
توماني بر خالف پيش بيني ها فقط شش روز طول كشيد، ولي 
حواشي ثبت نام تا تحويل آن تاكنون پايان نيافته و هر بار 
ماجرايي تازه براي خريداران به همراه داشته است. در تازه ترين 
چك  بايد  خودرو  تحويل  هنگام  كنندگان  ثبت نام  رويداد، 
ديگري به ارزش 120 درصد قيمت خودرو را به خودروساز 
شركت هاي  برخي  ايسنا،  گزارش  كنند  . به  تسليم  مربوطه 
خودروسازي به نمايندگي هاي خود اعالم كرده اند كه براي 
انجام فرايند تحويل خودرو به مشتريان، از آنان به اندازه 120 
درصد قيمت خودرو تسهيالت چك تصميني بانكي يا سفته 
دريافت كنند  . در عين حال كه برخي ديگر از خودروسازان 
چك هاي  كنار  در  را  تضميني  چك  اين  نام،  ثبت  هنگام 
مربوط به پرداخت اقساط وام 25 ميليوني دريافت كرده بودند .  

 پيگيري موضوع از بانك مركزي نشان داد كه دريافت چك 
بانك هاي عامل  يا  بانك  اين  تكليف  از مشتري،  تضميني 
نيست و از جمله شرايطي است كه خودروسازان به عنوان 
اين در حالي است  تعيين كرده اند.  براي خريداران  ضمانت 
كه تعهد خودروساز به وصول تمامي چك هاي ارائه شده از 
سوي مشتري و واريز به حساب بانك عامل موجب دريافت 
ضمانتي معادل 120 درصد تسهيالت دريافتي از سوي آنها 
شده است. خودروسازان معادل تسهيالتي را كه قرار است 
خريدار به تدريج پرداخت كند، يكجا از بانك عامل دريافت 
مي كنند و با پرداخت اقساط توسط مشتري، مبالغ آن را در 
اختيار بانك ها قرار مي دهند. در اين بين اگر هر چكي از سوي 
مشتري در زمان مقرر پرداخت نشود، اين خودروساز است كه 
بايد معادل آن را به حساب بانك واريز كند. به عبارتي ديگر 

چك معادل 120 درصد تسهيالت، تنها تضمين مشتري در 
مقابل دريافت تسهيالت 25 ميليون توماني خواهد بود  . وام 
25 ميليون توماني خريد خودرو از سياستهاي اعتباري بانك 
مركزي در قالب بسته تسريع رونق اقتصادي بود كه به منظور 
فروش و تخليه انبار خودروسازان و كمك به خروج از ركود 
از 18 آبانماه شروع شد و با پر شدن سقف 110 هزار دستگاه 
براي تامين مالي فروش خودرو، اين طرح در مدت شش روز 
به پايان رسيد . با اين وجود بعد از تكميل اسناد خودروسازان و 
تحويل به بانكهاي عامل، اين بانكها نيز اسناد را از اواخر هفته 
گذشته به بانك مركزي تحويل داده و اين بانك هم مبالغ را 
طبق اسناد ارائه شده به بانكهاي عامل واريز كرد تا در اختيار 
خودروسازان قرار دهند  . خودروسازان نيز تحويل خودروهاي با 
وام 25 ميليوني به متقاضيان را از چند روز پيش آغاز كردند . 

ماجراي دادن چك پيش از تحويل خودرو  

رئيس جمهور در شوراي عالي اشتغال به تمام 
اعضاي اين شورا دستور داد نسبت به تك رقمي 
و  تالش  كوتاه مدت  در  بيكاري  نرخ  كردن 
اهتمام ويژه اي داشته باشند. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، شوراي عالي 
اشتغال به رياست روحاني رئيس جمهوري 
كشورمان، سياست گذاري ها و اقدامات دولت 

سطح  سه  در  را  پايدار  اشتغال  ايجاد  براي 
كوتاه مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث 
و بررسي قرار داد  . رئيس جمهور بر تالش 
در  بيكاري  نرخ  منظور تك رقمي كردن  به 
كوتاه مدت و لزوم هدف گذاري صحيح براي 
دستيابي به اين هدف تأكيد كرد و گفت: بايد 
جهت گيري  و  دقيق  سياست گذاري هاي  با 

هاي  پتانسيل  و  نيازها  با  متناسب  مناسب، 
نرخ  كاهش  براي  كشور  مختلف  مناطق 
اقدام  مطلوب  جايگاه  به  رسيدن  و  بيكاري 
از  بيشتر  استفاده  بر  همچنين  شود. روحاني 
بسيج  نهادهايي چون  و  مردمي  ظرفيتهاي 
زمينه  در  تحول  ايجاد  براي  امداد  كميته  و 
به ظرفيت  شركت هاي  توجه  نيز  و  اشتغال 

دانش بنيان و بنگاه هاي كوچك تأكيد كرد . 
وي گفت: دانشگاهها بايد متناسب با نياز و 
ظرفيت هاي اشتغال، نسبت به جذب دانشجو 
در رشته هاي مختلف اقدام كنند و در اين 
درستي  به  را  كشور  آينده  نيازهاي   مسير 
پيش بيني و با توجه به آن، نيروي متخصص 

تحت تعليم قرار گيرد  .

دستور روحاني براي تك رقمي كردن نرخ بيكاري

 هزينه ايجاد هر شغل ُخرد 
30 ميليون تومان شد

 معاون وزير كار گفت: تعداد جمعيت غيرفعال كشور در 
سال 1400 به 40 ميليون نفر مي رسد كه 19 ميليون 
آنها زن هستند  . به گزارش مهر، كورش پرند  از  نفر 
گفت: سال 1393 جمعيت فعال كشور 21,8 ميليون 
نفر بود و در اين سال معادل 21,5 ميليون نفر در كشور 
شاغل بودند .  وى افزود: راهبرد دولت توسعه كسب و 
كارهاي ُخرد و متوسط است و يكي از رشته هايي كه 
مي تواند به اين امر كمك كند، صنعت پوشاك است .  
وي تصريح كرد: ايجاد هر شغل در صنايع بزرگ مانند 
پتروشيمي دو ميليارد تومان هزينه دارد در حالي كه در 
صنايع ُخرد به طور ميانگين براي ايجاد هر شغل، 30 

ميليون تومان هزينه مي شود .  

مـزايده خودرو
 سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى در نظر دارد: به استناد راى كميسيون ماده 2 اليحه قانونى نحوه استفاده از اتومبيل هاى دولتى و فروش اتومبيل هاى زايد مصوب
 سال 58 شوراى انقالب اسالمى استان به شماره 940030 مورخ 94/6/23 از طريق مزايده نسبت به فروش هشت دستگاه خودرو زايد قابل شماره گذارى با مشخصات ذيل اقدام

.نمايد. لذا متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و بازديد به آدرس ذيل مراجعه نمايند

(به صورت مقطوع) ريال مبلغ تضمين شركت در مزايده شماره انتظامى مدل تيپسيستمنوع خودرورديف

1210/000/000-493 الف 405138116پژوسوارى1 
5210/000/000-378 الف 138111 پارسپژوسوارى2 

525/000/000 - 149 الف 1600138112پيكانسوارى3 
1210/000/000-291 الف 2000138023مزدا نوك مدادى وانت تك كابين4 

5210/000/000-145 الف 138112 2000سورمه اى مزدا وانت دوكابين5

1210/000/000-291 الف 138013 2000  مزدا سورمه اى وانت دوكابين6

52170/000/000-391 الف 52/1924138311بنز نارنجىكاميون تانكر آب7
12170/000/000-324 الف 22 52/19241379بنز نارنجىكاميون تانكر آب8

نشانى دريافت اسناد مزايده: بيرجند - بلوار شهداى عبادى -  سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى- طبقه سوم- اداره پيمان ها و قراردادها   تلفن: 32213148
زمان بازديد خودروها و دريافت اسناد مزايده:  ساعات ادارى از تاريخ 94/9/14 لغايت 94/9/22
مكان بازديد: مجتمع انبارهاى سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى- خيابان غفارى- غفارى 8

 تاريخ تسليم پيشنهادات: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/9/22    مبلغ تضمين شركت در مزايده: به صورت مقطوع طبق جدول فوق به شماره حساب 2174202101003
به نام تمركز وجوه سپرده سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نزد بانك ملى

.مبالغ مربوط به سپرده هاى واريزى افراد شركت كننده در مزايده پس از تعيين برنده با برندگان مزايده و مراحل قانونى وجه از خزانه معين استان آزاد خواهد شد
.تاريخ بازگشايى پاكت ها و تعيين برندگان: كميسيون بررسى پيشنهادات 94/9/23 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات سازمان طبقه چهارم تشكيل خواهد شد

.ضمنا شركت كارمندان دولت در مزايده خودروها بالمانع مى باشد. پيشنهاد دهندگان مى توانند در جلسه بازگشايى شركت نمايند

***رايگان***                                   ***رايگان***

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند
كارگاه يك روزه راز زندگى موفق  

برگزارى 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

 آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اين كه آقاى احمدرضا سعيدى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار

 صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك
 1110 فرعى از 1091 فرعى از 69 فرعى از شماره يك - اصلى واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به
 علت نامعلومى مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت ذيل ثبت 17544 صفحه 109 دفتر امالك جلد
 126 به نام احمدرضا سعيدى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب
 تا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده را به اين اداره اعالم فرمايد و اال بعد از مدت

10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 

 آگهى فقدان سند مالكيت

 نظر به اين كه خانم زهره سعيدى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور
 سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1110
 فرعى از شماره 1091 فرعى از 69 فرعى از يك - اصلى واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت
 نامعلومى مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت ذيل ثبت 17544 صفحه 106 دفتر امالك جلد 126 به
 نام زهره سعيدى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا چنانچه
 كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده را به اين اداره اعالم فرمايد و اال بعد از مدت 10 روز بعد

از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 
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پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

كه  شما  استاندار  محترم  معاون  حسينى  آقاى  جناب 
از حقوق مردم  از حقوق شهروندى  در جلسه صيانت 
اداره پست و  اجازه مى دهيد كه  ايد چرا  نموده  دفاع 
ثبت احوال عكاسى بزند و عكاسان بيكار باشند مگر 
دكان دستگاه  اى خودش  اداره  هر  است  قرار 
باز كند حتماً باالخره بهانه و توجيهى براى كار 
خالفشان پيدا مى كنند تنها اينها نيستند در حاشيه 
خيابان ها از ميوه و كنسرو و پسته و كفش و لباس گرفته 
 تا هرچه بخواهى مى فروشند شهردارى مجوز داده پول 
جريمه  كند  توقف  ماشين  يك  اگر  حاال  گيرد   مى 
 مى شود ولى به آنها كارى ندارند آنها ترافيك ايجاد نمى كنند

يا مسئوالن اين مسايل را نمى بينند يا خودشان را به 
اون در مى زنند در هر صورت خود ادارات هر ساخت 
و سازى انجام بدهند عيبى ندارد يك شهروند ذره اى 
 گچ به ديوار خانه اش بزند بايد پروانه بگيرد. اين يعنى 
 بى قانونى و متأسفانه درمركز استان به وفور مشاهده 
مى شود در چهارشنبه بازار جنس قاچاق، از تاريخ گذشته 
تقلبى و بدون رعايت بهداشت عرضه مى شود عيب 
نيست ولى يك كاسب گوشه كاشى مغازه اش خراب 

باشد به جرم رعايت نكردن بهداشت جريمه مى شود.
935...994
على  ها  حسينيه  مذهبى،  هاى  سالن  مسئوالن  از 
نظر  از  كنيم  مى  تقاضا  متقين  بهشت  الخصوص 
بلندگوها  بكنند صداى  را  مردم  فكر  آلودگى صوتى 
تمام  در  كه  زمانى  است  آزاردهنده  و  زياد  خيلى 
دليلى  چه  هست  بلندگو  سالن  هاى  قسمت 

دارد صدا را خيلى زياد كنند؟
935...712
دهيم  مى  ترويج  را  گويى  دروغ  خودمان  گاهى 
مداحان  و  ها  خطيب  ها،  سخنران  بعضى   متأسفانه 
مى گويند يك جمله ديگر و يا يك بيت ديگر و التماس 
دعا ولى ممكنه چند دقيقه پشت سر هم صحبت كنند 

لطفاً دروغ گويى را ترويج نكنيد.
901...911
هاى  شبكه  در  اندازه  از  بيش  اگر  عزيز  شهروندان 
مشاوره  خود  شناس  روان  با  حتمًا  هستيد،  موبايلى 

كنيد. يادتان باشد.
939...864
زدن  راهنما  بودن  فرموده  كه  عزيزى  دوست  به 
صبح  خودم  بگويم  بايد  شده  كم  ها  راننده  توسط 
ساختمان  از  رانندگى  و  راهنمايى   206 بودم  شاهد 
راهنمايى و رانندگى بدون راهنما زدن بيرون آمد و 
زدن  راهنما  بدون  پشت شهردارى  اولين كوچه  در 
باشين  كرده  دقت  اگر  ضمن  در  برد.  تشريف 
پشت بيشتر ماشين هاى انتظامى كه حركت 
مى كنين يا راهنما نمى زنن يا چراغ هاشون 

مشكل دارن!
915…720
با سالم. در خبر مورخ 8 آذرماه روزنامه آوا از كمك 
500 ميليون تومانى وزير كشور به شهردارى اسالميه 
در  و...  وطبس  فردوس  مردم  نماينده  تالش  و 
خصوص اختصاص اين اعتبار باخبر شديم. نماينده 
محترم بيرجند يك يا على بگوييد و شهردارى 

بيرجند را دريابيد. 
915…048

دليل  بپرسيد  مسئوالن شوراى شهر  از   سالم. 
نرخنامه پارك بان هاى حاشيه جمهورى بر چه 
اساسى است؟ مخصوصاً پارك بان بين جمهور  17 

و 19  هر چقدر دلش مى خواد مى گيرد! 
938…989
مردم  هاى  رايزنى  باالخره  كه  خوشحاليم  سالم. 
راضى  مسكن  بنياد  و  داد  جواب  چهكند  دهيارى  و 
بنياد  از  كنه.  آسفالت  رو  چهكند  هاى  خيابان  شد 

مسكن هم تشكر مى كنيم.
939…480
سالم. شركت تعاونى ساماندهى صنوف آالينده شما 
تالش كنيد شايد در و پنجره سازى هاى حد فاصل 
خيابان بعثت و مدرس را به جاى مناسبى انتقال دهيد 

شوراى شهر كه تالش كردند، نشد!
915…011
سينما  رفتيم  خانواده  با   8 تا  سانس6  گذشته  جمعه 
و  بود  فروخته شده  بليط  از حد  بيشتر  متأسفانه  ولى 
زمين  روى  نشستن  به  رو  ما  مربوطه  مسئول 
اگه  فرمود  كردم  شكايت  وقتى  كه  كرد   دعوت 
مى خواهيد پولشان را پس بگيريد از مسئول سينماى... 

بپرسيد آيا اينگونه جوابگويى درست است؟
 938…989
افغانستان  به  زعفران  پياز  تن  پنجاه  از  بيش  سالم. 
قاچاق شد! از اين به بعد عالوه بر ترياك بايد 
شاهد زعفران توليد افغانستان و ثبت ملى آن 

به نام افغانستان باشيم!
915…891

رشد 13 درصدى صدقات در خراسان جنوبى نسبت به 8 ماهه اول سال گذشته

پنجشنبه * 12 آذر 1394 * شماره 3384
3 شبستان- معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان جنوبى گفت: مردم سخاوتمند استان در8 ماه امسال 2 ميليارد و787 

ميليون تومان صدقه براى كمك به محرومان و نيازمندان اهدا كردند. حسينى با اشاره به رشد 13 درصدى صدقات نسبت به مدت مشابه 
سال قبل اظهار كرد: اين امر نشان از اعتقاد باالى مردم استان به منظور كمك به محرومان است و هميشه دركارهاى خير و خداپسندانه 

در كشور زبانزد هستند. وى افزود: بيشترين صدقات جمع آورى شده مربوط به شهرستان هاى بيرجند، طبس وقاين بوده است.

