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  آغاز ثبت نام زائران حج تمتع 
در كاروان ها از ابتداي بهمن ماه

فارس : در نشست شوراي برنامه ريزي و هماهنگي 
بعثه مقام معظم رهبري اعالم شد كه ثبت نام از 
زائران حج تمتع 95 در كاروان ها از اول بهمن ماه 
داشت   . اطالعيه  خواهد  ادامه  هفته  سه  تا  و  آغاز 
اولويت هاي  درخصوص  زيارت  و  حج  سازمان 
ثبت نام از زائران، هشتم دي ماه اعالم خواهد شد . 

زمان واريز يارانه آذرماه اعالم شد  

تسنيم  :  ايزدي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها از واريز يارانه نقدي45500 توماني آذرماه، 
ساعت 24 روز پنجشنبه 26 آذرماه خبر داد و گفت: 

يارانه در همان زمان قابل برداشت خواهد بود .  

اولتيماتوم آخر بانك ها به صاحبان 
حساب هاي خاص

بانك ها براي آخرين دفعات به دارندگان حساب هاي 
هويت  تا  دادند  هشدار  ملي  شناسه  و  شماره  فاقد 
حساب خود را مشخص كنند.  در چندماه اخير بود 
كه رئيس كل بانك مركزي پرده از وجود تعداد قابل 
برداشت و  از حسابهاي جعلي و بدون كد  توجهي 
اعالم كرد كه 38 ميليون حساب است كه با شماره 

شناسه و كد ملي تطبيق داده نشده و راكد است.

ابالغ قضايي كاغذي از سال 95 
ممنوع مي شود

ايرنا : شهرياري معاون آمار فناوري و اطالعات قوه 
قضائيه با بيان اين كه آيين نامه ابالغ، توسط رئيس 
قوه قضائيه درحال بررسي است، گفت: با اجراي اين 

آيين نامه ابالغ كاغذي ممنوع مي شود .  

 نان 85 كارگرآجر شد
بار ديگر ، با بى توجهى به بخشنامه هاى حمايتى و بى تدبيرى برخى مسئولين

با پيگيرى استاندار و تصويب
 در هيئت وزيران اختصاص يافت 

يك هزار و نود 
ميليارد ريال اعتبار 

براى تكميل طرح هاي 
مقابله با خشكسالي 

در استان
صفحه 7

با تصويب شوراى حكام آژانس انرژى هسته اى 

پرونده ابعاد نظامى احتمالى 
برنامه هسته اى ايران بسته شد

مسكن مهر بارى از دوش 
خانه  به  دوش ها برنداشت

افزايش پنهان اجاره بها
در خراسان جنوبى

صفحه 4

دو كارخانه ديگر هم تعطيل شد / صحبت هاى مسئوالن تنها در باغ سبزى بيش نبود
صفحه 3

صفحه 8

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى مجيد دهقان تنها
ضمن تشكر و قدردانى از زحمات بى شائبه جناب عالى در زمان تصدى مدير عاملى

 شركت تعاونى كشاورزى مرغداران بيرجند و آرزوى توفيق الهى براى شما انتصاب شايسته

 جناب آقاى سيد محمد عسكرى
 را به عنوان مديرعامل شركت تعاونى مرغداران بيرجند
 تبريك عرض نموده، آرزوى موفقيت توام با توفيق الهى را براى ايشان داريم.

هيئت مديره ، بازرسان و پرسنل شركت تعاونى كشاورزى مرغداران بيرجند

با استعانت از الطاف الهى يك روياى ديرين محقق شد. 
بزرگترين رخداد علمى ، فرهنگى و آموزشى در زمينه گسترش تحصيالت تكميلى

قابل توجه عالقه مندان به تحصيالت تكميلى
عناوين رشته هاى جديد و ساير رشته هاى كارشناسى ارشد و دكترى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند و اطالعيه ثبت نام آزمون دكتراى تخصصى و كارشناسى 

ارشد سال 95 دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند با مراجعه به سايت WWW.AZMOON.ORG  در رشته هاى جدول ذيل: 

كد رشتهمقطع تحصيليرشته و گرايشمجموعه امتحانيگروه امتحانيرشته 
20818دكتري تخصصيحقوق كيفري و جرم شناسيحقوق كيفري و جرم شناسيعلوم انساني1
21216دكتري تخصصيمديريت منابع انساني- مديريت دولتي  مديريت دولتيعلوم انساني2
21247دكتري تخصصيمديريت بازاريابي-مديريت بازرگانيمديريت بازرگانيعلوم انساني3
21301دكتري تخصصيحسابداريحسابداريعلوم انساني4
20701دكتري تخصصيروانشناسي بالينيروانشناسي بالينيعلوم انساني5
20702دكتري تخصصيروانشناسي تربيتيروانشناسي تربيتيعلوم انساني6
20705دكتري تخصصيروانشناسي عموميروانشناسي عموميعلوم انساني7
20807دكتري تخصصيحقوق خصوصيحقوق خصوصيعلوم انساني8
40101دكتري تخصصيالكترونيك- مهندسي برقمهندسي برقفني و مهندسي9
41002دكتري تخصصينرم افزار- مهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوترفني و مهندسي10
20101دكتري تخصصيزبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسيعلوم انساني11
20407دكتري تخصصيفقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات و معارف اسالمي فقه ومباني حقوق اسالميعلوم انساني12
60206دكتري تخصصيمعماريمعماريهنر13
30113دكتري تخصصيآناليز- رياضي رياضيعلوم پايه14
50206دكتري تخصصيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيكشاورزي و منابع طبيعي15
50207دكتري تخصصياصالح نباتات و بيوتكنولوژياصالح نباتات و بيوتكنولوژيكشاورزي و منابع طبيعي16
50208دكتري تخصصيزراعتزراعتكشاورزي و منابع طبيعي17
50220دكتري تخصصيگياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي-علوم باغبانيعلوم باغبانيكشاورزي و منابع طبيعي18

95مشخصات رشته هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند سال 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

مــژده    مــژده

در  جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه   94/9/24 مورخ  آگهي  پيرو 
خصوص مزايدات واگذارى داروخانه هاى سرپايى بيمارستان هاى 

طبس، نهبندان، بشرويه به شرح ذيل اصالح مى گردد.

مبلغ تضمين (ريال)واحد تابعهشماره مزايدهرديف

 بيمارستان شهيد194-61
10/500/000مصطفى خمينى طبس

 بيمارستان شهيد آتشدست294-62
9/300/000نهبندان

7/500/000بيمارستان شفاء بشرويه394-63

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

اصالحيه آگهى

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

خبر مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى
  تبريك عرض مى نماييم، از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از نشاط 

و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس هاشمى مقدم
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

 تبريك عرض نموده، موفقيت روزافزون شما را از ايزد منان آرزومنديم.

بيمه كارآفرين مديريت خراسان جنوبى (زرگرى)

افسوس كه آن مونس جان رفت و نيامد    ديگر خبرى زان گل بى خار نيامد
گفتم چه دهم مژده به آن كودك غمگين    افسوس كه ديگر ز پدر مژده نيامد

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت همسر عزيزم 

جليل تقى زاده
جلسه يادبودى پنجشنبه 94/9/26 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل 
هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، حضور سروران گرامى موجب 

بوشادىامتنان است.

حفاظت از منابع آب زيرزمينى فقط با مشاركت همگان ممكن است
پروفسور حسابى:

راه پيشرفت؛ ارزش نهادن به علم و تحقيق، احترام به معلمين، اساتيد، دانش آموزان و دانشجويان است.

(هفته پژوهش گرامى باد)

نجات آب 
 كشاورزى 

در گرو آگاهى و 
كميته تحقيقات شركت آب منطقه اى خراسان جنوبىحضور همگانى
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مديركل عتبات سازمان حج و زيارت از احتمال افزايش هزينه سفر به عتبات در دوره هاي بعدي به دليل افزايش نرخ ارز خبر داد 
و گفت: پيگير از سرگيري اعزام ها به سامرا و سوريه هستيم  .  محسن نظافتي در گفتگو با فارس، گفت: اگر 
نرخ ارز براي دوره بعدي كاهش نيابد طبيعتًا هزينه هاي ارزي زوار با نرخ ارز روز محاسبه مي شود. 

   احتمال افزايش هزينه سفر به عتبات

امروز ٢٥ آذر ١٣٩٤ مصادف با

 ٤ ربيع االول ١٤٣٧ و  ١٦ دسامبر ٢٠١٥

ايجاد خط مستقيم بين واشنگتن - بغداد و كمك  
هاي اطالعاتي سازمان سيا به عراق (١٣٦٥ش).

محمدحسن  «سيد  آيت  ا...  فرزانه  فقيه  رحلت 
ميرجهاني» (١٣٧١ش).

روز پژوهش.
بيرون آمدن پيامبر اسالم از غار ثور پس از سه 

شبانه روز و حركت به سوي مدينه (١ق).
درگذشت فقيه جليل «شيخ يوسف بحراني» عالم 

محدث و محقق بزرگ (١١٨٦ ق).
محكوميت «روژه گارودي» نويسنده فرانسوي در 

دادگاه پاريس (١٩٩٨م). 
روسيه  با  در جنگ  ُبناپارت»  «ناپلئون  شكست 

(١٨١٢م).

تقويم مناسبت هاى  روز

تعيين تكليف استخدام هاي دولتي در برنامه ششم 

اليحه  طبق  دولت  استخدام هاي  نحوه  تشريح  با  دولت  سخنگوي 
برنامه ششم توسعه كشور اظهار كرد: در قوانين 
از دستگاه  نفر خروج  ازاي هر سه  به  باالدستي، 
دولتي، مجوز استخدام يك نفر صادر مي شد، اما 
اين موضوع طبق برنامه ششم توسعه كشور تغيير 
پيدا خواهد كرد .  به گزارش  فارس، نوبخت افزود: 
طبق برنامه ششم، به ازاي هر 5 نفر خروج، يك نفر مجوز استخدام در 
دستگاه دولتي داده مي شود  . وى با اشاره به اينكه ساالنه 900 هزار فارغ 
التحصيل دانشگاهي وارد بازار كار مي شوند كه حتماً نبايد جذب ادارات 
دولت شوند ، گفت: ساالنه تعداد زيادي وارد بازار كار مي شوند كه بايد با 

كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار مشغول به كار شوند .

  تأخير در اعالم نتايج آزمون استخدامي
 آموزش و پرورش

آزمون استخدامي آموزش و پرورش وارد ابهامات 
در  ِگره  وجود  از  نشان  كه  است  شده  جديدي 
طرح بومي گزيني وزير آموزش و پرورش دارد.  
وزارت  استخدامي  آزمون  فارس،  گزارش   به 
آموزش و پرورش براي پذيرش پنج هزار نفر در 
حوزه هاي آموزشي 27 شهريورماه در سراسر كشور برگزار شد. سليمي 
اطالعات  فناوري  و  انساني  نيروي  برنامه ريزي  مركز  رئيس  جهرمي 
وزارت آموزش و پرورش، اظهار كرد: پس از اينكه نتايج آزمون اعالم 
و مصاحبه انجام شد بعضي از ظرفيت ها به حد نصاب نرسيد و بخشي 

از اين ظرفيت خالي مانده است .

 ازدواج بيمه شد  

 معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه بيمه ازدواج با بيمه ايران اظهار كرد: 
در اين بيمه هزينه مشاوره هاي پيش از ازدواج، 
جهيزيه، مراسم ازدواج، حمايت از پرداخت مهريه 
و خسارت ناشي از طالق يا فوت مد نظر است . به 
ايسنا  ، رستمي، گفت  :  اين تفاهم نامه  گزارش  
در راستاي عملياتي شدن اميد در جامعه و در بين جوانان منعقد شده 
است و اميدواريم بيمه ازدواج به كاهش آسيب هاي اجتماعي و افزايش 
سرمايه هاي اجتماعي كمك مي كند . وى افزود:  قرار است در فازهاي 
بعدي در حوزه هايي همچون تحصيل، كارآفريني و فراغت بسته هاي 

اجرايي را براي جوانان معرفي كنيم .

طرح فروش قسطي مسكن وارد فازهاي جديدي شده 
انبوه سازان  با  نامه  تفاهم  آماده عقد  بانك مسكن  و 
است  .  به گزارش مهر، طرح فروش اقساطي مسكن 
كه از حدود دو هفته پيش مطرح شد، به طور جدي 
از سوي كانون سراسري انبوه سازان در حال پيگيري 
است و جلساتي هم در اين باره در بانك مسكن برگزار 
مي شود  . به دنبال برگزاري اين جلسات، طرح فروش 
قسطي مسكن كه براي مقابله با ركود حاكم بر بازار 
اجرايي  به  و  شده  جديدي  فازهاي  وارد  شده،  مطرح 
اين اساس، آخرين خبرها  شدن نزديك مي شود   . بر 
حاكي از آن است كه بانك مركزي حمايت خود را از 
اين طرح اعالم كرده است، همچنين مجوز نهايي هم 
از سازمان ثبت اسناد دريافت شده و بانك مسكن آماده 

عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع سازمان 
ثبت اسناد از اين پس به طور رسمي كار ثبت معامالت 
برعهده مي گيرد    . براساس  را  فروش قسطي مسكن 
تا  مسكن  بانك  قسطي،  مسكن  فروش  دستورالعمل 
را مي تواند تضمين كند كه  تومان  ميليون  رقم 100 
دريافت  خريداران  از  اقساط  صورت  به  سازان  انبوه 
مي كنند، همچنين سود به صورت توافقي ميان خريدار 
و فروشنده تعيين مي شود و بانك مسكن هم 4 درصد 
بابت تضمين كارمزد دريافت مي كند  .  به گفته دبير 
در  تواند  مي  طرح  اين  سازان،  انبوه  سراسري  كانون 
و  ساختمان  فروش  پيش  مانند  مختلف  بخش هاي 
انبوه سازان و خريداران  به كمك  اماني هم  صندوق 
بيايد . وي افزود: ديدگاه انبوه سازان اين است كه حتي 

وام هاي 35 تا 60 ميليون توماني خريد هم مي تواند به 
اين مكانيزم متصل شود و خريداران از اين طرح هم در 
زمان خريد اقساطي مسكن، استفاده كنند  . پور حاجت با 
تاكيد بر اينكه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما كمك 
مي كند تا اين معامالت را به صورت قانوني و با سازوكار 
مشخص انجام دهيم، گفته بود: بانك مسكن هم پل 
ارتباطي ميان خريدار و فروشنده به شمار مي رود كه 
با انجام تضامين مي تواند، امنيت معامالت را تضمين 
كند.  براين اساس، مبلغ قسط هر واحد در ماه بين 3 تا 
3,5 ميليون تومان با بازپرداخت بين 3 تا 7 سال خواهد 
بود و مبلغ سود اين اقساط هم 2 درصد باالتر از تورم 
با 4 درصد كارمزد بانكي است. در واقع مبلغ  موجود 

قسط ماهانه كمتر از 3 ميليون تومان نمي شود. 

جزئيات جديد از فروش قسطي مسكن

گفت:  مركزي  بانك  كل  رئيس 
كاالي  خريد  اعتباري  كارت  دستورالعمل 
ايراني تا سقف 10ميليون تومان و با نرخ 
سود 12 درصدي امروز به بانك ها ابالغ 
سيف  ا...  ولي  مهر،  گزارش  به  مي شود . 
درباره پيشنهاد بانك مركزي براي تعيين 
دولت  به   95 سال  بودجه  در  دالر  نرخ 

برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  گفت: 
اين  در  نهايي  تصميم  بايد  كشور  ريزي 
كه  جلساتي  در  اما  كند  اعالم  را  زمينه 
نهايي  نرخي  هنوز  شده،  برگزار  تاكنون 
نشده است.  وي در پاسخ به اين پرسش 
كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور اعالم كرده كه نرخ دالر در بودجه 

95 مانند امسال يعني 2850 تومان است؟ 
گفت: هنوز تصميمي در اين زمينه اتخاذ 
نشده اما حدود همان هايي است كه اعالم 
شدن  اجرا  زمان  درباره  وى  است.   شده 
اجراي  كرد:  اظهار  خريد  اعتباري  كارت 
كارت اعتباري خريد در شرف نهايي شدن 
است و امروز دستورالعمل آن به بانك ها 

تكليف  تعيين  درباره  مي شود. وى  ابالغ 
موسسه اعتباري ثامن الحجج گفت: اين 
مركزي  بانك  از  مجوزي  قبال  موسسه 
نداشته اما االن با همكاري بانك مركزي 
و چند دستگاه ديگر، مسائل آن به تدريج 
حل مي شود و سپرده گذاران مي توانند به 

تدريج سپرده هاي خود را پس بگيرند. 