* نسرين كارى- از خانه كه بيرون مي آيد، جدال آغاز 
مي شود. جدال با جوي آب، با پله ها، نبرد با پياده روي 
ناسازگار با آن باال و پايين هاي بي مروتش، كشمكش  
با  مردم؛  هاى  نگاه  با  جدال  تاكسي؛  و  اتوبوس  با 
داشتن؛  مناسب  شغل  با  كار؛  با  دلسوزانه؛  برخوردهاى 
درست مانند اين است كه حريفي نابرابر او را به مبارزه 
طلبيده؛ حريفي كه هر روز به محض آنكه پايش را از 
تا در  بيرون مي گذارد، جلو راهش سبز مي شود  خانه 
ندارد. قرار  اما چاره اي  او  نابرابر، مغلوبش كند.  نبردى 
نيست به خاطر اينكه مجبور است تمام عمر روي ويلچر 
و  دنيا  با  را  ارتباطش  و  بشود  هم  نشين  خانه   بنشيند، 
آدم هايش قطع كند. قرار نيست روى سوخته اش را در 
خانه پنهان كند و دم برنياورد، قرار نيست چشم نابينايش 

در ظلمات خانه گم شود و....
زندگى و حضور در جامعه براي معلوالن گاهي آنقدرها 
درست  نيست.  عادي  و  ساده  شود،  مي  تأكيد  كه  هم 
درس  و  روند  مي  دانشگاه  به  بقيه  مانند  آنها  كه  است 
دارند،  هاي حساس  پست  و  كنند  مي  كار  خوانند،  مي 
تفريح مي كنند و به پارك و سينما مي روند اما انجام 
اين كارها، گاه به چنان جدالي برايشان تبديل مي شود 
را  روحشان  و  گيرد  مي  را  شان  انرژي  و  قوا  تمام  كه 
و  زديم  ورق  را  زندگى  تقويم  كند. صفحات  مي  آزرده 
روز  آذر  دوازدهم  آرى!  آذر.  دوازدهم  به  بازهم رسيديم 
آذرماه سال  از  كه  انديشم  مى  با خود  معلولين.  جهانى 

قبل تا آذرماه امسال چه كرده ام؟ 

هم اكنون يك ميليون و 200 هزار 
معلول در كشور شناسايى شده اند

با موضوع  ارديبهشت سال 1383 نيز  قانون اساسى در 
رساند.  تصويب  به  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون 
بين  از  آيد:  مى  پيش  سؤاالت  اين  قانون  تصويب  با 
و  شنوايى  حركتى،  جسمى  شامل  كه  جامعه  معلوالن 
بينايى، كم توان ذهنى، مى شوند و طبق  گفته مديركل 
سازمان بهزيستى كشور هم اكنون يك ميليون و 200 
هزار معلول در كشور شناسايى شده و تقريبًا 300 هزار 
ايران  بنابراين  نيز در نوبت شناسايى قرار دارند،  معلول 
يك جامعه يك و نيم ميليون نفرى از معلوالن را دارد. 
عمل  جامعه  معلوالن  استخدام  حق  درصد   3 چقدر 
برنامه  اشتغال در  بيمه و حق  پوشانده شده، چقدر حق 
قرار گرفته و تمامى حقوق آنها كه در قانون آمده را از 
كجا مى توانند پيگيرى كنند؟ و آيا اصًال قوانين كارآمد 

است يا فقط نوشته شده اند؟

در زندگى روزهايى بوده كه ديگر 
هيچ اميدى به زندگى نداشتم

مريم – ك  38 ساله است.  پاهايش  مادرزادى مشكل 
آنقدرها  كه  آورده  شانس  خودش  گفته  به  البته  دارد، 
كارهايش  عهده  از  تواند  مى  كه  نيست  حاد  مشكلش 
را شكر  خدا  گويد:  مي  نباشد،  كسى  به  متكى  و  برآيد 
و  بگيرم  را  ليسانسم  توانستم  دست هايم كار مي كند. 
در يك شركت خصوصى در بيرجند مشغول به كار شوم. 
مريم به گفته خودش در زندگى  آنقدر باال و پايين داشته 
كه باورش براي خودش هم سخت است. روزهايي كه 
در نااميدي مطلق به سر مي برده و هيچ روزنه اميدي 
پيش رويش نبوده است. روزهايى كه به خاطر معلوليت 
از خيلى فعاليت ها چه در مدرسه و چه در اجتماع كنار 

گذاشته مى شده است. 

به خاطر معلوليت درسم 
را نيمه كاره رها كردم 

احسان- ب  25 ساله كه راننده بوده و در اثر يك تصادف 
دچار ضايعه نخاعى شده مى گويد: دو سال اول در شوك 
بودم. باورم نمي شد كه اين اتفاق براي من افتاده است. آن 
زمان كه دچار اين ضايعه شدم، دانشجوي سال سوم بودم. 
به خاطر اين اتفاق درسم را نيمه كاره رها كردم چون هيچ 
انگيزه اي هم براي ادامه تحصيل نداشتم. بعد از دو سه 

سالي كه گذشت، كم كم تصميم گرفتم از الك تنهايي 
بيرون بيايم و وارد اجتماع شوم. البته كار راحتي نبود. ارتباط 
با دوستانم ديگر مانند قبل نبود. گاهي براي تفريح با آنها قرار 
مي گذاشتم اما فقط در برنامه هايي كه مناسب  وضعم  بود 
مي توانستم شركت كنم. تفريحاتي مانند رستوران رفتن كه 
تازه آن هم بايد حتماً در رستوراني قرار مي گذاشتيم كه پله 
نداشته باشد. تصميم گرفتم درسم را هم ادامه بدهم. البته 
دوست داشتم رشته روانشناسي بخوانم تا با توجه به  وضع 
خودم بتوانم در اين زمينه كار كنم. در كنكور شركت كردم 
و در رشته روانشناسي پذيرفته شدم. به زندگي اميدوار شده 
 بودم. يادم مي آيد كه چه ذوق و شوقي داشتم و بعد از مدت ها 
احساس مي كردم مي توانم مانند قبل به زندگي ادامه دهم. 
روز اول ورود به دانشگاه، واقعيت مانند پتك خورد توي سرم. 
كالس هاي من در طبقه سوم دانشكده تشكيل مي شد و 
رسيدن به آن بدون آسانسور، برايم مانند كابوس بود. البته 
با بچه هاي با معرفتي هم دانشگاهي شده بودم. چند نفري 
كمك مي كردند و مرا از پله ها باالمي بردند اما خدا مي 
داند كه چقدر بابت اين لطفشان شرمنده مي شدم و خجالت 
مي كشيدم. چندبار از ادامه تحصيل منصرف شدم اما به 
هر زحمتي بود، درسم را تمام كردم. اكنون هم به عنوان 
مشاور، در يكي از مراكز مشاوره بيرجند مشغول كار هستم. 
البته خيلي وقت ها به صورت تلفني مشاوره مي دهم كه 
براي خودم هم بهتر است. احسان مي گويد: «افرادي كه 
مانند من هستند، مشكالت زيادي در رفت و آمد دارند. حتي 

گاهي سر زدن به خانه اقوام هم ميسر نيست. االن كه اكثر 
خانه ها آپارتمانى شده برايم بسيار مشكل است مثًال براى 
ديدن خواهرم در خيابان پونه مجبورم به طبقه سوم آپارتمان 
بروم كه باعث زحمت بسيار زيادى براى خانواده ام مى شود. 
خيابان ها گاهي آنقدر پستي و بلندي دارند كه استفاده از آنها 
براي ما مقدور نيست و ناچاريم از كنار خيابان رفت و آمد 

كنيم كه بدون شك، خطراتي هم به دنبال دارد.

بيكارى و هراس از آينده 
كابوس زندگى من شده است

نبود  امكانات و همچنين در كنار آن  بيكارى و كمبود 
فضاى مناسب شهرى كابوسى براى من است و گاهى 
نروم.  بيرون  بنشينم و  ترجيح مى دهم روزها در خانه 
ادامه مى دهد: هنگامى  اين مطالب  بيان  با  على- ب 
هاى  عينك  با  زنم  مى  قدم  شهر  هاى  كوچه  در  كه 
من  سمت  به  ها  نگاه  سفيد  عصاى  و  بزرگ   دودى 
برمى گردد و بعضى ها براى كمك به سويم مى آيند 

و درد دلم دو برابر مى شود. 
و  رفت  دشوارى  بر  عالوه  را  مشكلش  بزرگترين  وى 
آمد و زندگى در شهر بدون زير ساخت براى معلوالن، 
 نبود شغل و هزينه هاى سرسام آور زندگى مى داند و 

مى گويد: دوست ندارم سربار كسى باشم. 

تردد براي افراد سالم هم آسان نيست!

رضا عرفى دانشجوى كارشناسى ارشد روانشناسى عنوان 
اصالح وضعيت  بابت  متأسفانه هيچ خالقيتي  كند:  مى 
موجود در شهر صورت نگرفته و ساختار شهر از اساس 
دچار مشكل است. شيب زياد بعضى خيابان هاى بيرجند 
در برخي محله ها حتي تردد را براي افراد سالم نيز دشوار 
مي كند. او اعتقاد دارد كه بايد با مردم صحبت كرد تا 
اي خانه  كه  شخصي  و  بگيرد  صورت  سازي   فرهنگ 
و  آسيب  دچار  اگر  كه  كند  فكر  اين  به  بايد  سازد  مي 
مصدوميت شد چطور مي تواند در خانه و محله خود تردد 
كند؟ به هرحال هر فرد سالمي مي تواند معلول شود و 

همه بايد به اين مسأله فكر كنند. 
البته اينكه مردم تنها به فكر ساخت خانه هايي با وضع 
مناسب براي رفت و آمد معلوالن باشند، تنها چاره كار 
نيست، چرا كه تجربه ثابت كرده تا پاي قانون و اجبار به 
ميان نيايد، نمي توان به بعد فرهنگي قضيه اتكا كرد و 
منتظر بود تا همه به صورت خودجوش به رعايت اصول 

در اين رابطه بپردازند.

اشتغال و ازدواج مناسب  
از بارزترين مشكالت جامعه معلوالن

وى با بيان اينكه معضل سرويس هاى مخصوص اياب 
و ذهاب معلولين، معضلى كوچك نيست زيرا آنها براى  
فراوانى  مشكالت  دچار  خود  روزانه  امور  به  رسيدگى 
هستند،  ادامه مى دهد:  خيلى از اين افراد دچار افسردگى 
مى شوند و اين مى تواند براى آنها و جامعه زيان هاى 

جبران ناپذيرى داشته باشد. 
مناسب  اجتماع  در  معلوالن  حضور  مشكل  بارزترين 
نبودن خيابان ها، كوچه ها، اماكن، سازمان ها، سيستم 
براى  نقل، و  تمام كارهاى است كه يك فرد  حمل و 
انجام امور روزمره با آنها سر و كار دارد. راه حل آن نيز 
پيگيرى امر مناسب سازى به نحو احسنت مى باشد كه 

الزمه آن تالش و كوشش همگانى است. 
وى خاطر نشان مى كند: مشكل ديگر آنها هم كه شايد 
بارزتر از مشكل اول نمود پيدا مى كند اشتغال و ازدواج 
مناسب است كه براى همه افراد جامعه  نيازى اساسى 
آن  براى  بايد  ذيربط  مسئولين  رسد  مى  بنظر  و  است 
برنامه ريزى هاى ويژه داشته باشند كه بتوانيم در بين 
جامعه معلوالن هم افراد با ظرفيت هاى خوب و كارآمد 

و شاد داشته باشيم. 

در حال حاضر 1280 دانش آموز 
معلول تحت حمايت بهزيستى هستند

معاون  توانبخشى بهزيستى با عنوان اينكه دانش آموزان 
معلول نيازمند با معرفى واحد آموزشى مربوطه؛ از خدمات 
مختلف تحصيلى شامل دريافت كمك هزينه تحصيلى، 
ارائه  درمان،  هزينه  ذهاب، كمك  و  اياب  هزينه  كمك 
سمعك،  واكر،  ويلچر،  شامل  توانبخشى  كمك  وسايل 
توالت فرنگى، اقالم بهداشتى، كفش طبى، ارتوز و پروتز؛ 
واحدهاى  رايگان  نيمه  يا  رايگان  خدمات  از  استفاده 
گويد:  مى  شوند،  مى  برخوردار   ... و  تابعه  توانپزشكى 
و  دبستانى  پيش  هاى  دوره  در  تحصيلى  هزينه  كمك 
و  راهنمايى  مقاطع  در  و  ريال   140/000 مبلغ  ابتدايى، 

دبيرستان مبلغ 240/000 ريال مى باشد. 
استان؛ 1280  در  در حال حاضر  آور مى شود:  ياد  وى 
دانش آموز معلول نيازمند تحت حمايت بهزيستى استان 
و  توانمندسازى  راستاى  در  وى  گفته  به  دارند.  وجود 
هموار نمودن مسير اشتغال و نيل به استقالل معلوالن؛ 
پرداخت كمك هزينه شهريه دانشگاه را طبق آيين نامه 
اجرايى ماده 8 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن در 

دستور كار قرار داده است.
سال  و  گذشته  سنوات  در  كند:   مى  نشان  خاطر  وى 
جارى؛ كمك هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه به شرح 
ذيل به دانشجويان معلول پرداخت شده است: مقطع فوق 
ديپلم تا سقف 3 ميليون ريال در هر ترم تحصيلى، مقطع 
ترم تحصيلى،  در هر  ريال  ميليون  تا سقف 5  ليسانس 
هر  در  ريال  ميليون   10 سقف  تا  ليسانس  فوق  مقطع 

ريال  مليون   20 سقف  تا  دكترى  مقطع  تحصيلى،  ترم 
در هر ترم تحصيلى، ضمنًا يادآور مى شود:  دانشجويان 
از كمك  دولتى،  هاى  دانشگاه  در  پذيرفته شده  معلول 
هر سال  در  ريال  مبلغ 7/600/000  به  تشويقى   هزينه 

بهره مند مى شوند. 
منظور  به  كرد:  بيان  هم  استان  بهزيستى  كل  مدير 
موانع  به  به عنايت  اشتغال معلوالن  ساماندهى موضوع 
اين عزيزان  پيش روى  و محدوديت هاى مختلفى كه 
و  مختلف  هاى  حمايت  و  تسهيالت  ها،  برنامه  است؛ 

متعددى در نظر گرفته شده است. 
تمامى توانخواهان باالتر از سن 15 سال؛ ابتدا به فرآيند 
آماده سازى شغلى وارد مى شوند. وى ادامه داد: اين فرآيند 
شامل مراحل مختلف ارزيابى، مشاوره و مصاحبه حضورى، 
پشت سرگذاردن آموزشهاى كارآفرينى و اهميت اشتغال، 
و  پيشنهادى  شغل  و  حرفه  در  مهارت  كسب  همچنين 
دريافت گواهينامه مهارت، بررسى صالحيت و رغبت فرد 
بوده و در اين مرحله بر مبناى ارزيابى صورت گرفته؛ حيطه 

شغلى نهايى فرد مشخص مى گردد.