ابالغ دستورالعمل كارت اعتباري؛ امروز

يادداشت

يادداشت

ريل گذاري توسعه 
در مجلس شوراي اسالمي 

*حسين حسن پور دهنوى 
كارشناس ارشد علوم سياسى

و  سياسى  تحوالت  تاريخ  بررسى  و  مطالعه   
اجتماعى ايران معاصر ، گوياى اين واقعيت است 
و  دولتمردان  نزد  در  همواره  توسعه  دغدغه  كه 
بخصوص نخبگان ( فكرى ، سياسى ، اجرايى و 
ابزارى ) مطرح بوده است .  در هر مقطع الگويى 
خاص از توسعه مد نظر مقامات وقت بوده است. 
رضا شاه پهلوى كه برخى از وى به عنوان ديكتاتور 
و  عوامل  به  توجه  بدون  اند  كرده  ياد   توسعه 
 ،  ( .. ، اجتماعى و  مولفه هاى داخلى ( فرهنگى 
فرق  از  بايد  توسعه  به  دستيابى  براى  بود  معتقد 
سر تا نوك پا فرنگى شد.  در همين راستا برنامه 

كشف حجاب و ... را به اجرا گذاشت . 
 در دوره محمد رضا شاه نيز يكسرى برنامه هاى 
توسعه از جمله برنامه اصالحات ارضى ، انقالب سفيد 
، ايجاد فضاى باز سياسى و ... تحت فشار رؤساى 
جمهور وقت آمريكا ( كندى ، كارتر و .. ) در ايران 
به اجرا گذاشته شد كه نه تنها كمكى به بهبود فرايند 
توسعه در كشور نكرد بلكه در نهايت با اعتراض و 
مخالفت گروهها و جريان هاى اجتماعى و سياسى 
گوناگون روبرو شد .  انقالب شكوهمند اسالمى در 
با شعار استقالل ، آزادى ، جمهورى  بهمن 1357 
اسالمى نويد بخش توسعه همه جانبه در كشور بود 
. حضرت امام (ره) بيش از همه بر ضرورت توجه به 
مسئله خودكفايى در كشور تاكيد داشت . در سالهاى 
پس از جنگ تحميلى ، على رغم تالش هاى گسترده 
از   ، سياسى  و  اقتصادى  توسعه  به  دستيابى  براى 
آنجايى كه بعضا نسبت به اصول جهانشمول و مبانى 
ثابت و پايدار توسعه بى توجهى مى شد برنامه هاى 
 مذكور نتوانست آنگونه كه انتظار  مى رفت مثمر ثمر 

واقع گردد . 
 قطع به يقين براى نيل به  توسعه ، ما نبايستى 
هاى  تجويز  و  ها  نسخه  اجراى  دنبال   صرفا 
مالى  نهادهاى  و  خارجى  اقتصادى  هاى  قدرت 
المللى  بين  ، صندوق  جهانى  بانك   ) المللى  بين 
پول و ... )  باشيم . بلكه  بايد الگويى طراحى و 
ترسيم شود كه بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى 

كامال بومى و درونزا باشد . 
يكى  اسالمى  شوراى  مجلس  راستا  همين  در   
بشمار  سياسى  و  قانونى  نهادهاى  مهمترين   از 
مى رود كه با وضع قوانين كارآمد و اثر بخش و 
نقش  تواند  مى  صحيح  و  درست  گذارى  ريل  با 
بسيار بارز و برجسته اى را در نيل به توسعه پايدار 
در كشور ايفا نمايد . اين امر مستلزم آن است كه 
تركيبى  و  ساختار  داراى  اسالمى  مجلس شوراى 

فراگير و نه محدود باشد. (ادامه در ستون مقابل)

  تأخير در اعالم نتايج آزمون استخدامي آموزش 
و پرورش

آزمون استخدامي آموزش و پرورش وارد ابهامات جديدي شده است كه 
نشان از وجود ِگره در طرح بومي گزيني وزير آموزش و پرورش دارد.  
براي  آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش   به گزارش فارس، 
پذيرش پنج هزار نفر در حوزه هاي آموزشي 27 شهريور ماه در سراسر 
كشور برگزار شد  . براساس اعالم اين وزارتخانه قرار شد تا 3700 نفر از 
طريق آزمون استخدامي وارد دستگاه آموزش و پرورش شوند و 1300 
نفر با استفاده از سهميه خانواده شهدا و ايثارگران جذب شوند    . از 16 
آبان ماه تاكنون نيز فرايند مصاحبه علمي از پذيرفته شدگان آغاز و 
هم چنان ادامه دارد و علي رغم اينكه بارها و بارها مسئوالن آموزش و 
پرورش خبر از اعالم نتايج نهايي اين آزمون دادند، هنوز خبري از اين 
موضوع نيست  .   محمدحسين سليمي جهرمي رئيس مركز برنامه ريزي 
نيروي انساني و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به 
اين پرسش كه «نتايج نهايي آزمون استخدامي آموزش و پرورش چه 
زماني اعالم مي شود؟»، اظهار داشت: پس از اينكه نتايج آزمون اعالم 
و مصاحبه انجام شد بعضي از ظرفيت ها به حد نصاب نرسيد و بخشي 

از اين ظرفيت خالي مانده است .

ما  اگر  امر  اين  اثبات  براى  مقابل)  ستون  از  (ادامه   
حركت  سير  خط  و  تجربه  به  اجمالى  نگاهى 
كشورها بيندازيم به وضوح مى بينيم آن دسته از 
و  توسعه  مسير  در  كه  اند  بوده  موفق  كشورهايى 
به  فراگير  اقتصادى  و  سياسى  نهادهاى  گسترش 
طور همزمان گام برداشته اند ( كشورهاى اروپاى 
بدان  امر  اين   .  (  ... و  شمالى  آمريكاى   ،  غربى 
نهادهاى  ناهمگون  توسعه  الگوى  كه  معناست 
سياسى و اقتصادى هر چند ممكن است بعضا در 
كوتاه مدت توفيقاتى را به دنبال داشته باشد اما به 
نظر مى رسد روند و خط سير توسعه در آن كشورها 
چندان پايدار و مستمر  نخواهد بود ( تجربه ناكام 
اتحاد جماهير شوروى سابق و... ) . مگر آنكه آن 
و  سياسى  نهادهاى  گسترش  راستاى  در  كشورها 
اقتصادى فراگير گام هاى جدى و اساسى بردارند 

( كره جنوبى ) .  
كه  هستند  نهادهايى  فراگير  سياسى  نهادهاى   
كارگزاران آن، از كارآيى الزم برخوردارند و بيش 
از هر چيز در جهت تامين منافع عمومى و ملى و 
 نه منافع فردى ، حزبى و جناحى تالش مى نمايند.
تحقق مى  در صورتى  تنها  امر  اين  است  طبيعى 
مردم  نمايندگان  عنوان  به  كه  افرادى  كه  يابد 
از  يابند  مى  حضور  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
صالحيت هاى الزم براى جايگاه رفيع نمايندگى 

مردم برخوردار باشند. 

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت پخش گستر متحد جنوب بارثاوا
(با مسئوليت محدود) ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملى 10360055051

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در تاريخ 
94/10/9 ساعت 9:00 صبح در محل قانونى شركت به كدپستى 9719137633 برگزار مى گردد، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

نقل و انتقال سهم الشركه
هيئت مديره و مديرعامل

دعوت مجمع عمومي عادي شركت پخش گستر متحد جنوب بارثاوا (با مسئوليت محدود)  
ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملي 10360055051

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي كه در تاريخ 94/10/9 
ساعت 10:30 صبح در محل قانوني شركت به كدپستي 9719137633 برگزار مي گردد، حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره   2- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهي هاي شركت
هيئت مديره و مديرعامل

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

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

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

دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

بدينوسيله ازكليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) اين انجمن 
 كه سه شنبه 94/10/15 راس ساعت 17 در محل ساختمان پارس ، خيابان فردوسى تشكيل مى گردد

 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

اصالح اساسنامه انجمن - تغيير آدرس پستى دفتر مركزى انجمن
هيئت مديره انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

بدينوسيله ازكليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) اين انجمن 
كه سه شنبه 94/10/15 راس ساعت 16 در محل ساختمان پارس ، خيابان فردوسى تشكيل مى گردد 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس- تصويب تراز سال مالى 93-92 - تصويب بودجه پيشنهادى سال مالى 
94-93- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال- بررسى ساير مواردى كه از اختيارات مجمع 

عمومى مى باشد.
ضمنا اعضايى كه متقاضى كانديداتورى در سمت بازرس مى باشند، مى توانند حداكثر تا تاريخ 94/10/14 

درخواست كتبى خود را به دفتر انجمن تحويل نمايند.

هيئت مديره انجمن شركتهاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول

چون در پرونده 940738 اجرايى در قبال محكوميت آقاى صادق سنائى فر به پرداخت مبلغ 375/771/485 ريال در حق آقاى 
عبدا... احرارى و پرداخت مبلغ 16/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف سهم االرث محكوم 
عليه از پالك ثبتى شماره 4116 فرعى از 1554 اصلى بخش 2 بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در ميدان 
آزادى حاشيه خيابان بعد از آزادى 2 پالك 64 مى باشد كه به متراژ 264 مترمربع قديمى ساز با سقف گنبدى كه به مبلغ 
1/900/000/000 ريال ارزيابى شده است و پالك ثبتى شماره 1560 فرعى از 250 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در نبش عدل 
7 پالك 1-2 و به مساحت 129/5 مترمربع و قديمى ساز و به مبلغ 1/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق 
مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به ميزان سهم االرث محكوم 
عليه از دو پالك فوق به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم

چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 866/94 اجرايى اموال شامل : تعدادى پيراهن نخى مردانه - تى شرت گياهى مردانه - شلوار سايز 
بزرگ  لباس بچگانه سرهم – بلوز زنانه- سارافون لى بچگانه و شلوار مخمل و لباس زير جمعا به مبلغ 9/550/000 ريال كارشناسى شده 
در قبال بدهى خانم فاطمه حسينى به مبلغ 9/231/244  ريال در حق خانم صنمبر طالبى از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/10/12 
ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در 
خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل 
و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده مى باشد.

حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

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
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پيام شمابازديد گردشگران فرانسوى از طبيعت خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 25 آذر 1394 * شماره 3393
از كارگران سخت كوش شهردارى  كه در ايام محرم 3

زحمت زيادى مى كشيدند و زباله هاى جلوى هيئات را 
به موقع  جمع آورى مى كردند كمال تشكر را دارم

915...574
تورم  كاش  بود  گفته  كه  دوستى  به  پاسخ  در  سالم 
باشد اما ركود نباشد انشاءا... كه هيچكدام نباشد ثانيا 
درصورت تورم سرمايه سرمايه دار گرانتر و فقير فقيرتر 

مى شود درنتيجه فاصله طبقاتى بيشتر مى شود 
915...0019
شهرستان  پرتالش  مسووالن  از  تشكر  و  سالم  با 
خوسف و استان يكى از پروژه هاى نيمه تمام والويت 
روستاى  جاده  آسفالت  راه وشهرسازى  اداره كل  دار 
با  اميدواريم  كه  باشد  مى  بلنجير  مزار  تا  رود  دهن 

همت واالى ايشان اين امر ميسر گردد.
915...031

آيا در شوراى شهر و شهردارى برنامه اى براى وصل 
خيابان دولت به بلوار امام رضا(ع) تقاطع صياد بعد از 

گذشت اين همه سال ندارد.
915 ... 280 
كرد  مراجعه  ما  به محل كسب  فرد  روزدوشنبه يك 
رو  مشخصاتش  كه  بدهيد  رو  كسب  پروانه  گفت  و 
كجا  از  شما  گفتم  درجوابش  من  و  كنم  يادداشت 
تشريف آوريد آيا كارت شناسايى  داريد كه به ما ارايه 
كنيد تا بدانيم از كجا وبراى چه مشخصات فردى ما 
رومى خواهيد ؟ خيلى عصبى شد وگفت از ... هستم 
ولى هيچ گونه كارتى براى ارايه به شما ندارم و... االن 
زنگ مى زنم بچه هاى ...  بيايند ميوه هاى جلوى 
بنده خدا  اين  از  حركت  ببرند من كه  مغازه تان رو 
شوكه شده بودم گفتم من كه جرمى مرتكب نشدم كه 
بيايند ميوه هاى مغازه رو ببرند  آيا خواستن يك كارت 
شناسايى از شما اين قدر به غرورتان لطمه زد  كه  ما 
رو تهديد مى كنيد  ؟ وفقط يك چرا ذهنم رو مشغول 
كرده .چرا وقتى بعضى ها يك سمت  كوچك در يك 
اداره به دست مى آورند چنان غرور كاذبى در آنها ايجاد 
مى شود كه خودشان رو خيلى فراتر ازآن موقعيتى كه 
دارند فرض مى كنند وديگران رو در جايگاه شهروندى 
كه داراى حق حقوق شهروندى است نمى بينند ؟     
915...693
با  كار  العاده  فوق  روزنامه  هاى  يادداشت  سالم   با 
ارزشى است كاش از بدو تأسيس استان اين حركت 
سهراب  بعدازمرگ  نوشدارو  اكنون  داشت  مى  ادامه 
است همه نخبگان و فرهيختگان استان ترجيح مى 
استان  وضعيت  واقعا  چون  بروند  استان  از  كه  دهند 
رقت بار است روزنامه آوا هم چند سالى چشمش  را 

بسته بود  ...
915...008
كارخانه جات  كارگرهاى   , ها  بازنشسته   , كارمندان 
,كه مسافركشى مى كنند بزرگترين ظلم را به رانندها 
بگذاريد  نيستى  قانع  چرا  داريد  درآمدثابت   , ميكنند 
يك  هست  رانندگى  شغلشان  كه  ثابت  هاى  راننده 
لقمه نان براى زن وبچه هايشان ببرنند,شايدشماباعث 

شويدكانون گرم خانواده اى از هم بپاشد 
933...156
ملياردى  ده  وام  بابت  ماهان  هواپيمايى  بدانيد  بايد 
 ... بانك  از  كم  بهره  با  1384كه  سفرسال  اعطايى 
مدرس بيرجند گرفته به اين مردم بدهكاراست وحق 
كنسل كردن پروازها را ندارد محض اطالع و پيگيرى 
فورى استاندار ، معاونان بومى استاندارى  ، سازمان 

بازرسى ، امام جمعه و نمايندگان مجلس
915...546
بى  اميدوارم هميشه همينطور  مياد   ازت خوشم  آوا 
طرف بمونى و كمى هم كمتر از نماينده ها كه االن 
ديگه كاراشون تبليغاتيه خبر بزنى . اگر جاش ستون 
نه  اونوقت مردمى هستى  تا كردى  دو  رو  پيام شما 

فقط اخبار استاندار و نماينده رو چاپ كنى . يا على
910 ... 039
واحدى   87 پروژه  مسكن  بنياد  گفته  به   ، سالم 
شهردارى  ولى  شده  شهردارى  تحويل  معصوميه 
ارائه نكرده  لطفا سرى به  هنوز هيچ گونه خدماتى 
اين پروژه بزنيد نصب سطل زباله و تسطيح خيابان 
مبرم  و  اوليه  نيازهاى  از  ها  بلوك  ورودى  روبروى 

ساكنين اين پروژه مى باشد.
935...635

سالم در جواب رياست اتاق اصناف كه گفته سرمايه 
ها داره از استان خارج مى شه و بازار كساده ميگم چرا 
از خودتون شروع نمى كنيد چرا به هر بازنشسته اى 
كه پاداش پايان خدمت گرفته پروانه كسب ميديد ؟ 
اون بازنشسته براش مهم نيست با درصد سود پايين 
ميگيره  حقوق  ديگه  جايى  از  چون  ميده  رو  اجناس 

كاسب واقعى دلسرد ميشه . 
915...608
نسبت  خواهشمندم  بنيادشهيد  ازمسوالن  سالم 
شده  سال  چند  فرمايند  اقدام  شاهد  زمينهاى  به 
زمينهاى  وضعيت  اميدوارم  شود  نمى  اقدامى  هيچ 

شاهدهرچه زودترمشخص شود
935...127

از شخصى  پيش  سال  يك  مسئوالن  براى  متاسفم 
در روستاى ... زمين خريديم دوستان تمام ديوارهاى 
زمين هاى ما رو خراب كردند ولى خانه اى بنده خدا 
خراب  ساخته  روش  و  تراشيده  رو  كوه  حتى  كه  رو 

نكردند . رفاقت وپارتى بازى تا چه حد .
915...010
كه  عبادى  شهداى  ميدان  براى  محترم  شهردارى 
تابلوى ورودى ونشانه ى ذوق وضعيت فعاليت هاى 
رمقى  وبى  افسردگى  شهرست  ومعمارى  عمرانى 

رابررهگذران القامى كند،تدبيرى هنرمندانه بينديشد.
915...278

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى گفت: يك گروه 9 نفرى گردشگران فرانسوى از جاذبه هاى طبيعى 
و كويرى استان ديدن كردند. مرتضى عربى افزود: اين گروه با چهار دستگاه خودرو به مدت دو روز از چشم اندازهاى طبيعى شهرستان هاى بيرجند، طبس 
و نهبندان شامل كوير دهسلم، منطقه ريگ يالن، چشمه مرتضى على و ... بازديد كردند. وى اظهار كرد: برگزارى اين گونه تورها، براى معرفى و تبليغ جاذبه 
هاى صنعت گردشگرى استان بسيار مفيد است كه اين تور توسط يكى از شركت هاى خدمات مسافرتى و گردشگرى و با همكارى اين معاونت برگزار شد.

  هرازچندگاه كارخانه ياكارخانه هايى از شهرك صنعتى  
تعطيل مى شود حاال اين خود گويا قصه اى شده تكرارى 
و زنگار گرفته كه چون نجوايى گوش نواز خواب مسووالن 
استان را نيز سنگين تر از پيش كرده است . خوابى انچنان 
عميق كه با فريادهاى برخاسته از درد صاحبان صنايع ور 
شكسته و سرمايه ازدست داده و كارگران بيكارهم اميدى 

بر بيدارى از آن نيست.