بيمه سهم كارفرما براى معلوالن
 تا 5 سال پرداخت مى شود 

از  دسته  آن  به  شود:  مى  يادآور  عزيزى  غالمحسين 
آزاد و  اشتغال   فعاليت در شرايط  به  قادر  معلوالنى كه 
رقابتى باشند، با ارائه تسهيالت كم بهره يا كمك هاى 
بالعوض مساعدت مى شوند و توانخواهانى هم كه به 
حمايتى  اشتغال  نيازمند  معلوليت،  نوع  و  شرايط  علت 
هستند؛ در قالب يكى از اشكال كارفرمايى، شركت هاى 
تعاونى و يا كارگاه هاى توليدى حمايتى به كار گمارده 
مى شوند. در هر يك از اين حالت ها؛ حق بيمه سهم 
 كارفرما به مدت 5 سال به مدير كارگاه پرداخت مى شود.

و  صنوف  صاحبان  از  حمايت  منظور  به  همچنين 
را به كار گيرند، كمك هزينه  كارفرمايانى كه معلوالن 

جبران كارايى نيز به آنها پرداخت مى شود.
معلوالن  شناسايى  هاى  كارت  مورد  در  مسئول  اين 
شناسايى  كارت  عدد   600 تعداد  تاكنون  كرد:  تصريح 
معلوليت صادر و مقرر شده تعداد 400 عدد كارت ديگر 
تا 12 آذر ماه صادر و به دست  نيز (1000 عدد كلى) 

توانخواهان رسانيده شود.

حدود 40 درصد از اماكن شهر
 بهينه سازى شده است

وى با عنوان اينكه در راستاى پيشبرد مناسب سازى به 
اماكن  در  توانخواهان  تردد  و  دسترسى  تسهيل  منظور 
ستاد  شهرى؛  برون  و  شهرى  معابر  عمومى،  دولتى، 
مناسب سازى استان تشكيل گرديده و بر روند مناسب 
طبق  افزود:  نمايد،  مى  نظارت  آن  پيشرفت  و  سازى 
درصد   40 حاضر حدود  حال  در  گرفته؛  بررسى صورت 
از  اماكن دولتى، عمومى، معابر و مبلمان شهرى براى 
استفاده معلولين و جانبازان عزيز مناسب سازى گرديده 
هماهنگى  كميته  استان  هاى  شهرستان  تمام  در  و 
امر  بر  فرمانداران  رياست  به  سازى  مناسب  پيگيرى  و 
مناسب سازى نظارت نموده و با هدف جامعه فراگير و 

قابل دسترس براى همه فعاليت مى نمايد.  
مدير كل بهزيستى خاطر نشان كرد: تمامى معلوالن در 
حال حاضر از بيمه خدمات درمانى بهره مند مى باشند. 
همچنين به استناد ماده 5 قانون جامع حمايت از حقوق 
معلوالن؛ در سنوات گذشته، تمامى معلوالن نيازمند؛ از 
هزينه  يا كمك  و  معلوالن  درمان  بيمه مكمل  خدمات 

درمان بهره مند بوده اند.

عمده ترين مشكل افراد كم توان ذهنى 
وارد شدن به بازار كار است

مدير دبيرستان پيش حرفه اى پويا هم در گفتگو با آوا 
اينكه كودكان در بدو ورود به مدرسه سنجش  بيان  با 
مى شوند و غربالگرى روى آنها انجام مى شود، ادامه 
نيازهاى  با  از كودكان  مى دهد: سپس كودكان عادى 
آموزشى،  توان  كم  مدارس  به  و  شوند  مى  جدا  ويژه 
عنوان  با  گيو  صالحى  حسن  روند.  مى  ناشنوا  و  نابينا 
واحدى  سالى  مدارس  اين  در  آموزشى  سيستم  اينكه 
را  دروس  آموزان  دانش  كند:  مى  نشان  خاطر  است، 
در طول سال پاس كرده و در پايان مدرك سيكل مى 

گيرند و وارد بازار كار مى شوند.
وى يادآور مى شود: دروس آموزشى مدارس ما با مدارس 
عادى يكى است فقط حجم كتاب ها كمتر است و روى 

مسايل عملى بيشتر كار مى شود.
كارگاه كار و فناورى، صنايع دستى، آشپزى را در دوره 
 دبستان و به طور تخصصى در دوره دبيرستان ياد مى گيرند.
آموزان  دانش  اين  كند:  مى  تصريح  گيو   صالحى 
عمده ترين مشكل آنها وارد بازار كار شدن،  قبول شدن 
در جامعه است و بايد توسط ارگان هاى دولتى حمايت 
بشوند. اين افراد بسيار معصوم و بى غل و غش و پاك 
هستند و همچنين الزم است قوانين در خدمت سربازى 
و  بشود  تر  راحت  جامعه  اين  پسر  آموزان  دانش  براى 
اينها محقق نمى شود مگر با فرهنگسازى در جامعه و 
اينكه اين افراد به چشم استثنايى بودن كار نكنيم و اين 
با  مردم همه  و  ها  ارگان  فرهنگسازى محصول تالش 
هم هست.  توانمندى هاى آنها در نظر گرفته شود و به 

جامعه معرفى شوند.

گذر از هفت خوان زندگى براى معلوالن

گوشت داغ، جوجه، پاچين، بال، چنچه، كباب كوبيده، دمبه، جگر، دل، قلوه
ابتكارى جديد براى اولين بار در بيرجند: گوشت سيخى   با لژ خانوادگى 

همراه با پيك موتورى    ساعت كارى: 7 صبح الى 23  (طبخ با زغال)

   بلوار شهيد فايده
 بعد از پرده اطلس 
(056) 32238053 - 09109313400  

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

با انواع غذاها و كيفيت عالى در خدمت همشهريان عزيز مى باشد 
ويژه روز جمعه: كشك و بادمجان بيرجندى و حليم بادمجان

مرغ بريان    سوپ جو
حدفاصل غفارى 34 و ميدان ولى عصر"عج"  32404043 همراه با پيك رايگان   

طبخ با برنج درجه يك ايرانى

سفارش شلـه مشهدى و شله زرد  درجه يك براى مراسم زيارت عاشورا پذيرفته مى شود
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 اين حيوان اغلب به دنبال ته سيگارهاي روشن  مي گردد،  اما اگر سيگار روشني را پيدا نکند، به گذاشتن ته سيگارهاي خاموش در 
دهان رضايت مي دهد. به گفته گردشگران منظقه کاستا اسپانيا، اين موش خرماي سيگاري، در ميان بوته ها و درختچه هاي ساحل 
مقدار زيادي ته سيگار جمع کرده است و به همين خاطر همه رهگذران آن را با سيگاري که گوشه لبش گذاشته مشاهده مي کنند.

موشى كه به سيگار اعتياد دارد 

4
خواندنى ها

 بيشتر کوچه هاي بيرجند زخمي عميق بر تن دارند. تامين 
که  است  کارهايي  از  شهروندان  رفاه  و  آسايش  امکانات 

همه خواستار آن هستند. 
اما وقتي فراهم کردن يک امتياز، به قرباني شدن امکان 
ديگر منجر مي شود و چهره اي نامطلوب پيش روي مردم 
مي گذارد، ديگر خوشايند نيست.امروز آسفالت پينه کاري 
روز  هر  بلندي هاي  و  پستي  با  بيرجند  خيابان هاي  شده 
براي  چندان  دوصد  زحماتي  و  مي شود  تخريب  بيشتر 
مردم پديد مي آورد. بعضي خيابان ها و کوچه هاي شهر هم 
که خيلي توي چشم نيست سال ها رنگ آسفالت به خود 
و  چاله  از  پر  را  معابر  و  خيابان ها  کاري   وصله  نمي بيند، 
دست انداز کرده و آسفالت برخي خيابان ها چهره زمين زير 

پايمان را زشت و ناخوشايند کرده است.
خبرنگار مهر براي به نگارش در آوردن مشکالت آسفالت 
بيرجند  مردم شمال شهر  خيابان ها مشکالت  و  کوچه ها 
بگذاري شاهد  قدم  که  کوچه  هر  است.در  پيگير شده  را 

کوتاهي دست ياري مسئوالن در اين مناطق مي شوي.
خيابان آزادي يکي از خيابان هاي اصلي بيرجند به شمار 
صمدي  خيابان هاي  به  فرعي اش  کوچه هاي  که  مي رود 
اين  در  که  است  ساعتي  نيم  مي شود.  متصل  جواديه  و 
 مسير پياده روي مي کنم وضعيت بهم ريخته اين مناطق را 
مي بينم. از خيابان صمدي مسيرم را به سمت کارگران 
و رجايي کج مي کنم. به خاطر حفاري کوچه مکاني براي 
عبور نيست. اندکي توقف مي کنم تا وضعيت موجود را از 
نگاه مردم رصد کنم. خانم مسني که گويي متوجه نگاه 
لبخند  همراه  به  و  مي آيد  سمتم  به  است  شده  پريشانم 

گرمش مرا به داخل خانه دعوت مي کند.

تاخير اجراي پروژه ها 
علت تخريب آسفالت بيرجند است

علت حفاري را جويا مي شوم. پالستيک حاوي ميوه اش را 
بر زمين مي گذارد و مي گويد: به خاطر فاضالب کشي اين 
گويي  که  است.سکينه خسروي  گرفته  حفاري ها صورت 
عطش کنجکاوي اش مهار شده است، مي افزايد: مسئوالن 
صداي ما را نمي شوند اما متوجه قلم رساي شما هستند 
بنابراين از آن ها بخواهيد که به اين مناطق سرکشي داشته 
آسفالت  نزديک  از  مسئوالن  اگر  مي گويد:  وي  باشند. 
فرسوده کوچه هاي شمال شهر را ببينند به طور يقين در 

پي حل مشکل آن تالش مي کنند.رضا هادياني يکي ديگر 
از شهروندان بيرجندي است که، مي گويد: تاخير در اجراي 

پروژه ها موجب نابساماني آسفالت شهر شده است.

بافت قديمي شهر، در انتظار
 ياري و وعده مسئوالن

وي با بيان اينکه امروزه کمتر خياباني وجود دارد که کنده 
مکرر  وعده هاي  وجود  با  مي افزايد:  باشد،  نشده  کاري 
مسئوالن براي ترميم آسفالت معابر شهر بيرجند، چشم هاي 
منتظر مردم هر روز شاهد خرابي هاي بيشتر خيابان ها و 

معابر شهري است.هادياني با اشاره به کوچه هاي خيابان 
از  بسياري  مي گويد:  بيرجند،  انقالب  و  جمهوري  دولت، 
کوچه ها به ويژه در بافت قديمي و مناطق حاشيه اي شهر 
هنوز خاکي است و ساکنان و اهالي محل را ناراضي کرده 
است.اين شهروند بيرجندي تاکيد مي کند: مسئوالن بايد 
در اين مناطق حضور يابند و شاهد خيابان هاي خاکي و 

مملو از چاله شوند.

نگاه شهرداري در ترميم آسفالت 
به خيابان هاي شمال شهر معطوف شود

مصطفي بيجاري يکي ديگر از شهروندان بيرجندي است 
که، مي گويد: آسفالت خيابان انقالب يکي از مناطقي است 
ادامه  بگيرد.وي  قرار  مسئوالن  ويژه  توجه  مورد  بايد  که 

آسفالت  ترميم  به  شهرداري  نگاه  کلي  طور  به  مي دهد: 
از  بسياري  چراکه  شود  معطوف  شهر  شمال  خيابان هاي 

کوچه ها هنوز که هنوزه خاکي است.
مي گويد:  خيابان ها  و  کوچه  حفاري  به  اشاره  با  بيجاري 
سه  ايستگاه  در  اتوبوس ها  توقف  جايگاه  پيش  چندي 
راه اسدي حفاري شده و مشکالت زيادي براي مردم و 

رانندگان به وجود آورده بود.
وي خواستار تکميل هرچه زود تر پروژه ها شده و مي افزايد: 
خيابان ها  کاري  کنده  عوامل  از  يکي  پروژه ها  اجراي 

مي شود که بايد در اين زمينه تسريع به عمل آيد.

دلمان به تمام شدن حفاري ها خوش است

صداي اذان ظهر از مسجد امام رضا (ع) به گوش مي رسد. 
سمت  به  و  کرده  بسنده  شهروندان  دل  درد  شنيدن  به 
آزادي به راه مي افتم. فکر کردن به کوچه هاي خاکي بافت 
مرا  اذيتم مي کند. صداي خانمي که گويي  قديمي شهر 

صدا مي زند، رشته افکارم را پاره مي کند. 
سرم را مي گردانم، نگاهم به نگاه  خانم بيست ساله اي گره 
مي خورد که به گفته خودش دقايقي پيش شاهد درد دل 

شهروندان با خبرنگار مهر بوده است.
مي گويد:  لبخندي،  با  و  مي گيرد  سمتم  به  خودکاري 
جا  کوچه  حفاري هاي  کنار  در  را  نگارشتان  وسيله 
با  بر سينه گذاشته و  به نشانه تشکر  را  گذاشته ايد!دستم 
معرفي خودم، گفت و گويم را شروع مي کنم. او هم خودش 

را مريم قلي نژاد معرفي کرده و مي گويد: آسفالت کهنه و 
کوچه هاي خاکي اين مناطق سال هاست که از بي مهري 

مسئوالن رنج مي برد.
وي با بيان اينکه بي شک تا زماني که اين حفاري ها به 
و  کوچه ها  آسفالت  از  خبري  نرسد،  اتمام  به  کامل  طور 
ترميم آسفالت خيابان ها نيست، مي افزايد: دلمان به تمام 
براي  بهانه اي  شدن حفاري ها خوش است چرا که شايد 

آسفالت کوچه ها باشد.

آسفالت کوچه هاي خاکي شمال شهر
 در دستور کار شهرداري است

نارضابتي  به  پاسخ  در  بيرجند  شهردار  عمراني  معاون 
ديده خيابان هاي سطح  آسيب  آسفالت  شهروندان نسبت 
شهر، بيان کرد: هم اکنون در حال آسفالت محدوده ۷۵ 
هکتاري مهرشهر هستيم و بعد از اتمام آسفالت اين منطقه، 

آسفالت هاي آسيب ديده را نيز ترميم خواهيم کرد.
شمال  کوچه هاي  بودن  خاکي  به  اشاره  با  عدل  علي 
خيابان هاي  در  کوچه ها  برخي  کرد:  اظهار  شهربيرجند، 
معلم و مدرس هم در وضعيت نابساماني هستند که ترميم 
و آسفالت اين کوچه ها و خيابان ها در اولويت سوم کاري 

ما قرار دارد.
وي در خصوص کنده کاري کوچه ها و ايستگاه اتوبوس 
دليل  به  مکان ها  اين  کرد:  بيان  بيرجند،  اسدي  راه  سه 
مکاني  ضرورت  به  بنا  و  شده  کاري  کنده  پروژه  انجام 
نيز  مهرشهر  خيابان هاي  آسفالت  کار  پايان  از   بعد 

روکش داده مي شوند.
خيابان ها،  در  پياده  معابر  کشي  خط  به  اشاره  با  عدل 
که  خيابان هايي  در  کشي ها  خط  اين  کرد:  بيان 
کار  در  توقفي  و  شده  انجام  مرتب  است،  شده   پاک 

خط کشي ايجاد نمي شود.
يک  ندارد؛  تمامي  رو ها  پياده  و  خيابان ها  کاري  کنده 
کابل هاي  روز  يک  مي ترکد،  منطقه  فالن  آب  لوله  روز 
برق فالن منطقه مشکل پيدا مي کند، يک روز اداره گاز 
مي خواهد به لوله هاي فالن منطقه سرکشي کند، يک روز 
هم شرکت مخابرات کابل برگردان دارد اين مشکل سر 
دراز دارد و براي ديروز و امروز نبوده و نقصي است که به 
زيرساخت هاي و نبود هماهنگي ميان سازمان هاي خدمات 

رسان شهري برمي گردد.