شعارهاى بى پشتوانه  

براى هم  ها  رسانه  روزهاى  اين  خبرهاى  و  تيترها    
از  استفاده  به  كارگران خود  از سوى  گذارانى كه  سرمايه 
تسهيالت ويژه براى سرمايه گذارى متهم مى شوند و هم 
سرمايه گذارانى كه اسير شعارهاى بى پشتوانه مسئوالن 
به  متهم  را  ها  رسانه  انها  است  گزنده  و  تلخ  اند  شده 
توان  نمى  تفاسير  اين  تمام  با  اما  كنند  مى  گويى  دروغ 
هاى  سخنرانى  و  ها  بخشنامه  خبرى،  هاى  مصاحبه  از 
در  نمايندگان  و  مسئوالن  و  معاونان  استاندار،  روزه  هر 
 حمايت از اين بخش غافل شد.به عنوان نمونه مى توان از
بخشنامه هاى استاندار مبنى بر عدم اجازه دستگاه هاى 
عرضه كننده انرژى براى قطع خدماتشان به صنايع و يا 
اظهارات نماينده بيرجند درباره عدم اجازه بانك ها براى 
وصول مطالبات معوقشان از كارخانجات بدهكار ياد كرد 
كه هيچكدام در مراجع ذيربط قابل استناد نبوده است  وبه 

چيزى گرفته نشده است . 
در  كه  بومى  گذاران  سرمايه  از  تعدادى  ميان  اين  در 
اوضاع وخيم اقتصادى سالهاى اخيرتنهابه اميد اشتغالزايى 
اند  راچرخانده  اقتصادوصنعت  چرخ  استان  جوانان  براى 
بعضى  هاى  سختگيرى  از  اى  پاره  دليل  به  روزها  اين 
كه  اند  شده  مشكالتى  دچار  انرژى  حامل  شركتهاى 
تعطيلى كارخانجات مقواى دوبلكس و سفال نيلوى شرق 

از مصاديق آنهاست  .
اندوه ناراحتى و اضطراب  جمعى از كارگران  كه به دنبال  
تعطيلى اين كارخانه ها بيكار شده اند ما را بر آن داشت  
تا با توضيح داليل تعطيلى اين صنايع سخن دست اندر 

كاران را به گوش مسئوالن برسانيم.  
مى  هاست  كارخانه  اين  از  يكى  كارگر  كه  برزگرى 
كرده  كار  كارخانه  اين  در  است   سال   3 نزديك  گويد: 
ام و عليرغم برخى مشكالت  اقتصاد خانواده ام با همين 
با اشاره به صبر  .  وى  حقوق  كارگرى  چرخيده است 
و نگاه دلسوزانه صاحبان صنايع و كارخانه ها مى گويد: 
هر كسى ديگر جاى مدير عامل كارخانه بود  مدتها پيش  

درب كارخانه را بسته بود . 

با تعطيلى  هرروزه كارخانجات، دردى از 
اقتصاد استان  دوا نمى شود

يكى ديگر از كارگران كه به تازگى  و به اميد آينده كارى 
در كارخانه تشكيل زندگى داده  مى گويد: بسيارى اوقات  
در  بانكها  فشارهاى  ديگر  طرف  از  و  ها  زيان  عليرغم 
وصول مطالبات كارگران دست خالى به خانه باز نگشته 
اند و با همه مشكالت حقوق آنها به موقع پرداخت شده 
است . امير ابادى  ادامه  مى دهد : هرچند خدا ضامن رزق 
با تعطيلى  هرروزه كارخانجات نه تنها دردى  اما   است 
توليد  به صنعت و  بلكه هر روز  اقتصاد دوا نمى شود  از 
لطمات غير قابل جبرانى وارد مى آيد و اولين بازخورد آن 
در جامعه موضوعات ضد فرهنگى ، ضد امنيتى ، فقر و 

ساير آسيب هاى اجتماعى است  . 

مسووالن با تعصب  منطقه اى 
به رفع مشكل  بيكارى كمك نمايند

 وى با ناراحتى از تعطيلى كارخانه در روزهاى اخير مى 
گويد:  مديران ارشد استانى بايد با دلسوزى امكان اشتغال 
جوانان  بيكار را مهيا كرده  و با تعصب  منطقه اى  به 

رفع مشكل  بيكارى كمك نمايند . 

به پشتوانه شعارهاى مسئوالن و استاندار 
سرمايه ام را براى اشتغالزايى هزينه كردم 

 مدير عامل كارخانه مقواى دوبلكس بيرجند كه پزشك 
است  در اين باره مى گويد: به  درامد كارخانه نياز خاصى 
ندارم اما به عنوان  يك بيرجندى دغدغه جوانان ، بيكارى  
و فقراقتصادى مردم منطقه را داشته و به تشويق دوستان 
و پشتوانه شعارهاى حمايتى مسئوالن و استاندار سرمايه 
وقتى  اما  انداختم  كار  در شهرمبه  اشتغالزايى  براى  را  ام 
وارد گود سرمايه گذارى درواحدهاى توليدى شدم واقعيت 
باغ  در  تنها  ان  شعارها  يافتم  ودر  ديدم  را چيز ديگرى 

سبز بوده است .

رفتار نادرست مديران استان و بانكها
 باعث فرار سرمايه گذار  

 وى كه تمايلى به ذكر نام خود ندارد مى گويد: متاسفانه  
با وجود افراد سرمايه دار و فرهنگ باالى  خراسان جنوبى 
،بسيارى از اين  افراد سرمايه خود را به خارج  از استان 
برده  و تمايلى براى كار در اينجا ندارند. وى يادآور مى 
شود اين بى ميلى  از نحوه رفتار بانكها و مسئوالن  در 
ناشى  بحرانى  هاى  دوره  در  داران  سرمايه  با  برخورد 
نامناسب برخى  برخورد  از  او كه دل  پرى    . مى گردد 
طور  به   91 سال  از  گويد:  مى  دارد  مرتبط  دستگاههاى 
رسمى اين كارخانه  با ظرفيت توليد بيش از 7 تن  مقوا 
در روز  آغاز به كار كرده است كه در اين مدت 20خانوار 
به طور مستقيم و 50 خانوار به طور غير مستقيم  در  كنار  
اما مساله  اند. وى مى گويد:  بوده  پويا  فعاليت كارخانه  
قابل تامل اينست كه  در اين مدت حتى يك نفر  از طرف  
مسئوالن براى سركشى  و رسيدگى  به وضعيت  و درد 

دل  كارخانه داران نيامده است!!

 موسسات مطالبه گر دراستان، مستمر و با 
ذره بين به دنبال كارخانجات هستند 

كار افرين ديگرى خاطر نشان مى كند : تنها موسسات 
و  اجتماعى  تامين  و،سازمان  بانكها  مانند  گر  مطالبه 
مستمر  بطور  تلفن  و  گاز  برق   آب   ماموران شركتهاى 

و با ذره بين به دنبال كارخانجات هستند.
و  وام  اعطاى  در  بانكها  ياداورى سختگيرى هاى  با  وى 
تسهيالت مى گويد : به نظر مى رسد باوجود تاكيد استاندار 
بر حمايت هاى همه جانبه از سرمايه گذاران مديران مربوطه 
چندان تمايلى به راه اندازى و سرپا ماندن كارخانجات ندارند 
به گونه اى كه  در همين كارخانه به دليل تاخير در اقساط 

معوقه بانكى در يك مقطع حتى تا اجرايى شدن ضمانتنامه 
ها پيش رفتيم و در مراجعه به مديران قانونهاى خشك را 

بهانه كار نمودند . 

حمايت نشود زمين گير مى شوند

فعال ديگرى نيز با شكايت از سنگ اندازى برخى دستگاهها 
در سر راه توليد مى گويد:  وضعيت بازار به گونه ايست كه 
اگر از كارخانجات حمايت صورت نگيرد زمينگير مى شوند 
. وى معتقد است: بسيارى از كارخانجات براى توليد  خود 
تاخير  ازاى  نقد بخرند  و حتى در  را  اوليه  مجبورند مواد 
ديگر   از طرف  و  بپردازند   دير كرد هم    پول   پرداخت 
براى پر داخت  اقساط بانكها  مجبورند محصول توليدى را  

باشرايط نسيه و زير قيمت بفروشند.

 سازمانها و موسسات دولتى  بايد در شرايط 
بحرانى مته بر خشخاش نگذارند 

دار  مدت  چكهاى  از  اى  دسته  حاليكه  در  زاده  حاجى 
فروش را نشان مى دهد،مى گويد: بعنوان مثال محصول 
كارخانه امسال در خرداد به فروش رفته و چك دريافتى 

براى خرداد سال آينده است يك سال چك مدت دار!
در حالى كه بازار چنين روندى  را پيش روى كارخانه دار 
برخى  برابر  بايد در  نهادها و موسسات دولتى   گذاشته  
در  و  داده   خرج  به  انعطاف  گذاران  سرمايه  كمبودهاى 

وضع بحرانى مته بر خشخاش نگذارند . 
نيرو  وزارت  تابع  شركتهاى   : كند  مى  يادآورى  وى 
مقطعى  و  بحرانى  شرايط  گرفتن  نظر  در  بدون 
و  ايستاده  توليد  برابر  در  تمام  سختى  با  كارخانجات 
كارخانجات را با قطع هر كدام از حامل هاى گوناگون 

انرژى تهديد مى كنند . 