زخم هاى كهنه بر تن خيابان هاى بيرجند
توصيه ايمنى

توصيه هاي ايمني استفاده از آسانسور

به هنگام استفاده از آسانسور به ظرفيت آن توجه داشته 
باشيد و از سوار شدن بيش از حد و گذاشتن بارهاي بيش 

از ظرفيت مشخص شده جدا" خودداري کنيد.
در هنگام حرکت آسانسور از دست زدن به در کشويي 

آسانسور و تکيه دادن به آن جدا" خودداري کنيد.
چنانچه آسانسور در بين راه دچار اشکال شد و از حرکت 
باز ايستاد خونسردي خود را حفظ کنيد و با فشار دادن 
دکمه زنگ اضطراري نگهبان ساختمان را مطلع سازيد 
تا اقدام به نجات شما نمايد و از کمبود هواي داخل کابين 
 و يا خطرات ديگر نگران نباشيد زيرا چاهک آسانسور

  و کابين آن داراي منفذهايي براي عبور و تهويه هوا 
مي باشد و خطر جدي شما را تهديد نمي کند.

 ١٧ به  گذشته  هفته  در  بيرجند  نشانان  آتش  ضمنا" 
مورد  مورد ١٠  اين ١٧  از  که   شدند  اعزام  ماموريت 
حريق و ٧ مورد حادثه مي باشد. بزرگترين حوادث در 

دل کوچکترين  بي احتياطي هاست

روابط عمومي آتش نشاني بيرجند

روز تصويب قانون اساسي 

اسالمي  اساسي جمهوري  قانون  آذر سال ١٣٥٨   ١٢
ايران به تصويب رسيد.پس از پيروزي انقالب اسالمي 
نوع  تعيين  به  منجر  که  انتخابات  اولين  برگزاري  و 
شد،  ايران  در  اسالمي  جمهوري  تشکيل  و  حکومت 
محافل  در  نظام  اساسي  قانون  تعيين  به  راجع   بحث 

مختلف گسترش يافت. 
(ره)  خميني  امام  حضرت  تيزبيني  با  مرحله  اين  در 
جمهوري  نظام  پايه  که  اساسي  قانون  پيش نويس 
اسالمي ايران را بر آموزه ها و ارزش هاي حيات بخش 
اسالم به ويژه عدالت اجتماعي و جامعه توحيدي قرار 
داده، نگارش يافت و با تاکيد آن حضرت انتخاب مجلس 

خبرگان قانون اساسي در ١٢ مرداد ١٣٥٨ برگزار شد.
اين مجلس در ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ فعاليت خود را آغاز 
کرد تا اين که پس از ٣ ماه تالش و کوشش فوق العاده 
و کار پرمسئوليت تدوين قانون اساسي جمهوري ايران 

را به انجام رساند. 
قانون اساسي در نهايت در ١٢ فصل و ١٧٥ اصل توسط 

خبرگان قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت. 

مناسبت ها

عکسي پس از ٦ سال و ٧٢٠٠٠٠ بار تالش!

از سال ٢٠٠٩،  فايدن عکاس حيات وحش  الن مک 
شش سال براي گرفتن تنها يک عکس تالش کرده 
او ٤٢٠٠ ساعت زمان صرف  به گفته خودش،  است! 

کرده و ٧٢٠٠٠٠ عکس گرفته تا بتواند يک عکس تمام 
عيار از غواصي مرغ ماهيخوار وقتي مستقيما به داخل 
آب مي رود بدون چلپ چلوپ آب تهيه کند! مک فايدن 
مي گويد : «عکسي که من قصد داشتم بگيرم نيازمند 
اين بود که عالوه براينکه در محل مناسبي قرار گرفته 
ام، خوش شانس باشم و خود پرنده هم کار خود را کامال 
درست انجام دهد. من اغلب مي رفتم و در يک جلسه 
٦٠٠ عکس مي گرفتم اما حتي يکي از آنها هم خوب 
نمي شد. اما اکنون من به گذشته و هزاران عکسي که 
 براي تهيه اين عکس گرفته ام نگاه مي کنم و باعث 
مي شود باور کنم که براي بدست آوردن آن چقدر تالش 

کرده ام!» نتيجه تالش هاي اين هنرمند را ببينيد.

يافتن دوستان صميمي
DNA با فناوري تشخيص 

 بر اساس تکنولوژي تشخيص روحيه و رفتار از روي 
DNA مي توان به مردم در يافتن دوست و يا همسر با 

شباهت هاي شخصيتي و رفتاري کمک کرد.
محققان کالج سلطنتي لندن با مطالعه بر روي رفتارهاي 
انسان در جوامع انساني و شروع روابط براي دوستي 
فناوري  کمک  به  مي توان  که  دريافتند  ازدواج  يا  و 
يا  و  يافتن همسر  در  انسان ها  به   DNA تشخيص
دوست واقعي کمک کرد. به کمک فناوري تشخيص 
DNA مي توان تا ٢٥ سال آينده به انسان ها کمک 
کرد تا ويژگي هاي رفتاري مخفي در ژنوم را به صورت 
يافتن  براي  آن  از  و  طبقه بندي  ديجيتال  اطالعات 
کنند.  استفاده  مناسب  رفتاري  خصوصيات  با  فردي 
کردند:  اظهار  فناوري  اين  جزئيات  مورد  در  محققان 
فناوري تشخيص و ثبت ويژگي هاي رفتاري از طريق 
ژنوم به انسان ها کمک مي کند تا با پوشيدن لباس هاي 
الکترونيکي، فرد مورد نظر خود را در فضاي مجازي، 

اما با شرايط واقعي مالقات کنند.
همه  ميالدي   ٢٠٤٠ سال  تا  که  معتقدند  محققان 
مردم جهان از جزئيات DNA و تاثير آن در جذابيت 
 و خلق و خوي اجتماعي در برخوردهاي محيطي آگاه

 خواهند شد.

فناورى اطالعات

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

ارائه انواع البسه و پوشاك زنانه، مردانه و بچگانه

شال و روسرى و آرايشى

خيابان امامت، نرسيده به امامت 2/1       32413336

پوشــاك  عصــر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

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

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

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»
مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 

اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 
شخص ثالث در چندين قسط  

 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

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

دختر كوچولوى ملوس دو تا سيب در دو دست داشت. 
در اين موقع مادرش وارد اطاق شد.  

 چشمش به دو دست او افتاد. گفت، «يكى از سيباتو 
مادرش  به  خيره  نگاهى  دخترك  ميدى؟»   من  به 
انداخت و نگاهى به اين سيب و سپس آن سيب. اندكى 
انديشيد. سپس يك گاز بر اين سيب زد و گازى به آن 

سيب. لبخند روى لبان مادرش ماسيد. 

سيمايش داد ميزد كه چقدر از دختركش نوميد شده 
است. اّما، دخترك لحظه اى بعد يكى از سيب هاى گاز 
زده را به طرف مادر گرفت و گفت، «بيا مامان اين 
سيب شيرين تره!»  مادر خشكش زد. چه انديشه اى به 
ذهن خود راه داده بود و دختركش در چه انديشه بود. 

قضاوت زودهنگام ممنوع.

مردى كه كوه را از ميان برداشت 
كسى بود كه شروع

 به برداشتن سنگ ريزه ها كرد

اگر تو به كارهاى خود
 قضاوت كنى، احتياج به قضاوت

 ديگران نخواهى داشت.

هاي  دشواري  دو  هر  دائمي،  نگري  مثبت  و  کارآفريني 
آسان  کار  و  اندازي يک کسب  راه  دارند.  را  خاص خود 
نيست. ثابت شده است نحوه ي صحبت کردن شما با 
خودتان روي چارچوب ذهني تان و در نتيجه نتايجي که در 
دنياي واقعي مي گيريد تأثير مي گذارد. مکالمه ي دروني 
منفي به صورت مداوم، به ويژه با محوريت طرح کسب و 
کار، کارآفريني و مسائلي از اين دست مي تواند يک ايده 
فوق العاده را، حتي پيش از آنکه قدم از قدم برداشته باشيد، 

به شکستي تمام عيار تبديل کند.
 معناي اين حرف اين نيست که چشم انداز خود را روي 
در و ديوار بنويسيد و هر روز صبح رو به آينه خودتان را 
تأييد کنيد (گرچه ايرادي هم ندارد). اما کارآفريناني که در 
بحبوحه ي راه اندازي کسب و کار خود هستند بهتر است 
آگاهانه گفتگوي دروني خود را متوقف و آن را با چيز مفيد 
تري جايگزين کنند.شما هنگام راه اندازي يک کسب و کار 
جديد به اندازه ي کافي با چالش ها و مشکالت مختلف 

مواجه خواهيد شد.
 برخي از معمول ترين نمونه هاي گفتگوي دروني منفي 
نگرانه را در ادامه مي توانيد از نظر بگذرانيد و ببينيد چرا شما 

را از رسيدن به موفقيت باز مي دارند:
١- شکست مي خورم

قطعًا با اين گفتگوي دروني احتمال شکست خوردن شما 

بيشتر خواهد بود. به عالوه، ارقام و آمار موجود نيز نشان 
مي دهند شکست شما در واقعيت دور از ذهن نيست.

 اتفاقًا اکثريت قريب به اتفاق استارتاپ ها با شکست مواجه 
مي شوند. اينکه شما به چالش هاي پيش روي خود چه 
ديدي داشته باشيد و چگونه به جنگ آنها برويد مهم ترين 
عامل تعيين کننده ي شکست يا پيروزي شما خواهد بود.
از نرخ شکست  بالقوه که  به عنوان يک کارآفرين  شما 
استارتاپ ها آگاهي دارد، تنها دو گزينه پيش روي خود 
داريد: به اين فکر کنيد که شکست مي خوريد، يا اينکه 

خود را يک استثنا بدانيد. 
 ٢- رهبر خوبي نيستم

هيچ کس رهبر به دنيا نمي آيد، اما هر کسي ويژگي هايي 
دارد که با تقويت آنها مي تواند به رهبر قابلي تبديل شود. 
به ياد داشته باشيد که رهبري خوب انواع مختلفي دارد، 
الزم نيست براي رسيدن به موفقيت از سبک مديريتي 
خاصي تقليد کنيد. البته کارآفرينان موفق زيادي هستند که 

رهبران خوبي نيستند.
 به همين دليل است که براي انجام امور رهبري، مدير 
عامل استخدام مي کنند.کارآفرينان، دريايي از مهارت ها و 
فنون مختلف با عمق نه چندان زياد هستند و اين به نوعي 
الزمه ي کار آنهاست.اما اگر حس مي کنيد در اين زمينه به 
جايي نمي رسيد، روي نقاط ضعف خود کار کنيد. در عين 

حال مي توانيد براي پر کردن شکاف هاي موجود، استفاده 
از يک رهبر قدرتمند تر را نيز مد نظر داشته باشيد.

٣- من يک کارآفرين واقعي نيستم
کارآفريني هيچ مدرک، جواز يا پروانه ي خاصي ندارد و 
داستان آن با اينکه بگوييد «من يک پزشک واقعي نيستم» 
تعريف  خود  حتي  که  است  اين  است.واقعيت  متفاوت 
کارآفرين نيز محل بحث است. هيچ مجموعه معيار خاصي 
وجود ندارد که بهره مندي يا عدم بهره مندي شما از آنها، 

کارآفرين بودن يا نبودن شما را تعيين کند. 
تا وقتي کارآفرين واقعي را براي خود تعريف نکرده باشيد 
نمي توانيد از خودتان بپرسيد آيا واقعًا کارآفرين هستيد يا 

نه؛ به واقع اصًال اهميتي هم ندارد.
مسير  در  بيندازيد،  راه  کاري  و  کسب  داريد  قصد  اگر 
کارآفريني قرار داريد. کافي است از پوسته ي خود خارج، 
آرزويش هميشه  که  شويد  رهبري  همان  به  تبديل   و 

 را داشته ايد.
٤- اصًال بلد نيستم چيزي بفروشم

اگر واقعًا فروشنده ي خوبي نيستيد، مي توانيد به آن تبديل 
شويد. فروشنده ي مادرزاد بودن اتفاق بسيار نادري است، 
اما هر کسي مي تواند مهارت هاي الزم براي اين کار را 
فرا بگيرد.شما مي توانيد به انحاء مختلف به تقويت مهارت 
هاي فروش خود بپردازيد، اما از ياد نبريد که هدف نهايي 

شما تبديل شدن به فروشنده اي که به صورت حرفه اي 
با تک تک مشتريان روبرو مي شود نيست. شما در حال 
حاضر بايد بتوانيد خودتان، کسب و کارتان و محصوالت يا 
خدماتي که ارائه مي دهيد را به سرمايه گذاران و مشتريان 
انتهاي  مسير  اين  در  شما  انداز  کنيد.چشم  عرضه  اوليه 
مشخصي دارد، چرا که در حالت ايده آل بايد در نهايت يک 

تيم فروش استخدام کنيد.
٥- ارزش اين کار را ندارم

اگر فکر مي کنيد شما ارزشش را نداريد، پس چه کسي 
دارد؟ بسياري از کارآفرينان خودشان را باور ندارند و ارزش 
خود را پايين مي آورند که اين، مسير را براي شکست آنها 
هموار مي کند. به جاي تمرکز روي ارزش، روي تقويت 
انگيزه ي کسب و کاري تان کار کنيد. مبارزه با نگرش 
هاي منفي نگرانه اي مثل اين ها در روز هاي اوليه ي راه 

اندازي کسب و کار حياتي است. 
به عالوه، مفهوم «ارزش» خيلي فردي است و لزومًا به 
يک نوع شخصيت خاص وابسته نيست. در اين برهه خيلي 
چيز هاي ديگر هست که بايد رويشان متمرکز باشيد.شما 
در مسير کارآفريني با گفتگوهاي منفي گرايانه ي زيادي 
روبرو خواهيد شد، به اين ترتيب چرا بايد خودتان را هم به 
ورطه ي منفي باف ها اضافه کنيد؟ هميشه از هر حمايتي 

استقبال کنيد، به ويژه از سوي خودتان.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

فرستاد [=باران]  رحمت خويش  پيشاپيش  نويدى  را  بادها  كه  كس  آن  اوست   و 
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حديث روز  

هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد. 
رسول اكرم (ص)

سبك زندگى

گر عارف حق بينى چشم از همه بر هم زن
چون دل به يكى دادى، آتش به دو عالم زن

هم نكته ى وحدت را با شاهد يكتاگو
هم بانگ اناالحق را بر دار معظم زن

                        

9

7245

2579

726

934185

832

6128

4256

5

875123694
946587312
123496785
514732869
697854231
382619547
251348976
739261458
468975123

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

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

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

هميشه نبايد حرف زد گاه بايد سكوت كرد حرف 
دل كه گفتنى نيست ! بايد آدمش باشد كسى 
كه با يك نگاه كردن تا ته بغضت را بفهمد...