رفتار  دور از شان با سرمايه گذار 
 

حاجى زاده  با استناد به رفتار يكى از كارمندان سازمان 
تامين اجتماعى بيرجند  يادآور مى شود : متاسفانه آنچه 
از هر چيز باعث رنجش  سرمايه گذار  مى شود   بيشتر 
رفتار نادرست  و دور از انصاف با سرمايه گذار است  به 
رفتارى حقارت  با  پايين  رده  كارمند  گاه يك  نحوى كه 
آميز و سخنان سرد انگيزه كار سرمايه گذار را از بين مى 
برد . به اعتقاد وى وقتى سازمان تامين اجتماعى هرساله 
واقع   در  كند  مى  دريافت  كارگران  بيمه  براى  را  مبالغى 
حقوق از كار افتادگى و باز نشستگى آنها را تقبل كرده و 

نبايد كارفرما را در اين باره مقصر و بدهكار بداند .
حاجى زاده در ادامه با اشاره به اينكه توليدات اين كارخانه 
از كيفيت باالى در حد رقابت با توليدات ملى و فرا ملى 
است مى گويد: به دليل سو مديريت  متاسفانه محصوالت 
بومى و با كيفيت استان مورد حمايت قرار نمى گيرند و در 
اين حيطه مقواى توليد شده در داخل استان مورد حمايت 
اين  خريداران  واكثر  نگرفته   قرار  داخلى  كشتارگاههاى 

محصول غير بومى اند . 

كمبود سرمايه در گردش و 
 قوانين بى روح عامل اصلى تعطيلى 

و ركود سرمايه گذارى درمنطقه

بالغ بر 1 ميليارد  اين كارخانه را  وى سرمايه در گردش 
مشكل  گردش   در  سرمايه  گويد:  مى  و  دانسته  تومان 
اصلى  همه كارخانجات استان است كه گاه به دليل نبود 

انعطاف هاى قانونى  و اعمال قوانين خشك و بى روح 
و  گذارى  سرمايه  ركود  و  كارخانجات  تعطيلى  موجب  
اقتصادى منطقه مى شود .  وى از جمله اين مساعدتها  
به تقاضاى وام 15 ميليارد ريالى  از سوى كارخانه براى 
حل مشكالت مالى اشاره كرده و مى گويد: عليرغم تاييد 
سازمان صنعت و معدن و تجارت در معرفى كارخانه  براى 
ميليون  تا 150  را  اين درخواست  ،بانك هدف   وام  اخذ 
تومان كاهش داد كه البته اين مبلغ  هم تاثيرى در حل 

مشكل نداشت . 

آب در خانه گنديده است 

وى با يادآورى ضرب المثل آب در خانه گنديده است مى 
دوبلكس  مقواى  كيفيت  با  و  داخل  توليد  عليرغم  گويد: 
در استان  كشتارگاههاى موجود  جعبه مورد نياز خود را  
از شهرستانهاى نيشابور و سبزوار تهيه مى كنند اين در 
حاليست كه بيش از 70  درصد مقواى توليدى استان در 
بازار مشهد و براى صادرات گوشت مرغ به عراق استفاده 
مى شود و از ميان توليد كنندگان بومى  تنها يك شركت 
و  نموده  اقدام  استان  بومى  محصول  حمايت  جهت  در 

فعاليت مى كند   . 

استاندار بعنوان پرچمدار حمايت از 
توليد كننده در مقام عمل، به درد دل 

كارخانه داران رسيدگى كند 

وى مهمترين چالش فرا روى كارخانجات را  عدم حمايت 
از توليدات بومى در بازارهاى داخلى دانسته و مى گويد: 
شناسايى مجموعه هاى توليدى در حال فعاليت  و ايجاد 
مشكالت  ساماندهى   متولى  بعنوان   پويا  دستگاهى 
افراطى  و  اى  كليشه  شعارهاى  منهاى  داران  كارخانه 

استاندار  و  است  فعلى  مشكالت  حل  در  اساسى  راهكار 
بعنوان پرچمدار حمايت از توليد كننده بايد وراى شعارهاى 
مشكالت  و  دل  درد  به  رسيدگى  با  عمل  مقام  در  رايج 
زمينه  در  تحول  اغازگر  صنعتى  شهرك  داران  كارخانه 
توليد و اقتصاد شود . وى با اين توضيح كه در حال حاضر 
هركس براى خود مديرى است مى گويد: آينده اقتصاد 
هاى شخصى  جويى  انتقام  برخى  دستخوش  گاه  استان 
اين  قالب  در  را  گذار  سرمايه  داد  برآنيم  ما  و  شود  مى 
گزارش به گوش استاندار و مديران ارشد استان برسانيم 
اين حقايق خصومتهاى آتى برخى  بازگويى  اميدواريم  و 

دستگاهها را به دنبال نداشته باشد  . 

بيكارى 60 كارگر ديگر 

ديگر  از  نيز  بيرجند  شرق  نيلوى  سفال  و  اجر  كارخانه 
برخى  دنبال  به  تازگى  به  كه    است  هايى  كارخانه 
با  سختگيريهاى غير معمول به وضع بحرانى رسيده  و 
تعطيلى كارخانه در روزهاى اخير بيش از 60 نفر كارگر 

اين كارخانه بيكار شدند .

برخى شركتها با قوانين سخت 
چوب الى  چرخ توليد مى گذارند

مدير عامل كارخانه سفال نيلوى شرق  در اين خصوص 
سرمايه  به  كمك  براى  قبل  ماه   دو  حدود   گويد:  مى 
سرپا  جهت  را  ام  زندگى  اندوخته  بومى  توليد  و  گذارى 
نمودن كارخانه  تعطيل شده هزينه كرده و كارخانه را با 
بيش از 8 ميليارد تومان خريدم . وى ادامه مى دهد: با 

توجه به اينكه كارخانه در دور قبل  دچار بحران شده و 
با مشكالتى از قبيل توليد ،كارگرى و غيره  به تعطيلى 
عارضه  روى  بر  كار  با  ابتدا  همان  در  بود  شده  كشيده 
جان  تقريبا  توليد  موجود  اشكاالت  رفع  و  كارخانه  يابى 
سازى  استاندارد  دنبال   به  گفته وى   به   . يافت  دوباره 
محصول و ارتقاءكيفيت توليد و بازاريابى ، با رايزنى هاى 
بسيار، ادارات استان نيز  مجاب به استفاده از آجر توليد 
داخل شدند  و بازارهايى نيز در خارج استان بدست آورديم  
قوانين  با  برخى شركتها  اغاز كار  متاسفانه در همان  كه 
سخت چوب الى چرخ توليد گذاشته وبا برگشت چكهاى 
كارخانه  و ممانعت از دريافت وام براى گشايش مشكالت 

مالى  باعث تعطيلى مجدد كارخانه شدند . 

سخت گيرى شركت گاز در همان 
آغاز توليد را زمين گير كرد

وى با اشاره به سخت گيرى شركت گاز در اين خصوص 
كارخانه  قبلى  هاى  بدهى  دنبال  به  متاسفانه  گويد:  مى 
شرايط  پيشنهادى پرداخت بدهى  از سوى اين شركت به 
نحوى خشك و سخت گيرانه است كه مقرر شده تا پايان 
بهمن ماه 350 ميليون تومان بدهى به اين شركت مرتفع 
شود اين در حاليست كه در شرايطى كه  تمام توان كارخانه 
در جهت عارضه يابى و تمركز بر توليد با كيفيت بوده است  
و هنوز به درآمد زايى و توليد انبوه نرسيده هزينه هاى چند 
صد ميليونى توجيه نداشته و كارخانه را زمينگير مى كند  
وى از مسئوالن ارشد استانى  خواست تا با اعمال نفوذ در 
جهت بعضى شركتها اشتغال موجود را حفظ نموده و و در 

دوران ركود از سرمايه گذاران حمايت نمايند . 

با قطع گاز و توقف توليد 
بازار خود را از دست داديم 

مى  و  كرده  اشاره  كارخانه   جارى  هاى  هزينه  به  وى 
بازار  ركود  دوران  در  زياد  مشقت  با  حاليكه  در  گويد: 
بازارهاى  و  و  كرده  ،بازاريابى  مسكن  و  ساز  و  ساخت 
بلوچستان و خراسان رضوى مشترى  استان سيستان و 
به  آجر  صادرات  براى  نيز  هايى  رايزنى  و  نموده  جذب 
كشور افغانستان نيز انجام شده بود با قطع گاز كارخانه 
تمام زحمات ما به هدر رفت و بازار خود را عليرغم قبول 

سفارشات بسيار از دست داديم . 