تسليم نخواهم شد، زندگى مى كنم براى روياهايى 
كه منتظرند به دست من واقعى شوند. من فرصتى 

براى بودن دارم، پس ساكت نمى نشينم

طراح : نسرين كارى

چرا کساني که کمتر مي خوابند
 کارآمدتر هستند؟

زمان ضروري ترين ابزار براي رسيدن به موفقيت است. 
بسياري از مديران موفق مي گويند دليل پيشرفت شان 
کم خوابيدن است. پيروي از الگوي افراد موفق گرچه 
اما داليلي وجود دارند که نشان  بنظر مي رسد  دشوار 
بازدهي  بر ميزان  مي دهد کم خوابيدن چطور مي تواند 

تاثيرگذار باشد و يا به عبارتي آن را باال ببرد.
 در اختيار داشتن زمان بيشتر

کم خوابيدن زمان بيشتري براي رويارويي با چالش ها و 
حل مشکالت و مسايل به شما مي دهد. اين زماِن بيشتر 
کمک مي کند به چيزهاي ارزشمندي دست پيدا کنيد. 
از زماني که معلوم شد افرادي که کمتر مي خوابند به 
چيزهايي دست پيدا مي کنند، کم خوابيدن ديگر آنقدرها 

بد به نظر نمي رسد.
پيدا کردن فعاليت هاي جايگزين مناسب

وقتي مي گوييم خواِب کمتر خالقيت در پي دارد منظور 
براي  بيشتري  زمان  افراد  از  اين دست  که  است  اين 
کشف فعاليت هاي بالقوه و جالب دارند که نه تنها به 
مناسبي  بلکه جايگزين  ماندشان کمک مي کند  بيدار 

براي خواب نيز مي شود. 
انرژي مضاعف داشتن

منتشر  ژورنال»  استريت  مقاله اي که «وال  اساس  بر 
کرده، اشخاصي که کمتر مي خوابند خصوصيات جالبي 
دارند و «نه تنها چرخه ي شبانه روزي شان با ديگران 
فرق دارد بلکه حاالت روحي و سوخت و ساز بدن شان 
نيز متفاوت است.مثًال الغرتر هستند، علي رغم اينکه 
کمبود خواب خود مي تواند منجر به چاقي شود و مقاومت 

بيشتري در برابر آسيب هاي روحي و جسمي دارند.

تفكرات سمى را از خود دور كنيد

جدول سودكو

 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

گالـرى اُميال
 عرضه كننده لوكس ترين 
 و جديدترين لوازم منزل

 تزئينى ، آشپزخانه

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد

آدرس: معلم، خيابان فردوسى
 نبش فردوسى 1
  32431749

09159044370 - عربى

به چند نيروى خانم براى كار
 در سالن زيبايى  نيازمنديم.

05632450229 -09397690128

به تعدادى نيرو براى كار در 
مركز توانبخشى اختالل اتيسم 

نيازمنديم
1- مربى با مدرك ليسانس

 يا فوق ليسانس روان شناسى 
ترجيحا گرايش كودكان

 استثنايى
2- گفتار درمان ، بازى درمان 

موسيقى درمان و ديگر 
تخصص هاى مربوطه 
طالقانى 8- مركز اتيسم 

توان افزا 
056-32220159

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

به يك كمك آشپز با سابقه 
كارى در غذاى آماده نيازمنديم.
ساعت كار: از 4 بعدازظهر تا 

11:30شب  09155624508

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.

شركت شتاب گستر رها ورد طلوع
براى تكميل كادر بازاريابى و پشتيبانى 

خود در زمينه خدمات بانكى (كارت 
خوان) به تعدادى نيرو نيازمند است.

بيرجند - بين مدرس 12و 14 
ساختمان رهاورد  ساعت كارى: 9 الى 16

32233854 - 32239497

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

نقاشى ساختمان و بلوك شيشه اى 
روغن (8000 تومان) 

پالستيك (3000 تومان)
 اكروليك، كناف، كاغذ ديوارى، پتينه

عضو معتبر اتحاديه
چهارراه مفتح - پالك 180

09156542158-09159622158
 حسينى

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

09151636052 

فروش فورى آپارتمان 75 مترى 2 خواب 
از مجتمع فرهنگيان خيابان نيروهوايى 23 

بلوك 5 ، طبقه دوم   09151602538

سوپر ماركت با موقعيت عالى به فروش 
مى رسد. ساعت تماس: 16 الى 18

09378174477

 مغازه اغذيه فروشى با امكانات 
و موقعيت بسيار عالى واگذار مى شود.

09158612731

فروش آپارتمان در مشهد ، امام رضا (ع) 
27 هويزه 1، 80 متر ، فول امكانات 

 فى: 215        09155164607

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

قيمت يا معاوضه     09376234005

فروش كارواش با تمام تجهيزات در 
بهترين موقعيت امامت يا معاوضه با خودرو

09109313400

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

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

به چند نفر بازارياب حضورى
 و تلفنى (آقا و خانم)
 با پورسانت عالى 

براى كار تبليغاتى نيازمنديم.
32430537-09152651699

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

محصوالت ( اى اليف) در نمايشگاه و فروشگاه رايانه ثامن
 فروش لپ تاپ اقساطى بدون كارمزد

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431     
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اخبار ورزشى

شهرخبر: خرمالو  براي سالمت چشم بسيار مفيد است. خرمالو حاوي مقادير بااليي از ويتامين A  ، زيزانتين، لوتئين و ليكوپن است كه همه آن ها در ارتقاى 
سطح سالمت چشم موثر هستند .  يك مطالعه نشان داد تانن خرمالو توانايي ويروس ها براي عفونت را با مسدود كردن ويروس ها از اتصال به سلول ها كاهش 
مي دهد .  همچنين عصاره خرمالو در برابر ويروس هاي روده موثر است .  ميوه خرمالو داراي مقدار زيادي آنتي اكسيدان و ماده مغذي ديگر نيز مى باشد.

كدام بيماري ها با خرمالو درمان مي شود؟

در هنگام درد اين مسكن طبيعي را بخوريد 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزاري جشنواره ورزشي بيماران 
خاص در خراسان جنوبي

جنوبي  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدير كل   : ايسنا 
اعضا  پيوند  و  خاص  بيماران  اينكه  به  اشاره  با 
به  مختلف  عرصه هاي  در  زيادي  استعدادهاي 
ويژه ورزشي دارند، گفت: جشنواره ورزشي بيماران 
خراسان  در  ماه  دي  اواخر  اعضا  پيوند  و  خاص 
اظهار  عزيززاده مقدم  بهرام  مي شود.   برگزار  جنوبي 
بسيار  فضاي  ورزشي  جشنواره هاي  برگزاري  كرد: 
مختلف  رشته هاي  شناساندن  براي  را  مطلوبي 
هيئت هاي  بايد  افزود:  وي  مي كند  .   فراهم  ورزشي 
و  خاص  بيماران  و  معلوالن  جانبازان،  ورزشي 
كه  قشرهايي  ديگر  از  و  يابد  توسعه  اعضا  پيوند 
با  وي  است .   بانوان  ورزش  دارد،  توسعه  به  نياز 
فرصت  ورزشي  جشنواره هاي  برگزاري  اينكه  بيان 
مي كند،  فراهم  اهداف  تحقق  براي  مناسبي  بسيار 
گفت: جذب حداكثر ورزشكاران و آگاه سازي جامعه 
و  است  ورزشي  جشنواره  برگزاري  اهداف  جمله  از 
جشنواره ورزشي بيماران خاص و پيوند اعضا اواخر 

دي ماه برگزار مي شود. 

رقابت تيم هندبال منيزيم 
با هپكوي اراك در فردوس

رقابت  از  فردوس  منيزيم  باشگاه  مديرعامل  فارس: 
ميزباني  به  اراك  هپكوي  و  منيزيم  هندبال  تيم  دو 
تيم  كرد:  اظهار  اميني  داد .   خبر  فردوس  شهرستان 
هندبال منيزيم فردوس در نخستين بازي خود در دور 
برگشت پنجشنبه 12 آذرماه ساعت 16 در شهرستان 
فردوس به مصاف هپكوي اراك مي رود .  وي گفت: 
دوره  بيست و هشتمين  در  توقف  ماه  چند  گذشت  با 
به  كشور  باشگاه هاي  هندبال  برتر  ليگ  رقابت هاي 
انتخابي  مسابقات  در  هندبال  ملي  تيم  حضور  دليل 
المپيك ريو، تيم هندبال منيزيم فردوس در نخستين 
هپكوي  تيم  مصاف  به  برگشت  دور  در  خود  بازي 
اراك مي رود .  وى افزود: در اين رقابت ها، تيم هندبال 
منيزيم فردوس تاكنون با كسب 10 امتياز صدرنشين 

جدول گروه «ب» است . 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ شهرستان 
بيرجند به مناسبت هفته بسيج 

مسابقات پينگ پنگ شهرستان بيرجند با حضور 15 
هفته  مناسبت  به  سرحدى  شهيد  سالن  در  بازيكن 
بسيج و به صورت دو حذفى برگزار شد. در پايان اين 
هاى  مقام  حقگو  نيما  و  سرمدى  سبحان  مسابقات 
و  محمودى  معراج  آوردند،  دست  به  را  دوم  و  اول 
حسين  آقايان  شدند.  سوم  مشتركًا  وردى  اميررضا 
برگزارى  مسئوليت  اميرآباديزاده  محسن  و  رفيعى 

مسابقات را بر عهده داشتند. 

 
بهترين و بدترين مواد غذايي، 
 براى افراد مبتال به آنفلوآنزا 

ديگر  آبكي  غذاهاي  و  سوپ   : نيوز   سالمت 

به  مرغ طبخ مي شود،  با  كه  زماني  بخصوص 
جلوگيري از كم آبي بدن، و مبارزه با التهاب گلو 
كمك مي كند. چاي داغ نيز درد گلو را تسكين 
مي كند .   جلوگيري  بيني  گرفتگي  از  و   داده 

ميوه هاي خانواده مركبات حاوي ويتامين سي 
هستند و اگرچه از آنفلوآنزا جلوگيري نمي كنند، 
دهند.  كاهش  را  آن  دوره  طول  مي توانند  اما 
سيستم  كننده  تقويت  سي  ويتامين  همچنين 
احتقان  ضد  تند  است .  غذاهاي  بدن  ايمني 
كوهي  ترب  يا  و  تند  فلفل  خوردن  هستند. 

بيماري كمك مي كند. موز  به تسكين عاليم 
استفراغ،  تهوع،  از  و  است  پتاسيم  از  سرشار 
از  نيز  زنجبيل  مي كند.  جلوگيري  اسهال  يا  و 
تهوع جلوگيري مي كند و تسكين دهنده ساير 

خوردن  مقابل  است .  در  معده  بيماري هاي 
غذاهاي تند و اسيدي، شيريني، غذاهاي چرب، 
فرآورده هاي لبني، به هيچ وجه در طول دوره 

آنفلوآنزا توصيه نمي شود . 

در هنگام درد اين
 مسكن طبيعي را بخوريد 

داده  نشان  محققان  مطالعات  نيوز  :   سالمت 
است  گياهي  هاي  ريشه  جمله  از  زنجبيل  كه 
كه مي تواند نقش موثري در بهبود التهابات و 
دردهاي مزمن در بدن داشته باشد. به همين 
كشورهاي  در  كه  است  سال  ساليان  دليل 
طبيعي  مسكن  يك  عنوان  به  آن  از  شرقي 
برخي  كه  اين  خاطر  به  كنند .  مي  استفاده 
تحقيقات علمي ثابت كردند كه مصرف ريشه 
زنجبيل به دليل دارا بودن تركيبات ضد التهابي 
مي توانند با تركيبات التهاب زا و سمي در بدن 
مقابله و اثر آنها را بر روي بدن خنثي نمايند. 
به همين دليل پزشكان توصيه مي كنند كه به 
جاي مصرف قرص هاي مسكن، از زنجبيل در 
غذا و نوشيدني هاي خود استفاده نماييد  . چون 
بهبود  سردرد،  كاهش  در  تواند  مي  زنجبيل 
التهاب عضوهاي آسيب ديده توده اسكلتي، كم 

بهبود  ها،  خانم  در  قاعدگي  دوران  درد  كردن 
آمادگي جسماني ورزشكاران و تقويت سيستم 

عضالني بدن نقش موثري ايفا نمايد .

غذاهايي كه بهتر است
 كودكان نخورند  

شهرخبر: موادغذايي گرم و تر براي افزايش رشد 
كودكان مفيد است چرا كه كودكان براي رشد 
احتياج دارند .  به  هم به گرما و هم به رطوبت 
نظير  تر  و  گرم  غذايي  مواد  متخصصان  گفته 

سوپ گوشت پرندگان، شيره بادام، شير عسل، 
شير خرما، شير برنج، زرده تخم مرغ عسلي و 
غذاهاي مقوي نظير پودر نارگيل با شكر، بادام، 
پسته، فندق، مويز، انجير، شير، شربت سيب و 
شربت انار تنقالت مناسبي براي كودكان هستند .  
در مقابل مواد غذايي گرم و خشك نظير مواد 

جات  ادويه  حاوي  پرنمك،  شده  سرخ  غذايي 
تند، سير و پياز و غذاهاي غليظ مانند سيراب و 
شيردان، نان فطير، تخم مرغ بسيار پخته و پنير 
هم نبايد به طور مكرر مورد استفاده قرار گيرند . 

غذاهاي نامناسب 
براي شام را بشناسيد  

پرچرب:  و  روغني  غذاهاي  نيوز:  سالمت 
تنها  نه  چرب  و  سنگين  روغني،  غذاهاي 
تنبلي  احساس  بعد  روز  باعث مي شود صبح 
كنيد، بلكه باعث مي شوند معده دو برابر كار 
كند تا بتواند هضمشان كند. از فست فودها، 
پنير  از  سرشار  غذاهاي  يا  و  بستني،  آجيل، 
سرشار  كنيد.  غذاهاي  اجتناب  خواب  از  قبل 
شايد  قندي:  غذاهاي  يا  كربوهيدرات  از 
دقيقا  خواب  از  قبل  شيرين  غذايي  خوردن 
خواهيد،  مي  خواب  از  قبل  كه  باشد  چيزي 
شكالتي  كيك  از  بزرگ  تكه  يك  اگر  اما 
بخوريد، باال رفتن سطح قند خون باعث باال 
 رفتن انرژي و در نتيجه بهم خوردن خوابتان 
وعده  ميان  و  كيك،  خوردن  از  شود.  مي 
هاي حاوي كربوهيدرات مانند چيپس، و نان 
و  سس  از  تند:  غذاهاي  كنيد .   پرهيز  سفيد 
مي  تند  غذاهاي  كنيد.  دوري  تند  غذاهاي 
مواد  و  شوند،  معده  ناراحتي  باعث  توانند 
توانند  مي  تند  غذاهاي  در  موجود  شيميايي 
رفتن  خواب  و  شوند،  حواس  تحريك  باعث 

را سخت كنند . 

 كودك سه ساله در نهبندان غرق شد

بر  مبني   110 پليسي  هاي  فوريت  مركز  با   اعالم 
غرق شدگي كودكي سه ساله در يكي از   روستاهاي 
ماموران  گشت  تيم  بالفاصله  نهبندان  شهرستان 
انتظامي به محل حادثه   اعزام شد.  ماموران مشاهده 
توسط  كه  آبي  گودال  در  سه   ساله  كودك  كردند 
شركت سدسازي در كنار رودخانه احداث شده، افتاده 
و   غرق شده است كه با خودروي شخصي به درمانگاه 
براي نجات  متاسفانه   تالش  اعزام شده ولي  محلي 
جان كودك بي نتيجه مانده و كودك جان باخته است  
براي  قانوني  هاي  پيگيري   : حاكيست  گزارش  اين 

روشن شدن ابعاد اين حادثه در دست بررسي است .