دستورالعمل استاندار و تالش معاونين وى 
در حل مشكل نيز بى نتيجه بود 

وى خاطر نشان كرد در اين راستا حتى حاضريم  شركت 
گاز محصول توليد كارخانه را فروخته و  بدهى خود را از 
درآمد كارخانه كسر كند اما توليد متوقف نشود اما شركت 
اقتصادى  و  سياسى  معاونان  هاى  تالش  عليرغم  مزبور 

استاندار در حل اين مشكل همكارى نكرد .
مدير عامل كارخانه سفال نيلوى شرق با اشاره به بخشنامه 
و دستور العمل استاندارى مبنى بر اينكه  شركتهاى آب 
و برق و گاز حق قطع حامل هاى انرژى و توقف توليد را 
ندارند،مى گويد: متاسفانه به اين دستور العمل ها كمترين 
توجهى نشده و و نهايتا بعد از گذشت 4 ماه از قطعى گاز 
كارخانه و تعطيلى خط توليد هفته گذشته كارخانه تعطيل 
آجر  انواع  توليد  را  كارخانه  محصول  وى    . است  شده 
8 سوراخه   وآجر  سانتى   و 15  سانتى  تيغه 10  بلوك  و 
و  با خريد 50 واگن جديد كوره و  دانسته و مى گويد:  
پرس جديد با ميز برش و ...اين كارخانه ظرفيت و توانايى 

انواع اجر نما و آجر قزاقى را داراست . 

دولت بايد در اين شرايط
 از سرمايه گذاران حمايت كند

 
از سرمايه گذار  با تاكيد بر حمايت دولت  پايان   وى در 
در شرايط فعلى ادامه مى دهد : مديران بايد براى عبور 
از شرايط بحران ، در پرداخت بدهى هاى معوق  دوران 
تنفس درنظر گرفته وبا وجود هزينه هاى جارى با حمايت 

از چرخه توليد ، بدهى هاى قبل را سرشكن نمايند .

حمايت نمى كنند حداقل نمك 
به زخم سرمايه گذاران در استان نپاشند 

 اين فعال اقتصادى ادامه مى دهد : متاسفانه در وضعيت 
فعلى كارگران با مطالعه روزنامه ها به بنده فشار آورده اند 
كه با اين همه حمايت مسووالن و باغ سبزى كه نشان 
اينكه  ايد و حال  تعطيل كرده  را  مى دهند چرا كارخانه 
حقيقت آن است دستگاه هاى ذيربط كوچكترين توجهى 
هم به اظهارات استاندار ، معاونان وى و ، فرماندار بيرجند 
و ... نداشته اند . وى مى افزايد : اگر انها قصد حل مشكل 
را ندارند حداقل نمك به زخم سرمايه گذاران نپاشند و با 
شعارهايى كه بيشتر آن واقعيت ندارد ديگر سرمايه گذار را 

در مقابل عالمت سوال هاى متعدد جامعه قرار ندهند . 

مزايده ها و تعطيلى هاى  پى در پى
 صنايع استان ديده نمى شود

نمايندگان مبنى  از  اخير يكى  اظهارات  به  اشاره  با  وى 
داراى  كارخانجات  ندارند  اجازه  ها  بانك  كه  اين  بر 
بدهى  معوق را مصادره يا تعطيل كنند افزود : متاسفانه 
ها  مزايده  اما  شود  مى  شنيده  ها  حرف  اين  جامعه  در 
سوال  و  شود  نمى  ديده  پى  در  پى  هاى   تعطيلى  و 
پشتوانه  از  راستى  به  بزرگواران  اين  آيا  كه  اينجاست 
حرف هايى كه مى زنند خبر دارند . وى با اعالم اينكه 
دولتى  هاى  بخشنامه  براى  ما  استان  بانكى  سيستم 
تنها راه اخذ تسهيالت   : افزايد  ارزشى قايل نيست مى 
از بانك هاى استان گردش پول در حساب خودتان آن 

هم با سود هاى باال بوده و هست 

سرمايه گذار را فرارى ندهيد 
حمايت پيشكش 

وى مى گويد : متاسفانه نحوه برخورد و تعامل بانك ها 
، شركت هاى دولتى و دستگاه هاى سخت گير متولى با 
سرمايه گذار در استان ما نه تنها با كشور كه  با همه دنيا 
متفاوت است!!  وى با ذكر خاطره اى مى گويد : بعنوان 
مثال دراستان توسعه يافته اى مثل اصفهان اگر بفهمند كه 
اجازه  به هيچ وجه  داريد  براى سرمايه گذارى  پولى  شما 
خروج از استان را نمى دهد و به هر بهانه اى كه شده شما 
را ماندگار و سرمايه تان را براى استان جذب مى كنند و به 
قول ما سرمايه گذار را مى قاپند  اما در استان ما اگر سرمايه 
گذار را فرارى ندهند به نظر خدمت بسيار بزرگى كرده اند . 
وى در پايان از مسووالن مى خواهد چنانچه قصد حمايت 

ندارند حداقل سنگ اندازى نكنند .

 نان 85 نفر ديگر هم آجر شد
در پى وقت نشناسى برخى شركت ها و موسسات دولتى براى وصول مطالبات و بى توجهى به بخشنامه هاى حمايتى 

دو كارخانه ديگر هم تعطيل شد / صحبت هاى مسئوالن تنهادر باغ سبزى بيش نبود 
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هزاران کرم ابريشم با تنيدِن تارهاي ابريشم بر درختي در سوئيس از خود محافظت مي کنند. به گفته پژوهشگران، اين کرم 
ها از نژاد خاصي به اسم اسپيندل ارميز هستند، که براي در امان ماندن از خطر پرندگان و ديگر حيوانات با چنين کاري از 
خودشان محافظت مي کنند و بعد از ۶ هفته تبديل به پروانه مي شوند.

درختى كه همدم پيله هاى ابريشم شد 

4
نكات ايمنى

ATM رعايت نکات امنيتي هنگام کار با

قبل از شروع کار با دستگاه ATM کيبورد و دهانه 
ورود کارت را بررسي کرده تا دستکاري نشده باشد.
امروزه با توجه گسترش تکنولوژي و علم روز الزم 
است تا برخي نکات ايمني را مدنظر قرار دهيم تا در 

دام سود جويان و کالهبرداران قرار نگيريم.

اين نکات عبارت اند از: 
و  کيبورد   ATM دستگاه  با  کار  شروع  از  قبل   -
دهانه ورود کارت را بررسي کرده تا دستکاري نشده 
باشد و در صورت مشاهده هر گونه تغيير و يا موارد 
کليد  کارت خوان،تغيير صفحه  در  «تغيير  مشکوک 
و يا دوربين نصب شده مشکوک»از دستگاه استفاده 
نکرده و سريعا آن را به مسئول شعبه اطالع دهيد.

- روزانه موجودي حساب هاي بانکي خود را کنترل 
سوء  يا  و  مجاز  غير  برداشت  صورت  در  تا  کنيد 
استفاده سريعا از آن مطلع شويد و يا سرويس اعالم 
بانک  از طريق  را  پيامک  از طريق  بانکي   تراکنش 

مربوطه فعال كنيد.
کارت  دريافت  از  پس  را  عبور  رمز  بالفاصله   -
تغيير  خودپرداز  هاي  دستگاه  از  يکي  طريق  از 
دوره  صورت  به  را  عبورتان  رمز  کنيد  دهيد،سعي 

اي تغيير دهيد.
- در صورتي که به عمليات بانکي از طريق کارت 
آشنايي نداريد به هيچ وجه از افراد ناشناس کمک 
به  اقدام  ناشناس  فرد  است  ممکن  نگيريد،زيرا 

عملياتي غير از عمليات مورد نظر شما نمايد .
- رمز عبورتان را  به صورت دوره اي تغيير دهيد.

- حتي االمکان از شماره شناسنامه يا تاريخ تولد و 
يا رمز ساده به عنوان رمز عبور استفاده نکنيد.

درخواست هموطنان  از  فتا  پليس  نهايت  در    
موارد  با  مواجهه  صورت  در  کند  مي 
فتا پليس  سايت  طريق  از  را  آن   مشکوک 
تماس  بخش   Cyberpolice.ir آدرس  به 
پليس  هاي  هشدار  و  نمايند  گزارش  ما   با 

را جدي بگيريد.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

مسكن مهر بارى از دوش خانه به دوش ها برنداشت

روانشناسى كودك

مهر - وضعيت امروز خانه به دوشان قصه تکراري ديروز است، 
داستان تازه اي نيست. صاحب خانه اي خانه اش را بنا به ميل 
و سليقه شخصي قيمت مي گذارد مشاورين امالک وسيله اي 

مي شوند براي جذب مشتري.
خانه به دوش هايي که اگر بنا به ميل صاحب خانه رفتار نکند 
اثاثيه  و  اسباب  جابجايي  و  نقل مکان  به  محکوم  هرسال 

زندگي اش است.
 

با اين قيمت ها سوراخ موش
 هم گير نمي آيد چه برسد به خانه

نگاهش با  پايين  کرايه  با  اجاره اي  خانه   زن جوان جوياي 
ورق هاي دفتر مشاور امالک را زير و رو مي کند در پاسخ به 
سؤال بنگاه دار مبني بر اينکه دنبال چه قيمت خانه هستيد 
نهايت  و مي گويد:  را مي پوشاند  کنار چادرش چهره اش  با 
ارزان تر، بهتر! مرد  تا ۱۲۰ هزار تومان، هرچه  قيمت ۱۰۰ 
بنگاه دار لبخندي زده و مي گويد: با اين قيمت ها سوراخ موش 
هم گير نمي آيد چه برسد به خانه آدم نشين.در جواب نگاه 
متعجب مشاور امالکي، زن که چهره اش از خجالت سرخ شده 
مي گويد: براي زني که سرپرست ۲ فرزند صغير است همين 
مبالغ هم به قدري زياد است که در جبران کرايه خانه مجبور 

است بعضي شب ها کودکانش را گرسنه بخواباند. 