 دستگيري فروشنده قرص هاي
 غير مجاز در قاين  

دستگيري  از  قاين  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  اين  در  مجاز  غير  هاي  قرص  فروشنده 
با  مبارزه  پليس  اميرآبادي  گفت:  سرهنگ  داد .  خبر 
موادمخدر قاين با دريافت اطالعاتي مبني بر توزيع 
بين  هاي  مغازه  از  يكي  در  قاچاق  و   كاالي  قرص 
راهي دستگيري   متهم را در دستور كار خود قرار دادند  
 .وي گفت : ماموران در بازرسي از مغازه يك كيلو و 
262 گرم مواد مخدر و    مقادير قابل توجهي قرص غير 
مجاز و سيگار قاچاق كشف كردند. متهم دستگير شده 

با تشكيل پرونده به مقام قضايي معرفي شد .

كشف 1500 ليتر
سوخت قاچاق در نهبندان

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از كشف 1500 
ليتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفيد خبر داد . سرهنگ 
شاهوردي اظهار  كرد: ماموران پاسگاه عملياتي معدن 
حاجات هنگام گشت زني   وكنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه تويوتا وانت مشكوك و دستور ايست 
پشت   پاسگاه  فرعي  محورهاي  به  كه   راننده  دادند 
متواري شد، ماموران پس از چندين كيلومتر تعقيب و 
گريز خودرو را   متوقف و در بازرسي از آن مقدار 1500 
ليتر سوخت قاچاق كشف    كردند و يك دستگاه خودرو 

توقيف و 2 نفر نيز دستگير  شدند. 

 توقيف خودروي پارس با 150 
كيلومتر سرعت در سرايان  

  
از توقيف يك  انتظامي   شهرستان سرايان   فرمانده 
در  سرعت   150كيلومتر  با  پارس  خودروي  دستگاه 
داد .  اين شهرستان خبر  راهي سرند  ساعت در سه 
سرهنگ برادران گفت  :  ماموران پليس راه سرايان 
هنگام كنترل خودروهاي عبوري و در راستاي مقابله 
با   بروز تخلفات حادثه ساز ، يك دستگاه خودرو پژو 
پارس را كه با سرعت زياد در   حال حركت بود متوقف 
كردند  . وي اظهار كرد: اين خودرو به علت سرعت 
150 كيلومتر در ساعت و سبقت غير مجاز توقيف و 

براي طي مراحل قانوني به پاركينگ منتقل شد  .

بخشش مردي كه اشتباهي 
دست به جنايت زد  

باشگاه خبرنگاران: ماموران در جريان وقوع يك جنايت 
قرار گرفتند و با حضور در محل حادثه كه يك رستوران 
بود، پى بردند كه كارگري با ضربات چاقو به قتل رسيده 
است . ماموران وقتي متوجه شدند كه كارگر قبلي اخراج 
شده و مقتول به جاي او استخدام شده است، به اين 
كارگر مظنون شدند. با شناسايي و دستگيري متهم، او 
به قتل اعتراف كرد و گفت: من اشتباهي دست به اين 
جنايت زدم . به خاطر اخراجم از صاحب رستوران كينه به 
دل گرفتم و با تصور اينكه وى در خواب است چند ضربه 

چاقو زدم. در نهايت خانواده مقتول رضايت دادند.

نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل

  32315776 - 09151643778   
شهر يارى

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.

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

09153623627 - 05632211244-32232039

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

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

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره        09151613389 - بنى اسدى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528
32212519

ايزوگام سليمانى 
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فارس- نشست هم انديشى روحانيون زيركوه برگزار شد. امام جمعه زيركوه گفت: يكى از اهداف اصلى اجراى طرح «فالح» جلوگيرى از منزوى شدن خانواده هاى كم بضاعت 
است. مرتضايى نيا در جمع روحانيون شهرستان، تصريح كرد: طرح فالح با هدف بهبود و اصالح سبك زندگى خانواده هاى زير پوشش كميته امداد برنامه ريزى شده و از طريق 
مبلغان در خانواده هاى زير پوشش در مناسبت هاى خاص مثل محرم و صفر برگزار مى شود. وى افزود: اين طرح در همه روستاها اجرا مى شود و در آن هر 10 خانواده بى سرپرست 

با هم يك شبكه با نامى خاص تشكيل مى دهند و برنامه زمانبندى اين شبكه در اختيار مبلغان قرار مى گيرد كه روحانى در جمع آنها حضور و اجراى برنامه مى كند.

نشست هم انديشى روحانيون زيركوه برگزار شد
سمينارآموزشى آشنايى با مديريت 

كيفيت و بهره ورى برگزار شد

با مديريت كيفيت  غالمى- سمينار آموزشى آشنايى 
و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  توسط  ورى  بهره  و 
كشاورزى بيرجند با حضور جمعى از اعضا و نمايندگان 
حسين  توسط  دوره   اين  شد.  برگزار  دولتى  بخش 
ساعى نيك، مدرس دانشگاه در محل سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانى بيرجند برگزار شد.  در اين دوره آموزشى 
مباحثى از قبيل؛ مفاهيم و تعاريف بهره وري، اهميت و 
جايگاه بهره وري، شاخص هاي بهره وري و انواع آن، 
نحوه تجزيه و تحليل شاخص هاى بهره ورى، مفهوم 
چرخه مديريت بهره ورى، مفهوم كارايى، اثر بخشى 
بخشى  اثر  نحوه محاسبه  ورى،  بهره  با  آن  رابطه  و 
در واحدهاى صنعتى مطرح و تدريس شد. الزم بذكر 
است در اين سمينار آموزشى 45 نفر از تجار، بازرگانان 
و نمايندگان بخش دولتى راهكارهاى نوين مديريت 
دوره  اين  فايل  و  فرا گرفتند  را  بهره ورى  و  كيفيت 
آموزشى از طريق سامانه آموزش مجازى اتاق بازرگانى 
ايميل تمام شركت كنندگان در اين دوره  بيرجند به 

ارسال و به آنها گواهينامه اعطا خواهد شد.

كلنگ زنى ترمينال جديد 
فرودگاه بيرجند در اوايل سال آينده

با  جنوبى  خراسان  فرودگاه هاى  مديركل  فارس- 
اوايل  در  بيرجند  فرودگاه  جديد  ترمينال  اينكه  بيان 
سال آينده به مساحت پنج هزار مترمربع كلنگ زنى 
ترمينال هاى  عنوان  به  ترمينال  اين  گفت:  مى شود، 
خارجى استفاده مى شود. سالمى اظهار كرد: فرودگاه 
از  بعد  كه  بوده  فرودگاهى  سومين  بيرجند  شهر 
در  بوشهر  فرودگاه  و  تهران  مرغى  قلعه  فرودگاه 
اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  تأسيس   1312 سال 
است،  داشته  رشد  اوليه  سال هاى  به  نسبت  پروازها 
ناوگان كشورى  تقويت  از  بعد  كرد  اميدوارى  اظهار 
تعداد پروازهاى استان افزايش پيدا كند. وى با بيان 
نصب  فرودگاه  در  ناوبرى  جديد  دستگاه هاى  اينكه 
شده است، افزود: ترمينالى در دست طراحى بوده كه 

سه برابر ترمينال فعلى است.

سرمايه گذارى 34 ميليارد تومانى 
در كارخانه سيمان باقران

تسنيم- فرماندار درميان پروژه سيمان باقران را يك 
صورت  پيگيرى هاى  با  گفت:  و  برشمرد  ملى  طرح 
گرفته تاكنون در اين پروژه 34 ميليارد تومان سرمايه 
گذارى شده و پيش بينى مى شود با رفع موانع موجود 
تا دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد. بشيرى زاده  
از صدور 10 مجوز  اين شهرستان  ادارى  در شوراى 
دهيارى جديد در شهرستان درميان خبر داد و اظهار 
كرد: در راستاى ماندگارى جمعيت در روستاهاى مرزى 
مجوز اين 10 دهيارى اخذ شده است. وى با اشاره به 
اينكه تاكنون 83 روستاى شهرستان دهيار داشته اند، 
روستاهاى  تمامى  جديد  مجوزهاى  اخذ  با  گفت: 
باالى 20 خانوار درميان داراى دهيارى مى شود. وى 
همچنين از پيگيرى درباره گازرسانى به شهر طبس 
و گزيك و همچنين روستاهاى مجاور خط لوله گاز 
آينده قسمت  تا چند سال  اميدواريم  خبرداد و گفت: 

عمده شهرستان از نعمت گاز برخوردار شوند.

269 ميليارد ريال مجموع 
معامالت تاالر بورس خراسان جنوبى

جنوبى،  خراسان  منطقه اى  بورس  مدير  خبر-  گروه 
ابتداى  از  را  استان  بورس  تاالر  معامالت  مجموع 
اعالم  ريال  ميليارد   269 آبان ماه  پايان  تا  امسال 
كرد و گفت: از اين ميزان 63 درصد مربوط به خريد 
سهام و 37 درصد مربوط به فروش سهام بوده است. 
و  ميليون   14 امسال  آبان ماه  طى  گفت:  هريوندى، 
296 هزار و 508 سهم در تاالر بورس استان داد و 
ستد شد كه ارزش سهام داد و ستد شده، 23 ميليارد 
پايان  تا  سال  ابتداى  از  داد:  ادامه  وى  است.  ريال 
آبان ماه 163 كد معامالتى جديد افتتاح شده كه سهم 

آبان ماه پنج كد معامالتى بوده است.

بخش داخلى و اطفال بيمارستان 
خاتم االنبيا(ص) درميان راه اندازى شد

ايرنا- رئيس شبكه بهداشت و درمان درميان از راه اندازى 
بخش هاى داخلى و اطفال بيمارستان خاتم االنبيا(ص) 
اين شهرستان خبر داد. عثمانى بجد  افزود: تعدادى از 
نيروهاى اين مركز بهداشتى درمانى جذب و در حال 
فعاليت هستند. وى از كمبود متخصص زنان، داخلى و 
سونوگرافى در اين شهرستان مرزى خبر داد و گفت: از 
مجموع اعزام 65 متخصص طرح خدمت به شهرستان 
هاى خراسان جنوبى دو متخصص داخلى و اطفال به 
شهرستان درميان اعزام شدند. به گفته وى متخصصان 

تمايلى به خدمت در مناطق محروم و مرزى ندارند.

استخدام در دانشكده افسرى
 ارتش جمهورى اسالمى ايران

دادرس- شعبه استخدام مركز آموزش امام رضا (ع) 
ايران  اسالمى  جمهورى  ارتش  كرد:  اعالم  بيرجند 
در نظر دارد به منظور تأمين و تكميل كادر افسرى 
خود از دارندگان مدارك ديپلم در رشته هاى رياضى 
فيزيك و تجربى با حداقل معدل كل 14 به باال و 
معدل كتبى 10 به باال و همچنين مدرك ديپلم در 
رشته علوم معارف با معدل كل 16 به باال استخدام 
نمايد. ضمنًا ثبت نام به صورت اينترنتى و از طريق 

سايت www.aja.ir مى باشد.

521 هكتار از اراضى طبيعى
 شهرستان بيرجند خلع يد شد

تسنيم- رئيس سابق اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
شهرستان بيرجند گفت: هزار و 100 پرونده تخلف در 
حوزه منابع طبيعى انجام شده است و توانستيم بيش 
دست  از  را  ملى  و  طبيعى  اراضى  از  هكتار   521 از 
تكريم  مراسم  در  حسينى  كنيم.  يد  خلع  متصرفان 
آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  اداره  رئيس  معارفه  و 
بحث  به  توجه  با  كرد:  اظهار  بيرجند  شهرستان 
چند  اين  در  اعتبارات  كاهش  و  تداوم خشكسالى ها 
كه  نظر  مد  عملكرد  كه  شده  سبب  گذشته  سال 
نشود.  حاصل  است  بوده  نياز  بيرجند  شهرستان  در 
گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  طبيعى  منابع  مديركل 
برنامه  مديريت  سرپرست  پيگيرى هاى  با  امسال 
ريزى استان بالغ بر 2 ميليارد و 400 ميليون تومان 
در زمينه اعتبارات تملك دارايى يا همان ماده 180 
به استان خراسان جنوبى تعلق گرفته است. در پايان 
اين مراسم عليپور به عنوان رئيس اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى شهرستان بيرجند منصوب و از زحمات 

5 ساله سيد محمود حسينى تجليل شد.

صدور پروانه بهره بردارى 
نخستين معدن مس در فردوس

فارس- رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس 
بهره بردارى نخستين معدن مس در  پروانه  از صدور 
اين شهرستان خبر داد. نعيمى اظهار كرد: اين معدن 
در 50 كيلومترى شهرستان فردوس در منطقه كجه و 
چاهنو كشف شده و ذخيره اين معدن نيز يك ميليون 
و 300 هزار تن است كه با بهره بردارى از آن، بيش از 
26 درصد ماده معدنى مس در خراسان جنوبى به اين 
شهرستان تعلق دارد. اين شهرستان داراى 55 پروانه 
كه  است  معدن  پروانه   40 و  صنايع  از  بهره بردارى 
حدود هزار و 200 نفر در دو بخش صنايع و معادن اين 
مهم ترين  فعاليت هستند. وى  به  شهرستان مشغول 
مشكل صنايع در اين شهرستان را كمبود نقدينگى و 

سرمايه در گردش و ركود حاكم بر بازار عنوان كرد.

عمليات اجرايى دو پروژه
عمران شهرى در قاين آغاز شد

در  شهرى  عمران  پروژه  دو  اجرايى  عمليات  ايرنا- 
امور  معاون هماهنگى  با حضور  مراسمى  قاين طى 
عمرانى استاندارى و مسئوالن محلى آغاز شد. اين 
همسطح  غير  هاى  تقاطع  شامل  عمرانى  پروژه  دو 
اعتبار  كه  است  قاين  شهر  ندامتگاه  و  سرخ  طالى 

اوليه آن 290ميليارد ريال پيش بينى شده است.

مدير جديد تحصيالت تكميلى
 دانشگاه بيرجند معرفى شد

گروه خبر- دكتر خليل خليلى رياست دانشگاه بيرجند 
طى حكمى دكتر سيد عليرضا ذوالفقارى را به عنوان 
مدير جديد تحصيالت تكميلى دانشگاه بيرجند منصوب 
كرد. در مراسمى كه به منظور معرفى مدير جديد برگزار 
شد از خدمات هشت ساله دكتر حسين فرسى مدير قبلى 

تحصيالت تكميلى دانشگاه بيرجند قدردانى شد.

10 هزار تن خوراك دام و طيور 
از خراسان جنوبى به افغانستان صادر شد

تسنيم- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى با بيان 
ابتداى امسال 10 هزار و 105 تن خوراك  از  اينكه 
دام و طيور از استان به افغانستان صادر شده، گفت: 
ابتداى  از  منجمد  مرغ  و  طيور  خوراك،  صادرات 
است.  يافته  افزايش  افغانستان  كشور  به  امسال 
اظهار كرد:  دامپزشكى  رفيعى پور در جمع مسئوالن 
صادرات محصوالت دامى و فرآورده هاى خام دامى 

كمك به ارزآورى كشور است. 

رئيس شوراى اسالمى استان گفت: مسئوالن استانى شوراها 
را باور ندارند و آنها را يارى نمى كنند. وى با اشاره به اينكه 
چندين بار از نمايندگان مردم در مجلس درخواست و دعوت 
متأسفانه  افزود:  كنند،  شركت  جلسات  اين  در  تا  كرديم 
نمايندگان استان از آمدن به جلسات شوراى استان امتناع 
كردند و وقتى براى  اين كار نگذاشتند. در جلسه شوراى 
ها،  شهرستان  اعضاى  تمام  حضور  با  كه  استان  اسالمى 
حنفى  و  امورمالياتى  درآمدى  معاون  گهر  پاك  محمدرضا 
رئيس گروه ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتى در 
شوراى شهر بيرجند برگزار شد. قرائى رئيس شوراى اسالمى 
استان ادامه داد: مشكالت در استان زياد است ولى روند حل 
اين مشكالت به كندى پيش مى رود. وى بيان كرد چندين 
بار از استاندار و معاونانش در خواست و دعوت كرديم تا در 
جلسات شوراى استان شركت كنند اما به دعوت شورا پاسخى 
ندادند حتى در نامه اى از استاندارى درخواست كرديم كه 
رابط بين شوراى اسالمى استان و استاندارى انتخاب شود 
كه متأسفانه بازهم به خواسته  ما توجه اى نشد. وى اظهار 
كرد: نمايندگان شوراها حرف مردم هر شهرستان را مى گويند 
و هدف خدمت رسانى عادالنه به مردم است اما متأسفانه 

مسئوالن استان به آنها بهايى نمى دهند.
رئيس شوراى اسالمى استان يادآور شد: مشكالت  حوزه 
متأسفانه صندوق   كه  است  دار  الويت  و  مهم  گردشگرى 
هيچ  استان  گردشگرى  براى  تاكنون  كشور  ملى  توسعه 

رقمى را در نظرنگرفته است. قرائى تصريح كرد: با شروع 
كشور  از  هايى  نامه  تفاهم  استان  شوراهاى  كارى  سال 
آمده است كه بايد بومى سازى شود. وى با اشاره به اينكه 
ابتداى سال در نمايشگاه تهران يك شركت خودروسازى 
را  ها  شهردارى  اسقاطى  خوروهاى  تعويض  خواست  در 
اسقاطى  خودروهاى  شركت  اين  كرد:  خاطرنشان  داشت، 
 شهردارى ها را با خودرو جديد بدون هيچ ضمانت نامه اى
تعويض مى كند و الباقى وجه را با چك تسويه مى كند. 
بعضى  در  رانندگى  و  راهنمايى  جرايم  كرد:  اضافه  وى 
بايد  موضوع  اين  به  كه  نيست  شفاف  ها  شهرستان  از 
كه  معضالتى  از  يكى  داد:  ادامه  قرائى  شود.  رسيدگى 
اين است كه دستگاه هاى  به چشم مى خورد  استان  در 
اجرايى شهرستان ها هم بايد براى خريد لوازمشان به مركز 
استان يا استان هاى همجوار مراجعه مى كنند. وى تأكيد 
كرد: جوانى كه تحصيل كرده و آموزش حرفه اى را ديده 
كار  اين  با  كرده  ايجاد  اشتغال  ها  شهرستان  در  و   است 
 دستگاه هاى اجرايى ضرر و زيان زيادى به او وارد مى شود

وى  شود.  رسيدگى  موضوع  اين  به  جد  طور  به  بايد  كه 
ها  شهردارى  به  اجرايى  هاى  دستگاه  اينكه  به  اشاره  با 
150ميليارد تومان بدهى دارند تأكيدكرد: اين در حالى است 
كه شهردارى ها نمى توانند حقوق كاركنان خود را بدهند و 
نمى دانيم با اين همكارى نكردن دستگاهاى اجرايى چگونه 

برخورد كنيم و اين موضوع را چگونه حل كنيم.

مردم  به  رسانى  خدمت  براى  ها  شهرداى  افزود:  قرائى 
نياز به سرمايه دارند كه تنها راهى كه شهردارى ها را تا 
حدودى كمك مى كند ماليات بر ارزش افزوده است. وى  
ياداور شد بعضى از شهرستان ها آب ندارند و در استان 

 460 روستا با تانكر آبرسانى مى شوند.
بى عدالتى در تقسيم بودجه شورا هاى استان

استان هاى كشور  استان در شوراى عالى  نماينده  آصفى 
و  9ميليارد  ها  استان  عالى  شوراى  اعتبارات  گفت:  نيز 
600ميليون تومان است كه متأسفانه استان خراسان جنوبى 
سهم اندكى از اين مبلغ دارد و براى جذب اين اعتبارات نياز 
است.  در مجلس  استان  نمايندگان  از ظرفيت  استفاده  به 
وى افزود: خراسان جنوبى يكى از قوى ترين كابينه هاى 
دولت را دارد اما متأسفانه از اين ظرفيت استفاده نمى شود.
آصفى با اشاره به اينكه خراسان جنوبى از نظر مالى محروم 
است، افزود: ماليات بر ارزش افزوده كه نسبت به جمعيت به 
شهردارى ها تقسيم مى شود ناعادالنه است و بايد از توليد 
كننده ها و مصرف كننده ها  حمايت شود و هرچه قدر توليد 

در استان باال برود به نفع مردم و مصرف كننده است. 
محمد رضا پاك گهر معاون اداره كل ماليات هم درپاسخ  به 
سؤاالت نمايندگان گفت: كاركنان دولت در مناطق محروم از 
50درصد معافيت ماليتى برخوردار مى شوند. وى با اشاره به 
اينكه شهرستان هاى بيرجند و قاين منطقه محروم محسوب 

نمى شوند، افزود: در ماده 102براى حمايت از توليد كننده و 
سرمايه گذاران در بخش هاى معدنى، تعاونى هايى كه پروانه 

فعاليت داشته باشند معافيت مالياتى افزايش يافته است.

پرداخت يك هزار و22ميليارد ريال 
به شهردارى ها و دهيارى ها 

معاون درآمدهاى مالياتى اداره كل ماليات استان ادامه داد: 
معادنى كه پروانه استخراج داشته باشند به ميزان 80درصددر 
4 سال و 100درصد به مدت 10سال معاف از ماليات هستند 
در صورتى كه در موعد مقرر اظهارنامه مالياتى خود را به اداره 
كل مالياتى همان منطقه تسليم كنند. پاك گهر با بيان اينكه 
نرخ ارزش افزوده 9 درصد است، خاطرنشان كرد: 3درصد 
عوارض و 6درصد ماليات اعالم شده كه هر چه قدر وصول 
شود شهردارى ها و دهيارى ها از آن سهم مى برند. وى 
يادآور شد: از ابتداى مهرماه سال 1387 تا ابتداى مهرماه سال 
جارى  يك هزار و 22ميليارد ريال از محل ماليات بر ارزش 
 افزوده شهردارى ها و دهيارى هاى استان دريافت كرده اند.

ها  شهردارى  ريال،  ميليارد   342 ها  دهيارى  افزود:  وى 
680ميليارد ريال و شهردارى بيرجند 394ميليارد ريال اعتبار 
دريافت كرده اند. پاك گهر تأكيد كرد: از نمايندگان استان در 
مجلس بخواهيد تا بر ملى شدن نظام ماليات بر ارزش افزوده 
تأكيد كنند تا استان هاى محروم بتوانند از اعتبارماليات بر 

ارزش افزوده استان هاى ديگر استفاده كنند. 

بى توجهى نمايندگان مجلس و مسئوالن دولتى به جايگاه شوراها در خراسان جنوبى

بى محلى به شوراهاى محلى
رئيس شوراى اسالمى استان: استاندار و نمايندگان تا كنون به دعوت ما براى حضور در شورا پاسخ نداده اند

گروه خبر- مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى 
با اعالم اينكه ميزان بزرگراه در استان پايين است 
اضافه  بيشتر  شده  ساخته  بزرگراه  نام  به  آنچه  و 
كردن باند دوم به جاده هاى موجود است و در واقع 
مشخصات يك بزرگراه را ندارند، گفت: در سال 93 
در كاهش تلفات ناشى از حوادث رانندگى در كل 
 94 سال  نخست  ماهه   6 در  و  بوديم  دوم  كشور 
با  ادامه داشت و در مقايسه  روند كاهش  اين  هم 

مدت مشابه سال 93 با كاهش 20 درصدى تلفات 
جاده اى، موفق به كسب رتبه اول در سطح كشور 
شديم. جعفرى ادامه داد: اين تصادفات عمدتاً ناشى از 
عوامل انسانى بوده و كمتر عوامل جاده اى در بروز آن 
دخيل بوده  است. با اين حال اقداماتى از قبيل تعريض 
جاده ها و ساخت باند دوم و تبديل جاده هاى يك بانده 
به بزرگراه نقش مؤثرى در كاهش تصادفات و تلفات 
جاده اى داشته است. وى افزود: از آنجا كه  مسير 

مشهد - بيرجند ترافيك سنگينى دارد و بيشترين 
تصادفات در همين محور رخ مى دهد در حال حاضر 
جمله  از  مشهد   – بيرجند  محور  دوم  باند  ساخت 
مهمترين برنامه هاى ما است. عمليات اجرايى اين 
پروژه توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل 
و نقل كشور انجام مى شود كه از حدود 180 كيلومتر 
كه در حوزه خراسان جنوبى است 70 كيلومتر ساخته 
 و به بهره بردارى رسيده و 110 كيلومترباقى مانده

درحال حاضر توسط 4 پيمانكار درحال اجراست ولى 
با كمبود اعتبار مواجه هستيم بطورى كه ساخت اين 
در  كه  دارد  الزم  اعتبار  تومان  ميليارد  پروژه 120 
بودجه امسال كمتر از 20 ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده است. وى ادامه داد: عالوه بر اين پروژه، تعريض 
محورهاى بيرجند - زاهدان و ديهوك - راور هم 
در اولويت هستند كه اين 3 پروژه از مصوبات سفر 

اخيررياست  محترم جمهورى به استان است.

مراسم اربعين حسينى در استان برگزار شد
مراسم اربعين حسينى همزمان با سراسر كشور به مناسبت 
 20 صفر سه شنبه شب و روز چهار شنبه در شهرها، بخش ها
و روستاهاى خراسان جنوبى با حضور گسترده مردم عزادار 
خاندان  عاشقان  ايرنا،  گزارش  به  شد.  برگزار  استان  اين 
در  گسترده  حضورى  با  بيرجند  در  طهارت  و  عصمت 
 تعدادى از مساجدشهر و نيز حرم امامزادگان باقريه در قالب 
هيئت هاى عزادارى به سوگوارى پرداختند. حضور گسترده 
عزادارى  مراسم  در  جوانان  خصوصاً  مختلف  هاى  گروه 
اربعين حسينى تجلى اوج عشق و دلدادگى آنها را نسبت به 
اهل بيت نشان داد و بار ديگر ارادت و دلدادگى خود را به 
خاندان عصمت و طهارت خصوصاً امام حسين(ع) و شهداى 
به شهرها و  اعزامى  ابراز كردند. همچنين خطباى  كربال 
بخش هاى استان در مراسم هايى كه به مناسبت اربعين 
 حسينى برگزار شد، در مورد اهميت و فلسفه قيام حسين بن
و  اجتماعى  مختلف  هاى  جريان  بر  آن  تأثير  و  على(ع) 
فرهنگى پس از واقعه عاشورا كه در سال 61 هجرى قمرى 

اتفاق افتاد به تفصيل سخن گفتند. مراسم اربعين حسينى 
عالوه بر بيرجند با حضور عاشقان خاندان عصمت و طهارت 
در شهرستان هاى درميان، طبس، فردوس، سرايان، قاينات، 

زيركوه، سربيشه، خوسف، نهبندان و بشرويه برگزار شد.

مال حرام؛ عامل جدايى 
از واليت و تنها ماندن ولى زمان

سخنران مراسم محورى اربعين در بيرجند گفت: برخى از 

افراد تا شب عاشورا با امام حسين (ع) بودند اما به دليل اينكه 
مال شبهه دار و حرام خورده بودند نتوانستند در كنار امام 
خود به شهادت برسند و برگشتند. حجت االسالم گرايلى 
در مراسم اربعين حسينى در بقعه امامزادگان شهداى باقريه 
با بيان اينكه مال شبهه دار و حرام باعث فساد فرزندان و 
جدايى از امام معصوم و واليت مى شود، گفت: كسانى كه 
حرف ولى زمان خود را زمين مى گذارند، بخش بزرگى از 
سرمايه آنها از راه شبهه بهدست آمده است و پاك نيست. 
وى ادامه داد: امروز نيز سرمايه هاى چند ميلياردى برخى 
افزود:  وى  است.  شده  واليت  از  آنها  جدايى  باعث  افراد 
خيلى از افراد بودند كه از ابتداى انقالب در كنار امام راحل 
بودند و در زندان هاى ساواك شكنجه شدند اما زمانى كه 
به صندلى رسيدند چشم خود را بر روى حق الناس و خون 
شهدا بستند و االن مى بينيم كه در دامن آمريكا هستند. وى 
افزود: كسانى كه جايگاه رهبرى را زير سؤال مى برند، اين 

افراد درآمدهاى آنها مخلوط با مال حرام است.

احداث بزرگراه ها، مهمترين عامل در كاهش تصادفات رانندگى

تا سرمايه گذاران  تعيين  بايد ساز و كارى  استاندار گفت: 
از  تا مردم  امكاناتى را فراهم كنند  در مناطق گردشگرى 
فرصت هاى در اختيار خود به تفرج و تفريح در اين گونه 
مناطق بپردازند و امكان گردشگرى سالم در استان فراهم 
شود. به گزارش تسنيم، خدمتگزار در جمع مسئوالن استان 
اظهار كرد: يكى از اين مناطق منطقه گردشگرى بند دره 
است كه با فراز و نشيب هاى زيادى رو برو است و با توجه 
به اينكه مجموعه نمونه گردشگرى بند دره مصوب دولتى 
دارد اما تاكنون عمًال اتفاقى در اين منطقه نيفتاده است. 

وى تصريح كرد: سرمايه گذار بايد با آرامش و اطمينان كار 
كرده و يقين داشته باشد كه دستگاه هاى دولتى پيشتيبان او 
هستند و در آينده دچار مشكل نمى شود و در قبال سرمايه 
بايد درآمدى براى سرمايه گذار حاصل شود. وى  گذارى 
افزود: از ظرفيت هاى گردشگرى استان به ويژه كويرنوردى 
كه از جاذبه هاى مطلوب استان است بايد استفاده شود زيرا 
اين ظرفيت ها و مناطق، منابع درآمدى است كه ما از آن 
غفلت مى كنيم و بعد گفته مى شود كه استان ما جذابيتى 
را  در حوزه  درآمدى  منابع  بهترين  ما  در حالى كه  ندارد 

گردشگرى، كويرنوردى و آثار تاريخى دارا هستيم.
به  اشاره  با  نيز  گردشگرى  و  فرهنگى  ميراث  مديركل 
اين  كرد:  اظهار  بنددره  گردشگرى  منطقه  طرح  بررسى 
منطقه گردشگرى در سفر اول دولت نهم بر اساس مصوبه 
افزود: شركت  به تصويب رسيد. رمضانى  شماره 50،413 
از  را  بند دره  اواخر دهه 60 منطقه گردشگرى  پويش در 
از بنيادخريدارى و ميزان مالكيت  آن 18 هكتار است كه 
به تأييد همه دستگاه ها رسيده و بر اساس جلسات صورت 
گرفته عالوه بر ميزانى كه بر مالكيت شركت سرمايه گذار 

است معطوف به اينكه سرمايه گذار در اراضى مربوط به 
خودش كه مورد تأييد همه دستگاه ها است، كار كند و در 
اين راستا نيز همه نهادهاى ذيربط و شوراى برنامه ريزى از 
پيشرفت فيزيكى طرح رضايت داشته و بپذيرند سرمايه گذار 
در راستاى اهداف مناطق نمونه گردشگرى كار كرده است و 
تا سقف 40 هكتار خواهيم توانست اراضى كه متعلق به منابع 
طبيعى و ديگر دستگاه ها است را در اختيار شركت پويش 
و يا سرمايه گذاران ديگرى كه تقاضاى سرمايه گذارى در 

منطقه نمونه گردشگرى بند دره داشته باشند، قرار دهيم.

بند دره در بند مشكالت
استاندار: امكانات براى تفريح و تفرج مردم در اين منطقه فراهم شود

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

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

خانواده محترم صديق نژاد
با نهايت تاسف درگذشت شادروان

 حاج غالمرضا صديق نژاد
را تسليت عرض نموده 

و در مراسم سوم آن روانشاد كه جمعه 94/9/13 از ساعت
 10:15 الى 11:15 در محل مصلى برگزار مى شود، شركت نموده

 و يادشان را گرامى خواهيم داشت.

شركت ستاره كيان بيرجند - مرغ مادر جنوب خراسان



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : کسي که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند
 و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي کند.

(نزهه الناظر،ص٨٨)

11 : 24
16 : 48
22 : 39
4 : 53
6 : 20

پياده روى زائران اربعين به كربالى معلى    عكس : خليلىعكس روز 

 الشرق االوسط : حمالت روسيه نتيجه داد 
روسيه  : عمليات هوايى  اعالم كرد  االوسط  الشرق 
مجال را براى عناصر داعش در الرقه در شمال سوريه 
به شدت ناامن و تنگ كرده است به گونه اى كه آنان 
 فرار را بر قرار ترجيح داده اند و به سوى عراق مى گريزند 
هر چند جنگنده هاى عراقى نيز گاه و بيگاه آنان را در 

راه موصل هدف قرار مى دهند. 
 

نمى توانم داعش را كافر بخوانم!

شيخ االزهر تاكيد كرد كه نمى تواند داعش را تكفير 
كند. وى گفت: شما از من راجع به تروريسم،  داعش 
نمى كنم شما  گمان  اما  آن سوال مى كنيد  مانند  و 
ناآگاه  تروريستى  گروه هاى  اين  حقيقت  به  راجع 
باشيد و اينكه چطور بازيچه دست افراد سازنده آن 
شده اند و به دليل عدم شناخت صحيح از امور دينى 
به  استناد  با  وى  گرفته اند.  قرار  استفاده  سوء  مورد 
قرآن گفت: نمى توان به كسى حكم كافر بودن را 
داد تا زمانى كه به خدا و آخرت ايمان دارد حتى در 

صورتى كه تمام زشتى ها را مرتكب شود.

جدال لفظى شديد تركيه و روسيه

پوتين گفت : « اسناد و شواهد كافى وجود دارد كه داعش 
 منابع نفت استحصالى خود را به تركيه مى فرستند.» 
اردوغان نيز با رد اتهام خريد نفت تركيه از داعش ، 
گفت: «كشورش به هيچ وجه از آنها نفت نمى خرد، و 
 افزود : ما آن قدر بى شرم نيستيم كه چنين كارى كنيم . 

مى خواهم اين را همه بدانند.»

آمانو مى داند اگر گزارشPMD منفى 
باشد ايران توافق را اجرا نمى كند

نوشت:  گزارشى  در  اينترست  نشنال  خبرى  پايگاه 
درباره  خود  گزارش  در  اگر  كه  مى داند  آمانو  يوكيا 
زمينه  در  اقداماتى  ايران  كه  بگويد  دى»  ام  «پى 
از  تهران  است،  داده  انجام  ساخت سالح هسته اى 

اجراى توافق جامع هسته اى امتناع خواهد كرد.

آمريكا زير ميزتوافق زد ؛ امكان  بازنگرى  

وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد: كشورهاى عضو گروه 
 1+5 ممكن است در مقابل گزارش آژانس بين المللى 
انرژى اتمى در خصوص فعاليت هاى گذشته ايران، 
در نوع برخورد خود تجديد نظر كنند. آمريكا اشاره اى 
نكرد اگر ايران جزئيات كاملى از تالش هاى قبلى خود 
 براى ساخت سالح را در اختيار بازرسان بين المللى 

نگذارد، مانع لغو تحريم ها خواهد شد.

بغداد رسمًا به سفير ايران اعتراض كرد

وزارت خارجه عراق، (سه شنبه) اعالم كرد كه به طور 
رسمى به ايران اعتراض كرده است. «احمد جمال» 
سخنگوى اين وزارت خانه طى بيانيه اى گفت: دليل 
آنچه كه در گذرگاه زرباطيه روى داد، عدم پايبندى 
طرف ايرانى به ممانعت از نزديك شدن زائرانى بود 
كه مجوز ورود به اين گذرگاه را نداشتند. به همين 
دانايى فر» سفير  با «حسن  فورى  نشستى  ما  دليل 
ايران در بغداد برگزار و به طور رسمى اعتراض خود 

را به وى ابالغ كرديم.

احمد خاتمى : برخى در پى مذاكره با آمريكا هستند ؛ از دولت حمايت مى كنيم
نماينده مجلس خبرگان با بيان اينكه مقام معظم رهبرى به طور پيوسته خطر نفوذ را بيان مى كند، عنوان كرد: يك بعد نفوذ، نفوذ فرهنگى است. يك بعد 
نفوذ فرهنگى نيز غارت دين است و برخى از شبكه هاى فارسى خارج از كشور مى خواهند، موقعيت يك نسل را تغيير دهند و فرهنگ زندگى خانوادگى 
يك نسل را دگرگون سازند. خاتمى خاطرنشان كرد: در دوره دوم خرداد منحرفانى كه با مقدسات دينى بازى كردند. آن ها در واقع جدول دشمن را تكميل 
مى كنند. وى با بيان اينكه مقام معظم رهبرى بر دشمنى آمريكا با ملت ايران و اينكه ما با آمريكا مذاكره نداريم، مدام تأكيد دارند، افزود: اين تأكيد رهبرى بيانگر دو مطلب است، از 
جمله اينكه برخى از افراد در كشور به دنبال مذاكره با آمريكا هستند و ديگر اينكه چرا مى خواهيم با آمريكا مذاكره كنيم و رابطه داشته باشيم كه امام خمينى(ره) فرمودند «آمريكا 
شيطان بزرگ است» و اين شيطنت آمريكا روز به روز بيشتر شده است و در يمن آل سعود جنايتكار و آمريكا از آن ها حمايت مى كنند. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: 

موضع ما واليت است و از دولت حمايت مى كنيم، زيرا رهبرى حمايت مى كند، انتظار ما از دولت اين است كه خطوطى را كه رهبرى مشخص كرده است را دنبال كند.

رئيس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به سوالى مبنى بر اينكه برخى معتقدند 
شد،  تحميل  رهبرى  به  برجام  تصويب 
و  سبك  بسيار  حرف  اين  كرد:  اظهار 
رهبرى شخصيتى  است.  جسارت آميزى 
هستند كه در مسائل بين المللى از نگاه 
نافذى برخوردارند و من در اين 30 سال 
كمتر شخصيتى به پختگى ايشان ديدم.

معظم  مقام  نگاه  داد:  ادامه  الريجانى 
رهبرى در مسائل منطقه اى و بين المللى، 

نگاهى نافذ و عميق است.
نماينده مردم قم در مجلس با بيان اينكه 
گاهى جلسات شوراى هسته اى در خدمت 
رهبرى تشكيل مى شد، خاطرنشان كرد: 
ايشان از شجاعت برخوردارند و زمانى كه 
رئيس جمهور تلفنى با مقامات آمريكايى 
داشتند  ايرادى  ايشان  كردند،  صحبت 
كه اعالم كردند. رئيس مجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: نه درباره شخصيت 
امام(ره) اين حرف ها درست است و نه 

درباره شخصيت رهبر معظم انقالب.
در  سوالى  به  پاسخ  در  مجلس  رئيس 
خصوص ديدار چهار جانبه وى با ناطق 
اكبر  على  و  مقتدايى  ا...  آيت  نورى، 
واليتى گفت: البته ما جلسه اى را داشتيم 
و اين چيزى كه در رسانه ها آمده است، 

خالف نيست. موضوع اين ديدار پيرامون 
تالش  انتخابات  پروسه  در  كه  بود  اين 
مجلس حضور  در  كارآمد  افراد  تا  كنيم 

داشته باشند.

درباره  سوالى  به  پاسخ  در  الريجانى 
يا  تهران  از  آتى  انتخابات  در  حضور 
تصميم  انتخابات  براى  هنوز  گفت:  قم 
پاسخ  در  ادامه الريجانى  در  ام.  نگرفته 
به اين سوال كه شما خودتان را صريحًا 
از  يك  كدام  عضو  شفاف  صورت  به  و 
اين  گفت:  مى دانيد،  دسته بندى ها  اين 
تقسيم بندى ها دقيق نيست. اصولگرايى 
يك حرف حسابى است. افراد بر اساس 
حركت  براى  و  كنند  عمل  دقيق  مشى 
اين  باشند.  قائل  اصولى  شان  سياسى 

طلبى  اصالح  دارد.  عقالنى  پايه  يك 
هم شعار خوبى است كه انسان بر اساس 
انجام  اصالحاتى  امور  برخى  در  شرايط 
دهد. هيچيك از اين شعارها غيرفضيلت 

اگر  كه  نيست  تابلوهايى  تابلوها  نيست. 
را  آن  ديگران  بگوييم  كرد  بلند  كسى 
ندارند. وى با بيان اينكه آرم هاى سياسى 
از انقالب تاكنون بارها رنگ عوض كرده 
است ، تاكيد كرد: يك زمانى در كشور 
چپ و راست داشتيم، بعد خط سه به آن 
اضافه شد و بعد از آن نيز اصالح طلبى و 
اصولگرايى به ميان آمد. هيچ معنا ندارد 
كه اگر كسى در يكى از طايفه ها باشد به 
برخى مواردى كه ديگران مطرح مى كنند 
عالقمند نباشد. وى درباره خبرهايى در 

ناطق  و  الريجاني  مصادره  خصوص 
 نوري از سوي اصالح طلب ها نيز گفت : 
مصادره  را  ما  كه  نيستيم  اموال  كه  ما 
كنند! افراد با فكرشان معرفي مي شوند! 

آنها نبايد اين طور فكر كنند.
اينكه  مورد  در  سوالى  به  پاسخ  در  وى 
براى  و  بوده  رهروان  جمعيت  عضو  آيا 
پيوستن بزرگان نظام به اين حزب رايزنى 
كرده ايد نيز گفت « اينكه رهروان درحال 
مذاكره براى تشكيل يك تشكل است را 
مى تواند  نيز  تشكل  اين  مى كنم.  تاييد 
ظرفيتى براى كارهاى سياسى در كشور 
باشد. اينكه ما با چند نفر مذاكره كرديم 
براى دنبال كردن فكرى جديد در كشور 
پيوستن  معناى  به  مسئله  اين  اما  است 
جمع  اين  نيست.  رهروان  به  افراد  آن 
ممكن  كه  دهد  ارائه  فكرى  مى خواهد 
آن  و  پذيرفته  را  آن  تشكلى  هر  است 
با  ارتباط  در  الريجانى  كند.  قبول  را 
برخى  به  نسبت  اصولگرايان  بى تفاوتى 
توهين هاى صورت گرفته به ناطق نورى 
اظهار كرد: ما نسبت به ايشان بى تفاوت 
جلسات  نورى  ناطق  آقاى  با  و  نبوده 
كارهاى  براى  و  هستيم  رفيق  و  داشته 
آينده هم با همديگر در مسائل سياسى 

مشورت مى كنيم.

درصورت بى خطربودن اصالح طلبان 
نيازى به اجماع اصولگرايان نيست

نايب رئيس مجلس گفت : در انتخابات ممكن است 
نظرها بر روى چند نامزد باشد لذا اگر خطرى از سوى 
نفر  ندارد چند  ايرادى  نشود  احساس  اصالح طلبان 
ترديدى  اگر  اما  كنند  رقابت  هم  با  اصولگرايان  از 
 هست كه با حضور چند اصولگرا ممكن است يك 
اصالح طلب به مجلس برود همه ما مسئول هستيم 
و بايد به اجماع برسيم. باهنر افزود: اگر چند نفر از 
نبودند در كنار هم قرار گيرند و  اصولگرايان حاضر 
رقيب به مجلس راه يافت اين ظلمى به همفكران 

است لذا بايد براى رفع اين مشكل توجه شود.

احمدى نژاد جاداشت بركنار شود 

قبلى  دولت  رئيس  اينكه  بيان  با  تهران  نماينده 
داشت  جا  نژاد  احمدى  گفت:  كرد،  مى  كارشكنى 
استيضاح و بركنار شود ولى شرايط حاكم در آن زمان 
اين اجازه را نداد. مطهرى با بيان اينكه سران فتنه در 
خارج از كشور هستند، افزود: اگر هم فرض كنيم كه 
سران فتنه دو كانديداى سال 88 هستند پس بايد در 
آن صورت به وضعيت رئيس جمهور دولت گذشته و 

نيز برخى نهادهاى ديگر نيز رسيدگى كرد.

«مجلس» با آمدن يا رفتن يك رئيس
 از رأس امور تنزل پيدا نمى كند

نماينده اردبيل با اشاره به اظهارات محسن هاشمى 
كه «وقتى پدرم رئيس بود، مجلس هم در رأس امور 
امام است كه فرمودند  بود»، اظهار كرد: اين سخن 
«مجلس در رأس امور است».وى با تأكيد بر اينكه با 
آمدن يا رفتن يك رئيس، مجلس از رأس امور تنزل 
پيدا نمى كند، افزود: اين منزلت تقنينى و قانونى خانه 

ملت است كه مجلس را در رأس امور قرار مى دهد.

تاجگردون: دولت كوتاهى مى كند

تاجگردون نماينده مجلس با بيان اين كه دولت به 
شدت در برخورد قاطع با گروه هاى خودسرى كه  به 
سخنرانى ها حمله مى كنند كوتاهى مى كند، تاكيد 
با  ترى  برخورد جدى  انتظار  روحانى  دولت  از  كرد: 
اين گروه ها را داشته و داريم و درخواست داريم تا 

نهادهاى ديگر در اين خصوص مماشات نكنند.

جواب الريجانى به خبرنگاركويتى

على الريجانى در پاسخ به خبرنگار الكويت كه گفت 
با  روابط  در  تقويت  براى  ايران  توافق  از  پس  اخيرا 
كشورهاى غربى يك حركتى داشته يا در حال حركت 
به سوى تقويت در روابط با غرب بوده آيا اين سياست 
جمله  از  همسايه  كشورهاى  با  روابط  تقويت  براى 
البته  كه   : بود، گفت  كشورهاى خليج عرب خواهد 
خليج عرب نه خليج فارس. منظورتان اين بود. اين 
خبرنگار پس از شنيدن اين پاسخ، سوال خود را اصالح 

و گفت: درست است خليج فارس نه عرب.

من و ناطق ، اموال نيستيم كه اصالح طلبان مصادره كنند
حرف هايى از اين دست كه مسئله برجام به رهبرى تحميل شد، سبك و جسارت آميز است

علي الريجاني در نشست خبري خود به مناسبت روز مجلس :

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت باربرى سريع السير (سهامى خاص) به شماره ثبت 460

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عادى به طور فوق العاده كه 
در تاريخ 94/9/23 راس ساعت 9 صبح در محل شركت واقع در بيرجند - كمربندى 

فرودگاه - پايانه باربرى غرفه 4 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

 انتخاب اعضاى هيئت مديره براى 2 سال – انتخاب بازرس براى يك سال – انتخاب 
روزنامه براى درج آگهى

هيئت مديره شركت