دلمان خوش بود با واگذاري 
مسکن مهر اجاره ها پايين مي آيد اما...؟

کارگر ساده اي که براي اجاره مسکن به يکي از مشاوران 
امالک سطح شهر آمده مي گويد: کارگر نانوايي ام و با داشتن 
سه فرزند به هر جا که براي اجاره منزل مراجعه کرده ام يا 
قيمت ها خيلي باالست و يا باقيمت پايين تر خانه مناسب 

جمعيت پنج نفر پيدا نمي شود. 
محمد خسروي که دل پري از اجاره بهاي مسکن در شهر 
دارد، مي گويد: دلمان خوش بود با ساخت و سازهاي اخير 
و واگذاري خانه هاي مهر به مردم مشکل افزايش روزافزون 
اجاره بها حل مي شود اما انگار واگذاري مسکن مهر هم باري 

از دوش خانه به دوشان برنداشت.

از حقوق ۵۵۰ هزارتوماني اش مي گويد که با کسر کرايه خانه، 
به سختي تا دهه اول مخارج ضروريات زندگي را کفاف است.
از سر درماندگي و استيصال سري تکان داده و ادامه مي دهد: 
عليرغم افزايش تورم هر روزه در همه کاالها، کسي به فکر 
قشر کارگر نيست عالوه بر آن برخي صاحب خانه ها هم همين 
اجاره بهاي خانه کرده و هر  افزايش  را بهانه اي براي  تورم 
ساله بسته به انصاف خود مبلغي را به آن اضافه مي کنند.
در بنگاه امالک ديگري مردي ميان سال در گفت وگو با مهر 

مي گويد: بعد از ۲ سال زندگي در خانه استيجاري در يکي 
اجاره بهاي ۷۰  افزايش  دنبال  به  از محله هاي جنوب شهر 
هزارتوماني صاحب خانه خانه را خالي نموده و در پي خانه اي 
متناسب با درامد ماهيانه هستم، عليرغم رکود بازار مسکن 

قيمت اجاره ها باالست. 

رکود بازار مسکن به افزايش
 اجاره نشيني دامن مي زند

يک مشاور امالک مي گويد: با رکود بازار مسکن بسياري از 
معامالت خريدوفروش تحت تأثير قرار گرفته است بسياري 
از صاحبان امالک به اميد بازار بهتر ملک خود را نمي فروشند 
و از طرف ديگر برخي خريداران نيز به اميد پايين آمدن نرخ 
امالک اقدام به خريد ملک نمي کنند، که اين خود به افزايش 

اجاره نشيني دامن مي زند.
سعيدي ادامه مي دهد: با واگذاري مسکن هاي مهر ما انتظار 

هاي  شهرک  توجه  با  اما  داشتيم  را  اجاره بها  آمدن  پايين 
نوساز بسياري از افراد اقبالي براي سکونت در اين آپارتمان ها 
ندارند و ترجيح مي دهند در محدوده داراي امکانات کامل 
شهري زندگي کنند.به اعتقاد وي در بحث اجاره بهاي مسکن 
افزايش محسوسي در قراردادها به چشم نمي خورد اما افزايش 
يادآور  اجاره بهاي واحدهاي تجاري محسوس تر است.وي 
مي شود: به عنوان مثال يک کارگاه تجاري که تا سال گذشته 
با اجاره بهاي ۷۰۰ هزار تومان در دست مستأجر بود امسال 

به پيشنهاد موجر کمتر از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
اجاره داده نمي شود.وي در خصوص بازار اجاره بهاي امالک 
بستگي  مسکوني  واحدهاي  اجاره بهاي  افزايش  مي گويد: 
امالک  صاحبان  واقع  در  و  داشته  صاحب ملک  انصاف  به 
تعيين کننده هستند چه بسا صاحب خانه هاي باانصافي که مبلغ 
اجاره خانه برايشان اولويت اول نيست و هرگز انسانيت خود 

را فداي پول نمي کنند.

پاي صحبت برخي صاحب خانه ها

در ادامه گزارش صحبت برخي صاحب خانه ها نيز شنيدني 
اشاره  با  صاحب خانه  يک  به عنوان  نيز  رحيمي  است:علي 
به اينکه برکت پول از مبلغ آن مهم تر است، معتقد است: 
اکثر افراد در شروع زندگي اجاره نشيني را تجربه مي کنند لذا 
صاحب خانه ها بايد با رعايت انصاف خود را به جاي مستأجر 
گذاشته و شرايط آنها را درک کنند. سفري مقدم در خصوص 

افزايش اجاره بها به افزايش نرخ تورم اشاره کرده و مي گويد: در 
شرايطي که همه اجناس تحت تأثير تورم افزايش قيمت دارند 
اجاره بها هم مستثنا نبوده و اين افزايش اجاره به دليل وجود 

تورم منطقي و طبيعي است.

اجاره بهاي واحدهاي مسکوني 
طي دو سال قبل افزايش چنداني نداشته است

رئيس اتحاديه مشاوران امالک بيرجند در گفت وگو با مهر به 
وجود بيش از ۶۰۰ مشاور امالک در استان اشاره و مي گويد:از 
اين تعداد بيش از ۴۷۰ مشاور امالک در شهرستان بيرجند 
مؤلفه هايي  به  بسته  اجاره بها  قيمت  بيان کرد:  است.اربابي 
همچون مساحت، متراژ و نيز منطقه ساخت آن متغير است اما 
به طور کلي در ۲ سال گذشته اجاره بهاي واحدهاي مسکوني 

افزايش خاصي برخوردار نبوده اند.

ميانگين رشد ۶ درصدي 
در اجاره بهاي واحدهاي تجاري

وي به طور متوسط اجاره بهاي برخي واحدهاي تجاري را در 
خيابان هاي توحيد، معلم، مدرس، بازار و ... را از ۶۰۰ هزار 
اجاره بهاي  مي گويد:  و  دانسته  تومان  ميليون   ۴ تا  تومان 
نيز بر اساس مؤلفه هايي مانند مساحت،  واحدهاي تجاري 
متراژ و منطقه و کارايي که دارند، طي اين مدت از ميانگين 

رشد ۶ درصدي برخوردار بوده اند.
اساس  بر  اجاره بها  مصوب  نرخ  نبود  از  گاليه  با  اربابي 
در  قوانين  نبود  مي گويد:  کشور  و  استان  در  استانداردها 
خصوص وضعيت مالک و مستأجر و عدم رعايت استانداردها 
در خصوص خانه هاي استيجاري از يک سو و نبود قوانين و 
معيارهاي مناسب در تعيين اجاره بها و وديعه موجب اعمال 

سليقه اشخاص در اين خصوص شده است.
به اعتقاد وي نبود قوانين و آيين نامه هاي مصوب ميان مالک 
و مستأجر موجب شده تا در اجاره نامه ها توافق جاي قانون 
را گرفته و موجب شده است نابساماني وضعيت اجاره بها و 
افزايش پرونده هاي قضايي در بخش اجاره نشيني در استان 

را شاهد باشيم.

چگونه مديريت پول
 را به فرزندانمان بياموزيم؟

«سيدعلي حسيني» در گفت و گو با ايسنا، گفت: به 
کودکان خود از زماني که شمردن را بلد باشند و در 
بدهيد.وي  توجيبي  پول  کنند  کنجکاوي  پول  مورد 
بايد  مي آموزد  کودک  به  توجيبي  پول  اينکه  بيان  با 
داشتن  براي  و  کرده  پس انداز  را  پولش  از  مقداري 
نبايد  افزود:  کند،  صبر  مدتي  مي خواهد  که  چيزي 
کنيم  فراهم  سريع  مي خواهند  کودکان  که  را  آنچه 
زيرا لذت داشتن آن وسيله براي او ناچيز خواهد بود.
اشاره  با  جنوبي،  خراسان  در  کودک  روانشناس  اين 
مقدار  کرد:  اظهار  فرزندان  به  توجيبي  پول  مقدار  به 
مناسب  مبلغي  بايد  دارد  بستگي  به خانواده  پول هم 
کودک  که  هزينه هايي  و  خانواده  بودجه  به  توجه  با 
مي پردازد تعيين شودحسيني با بيان اينکه پول توجيبي 
العاده براي آموزش نحوه صحيح خرج  فرصتي فوق 
کردن پول و پس انداز آن است، افزود: در پس  انداز 
بدانيم  تا  داشته  نظارت  فرزندا نمان  خرج  و  دخل  و 
پول توجيبي خود را در چه راه هايي مصرف و با پس 
انداز خود چه مي  کند. وي با اشاره به اينکه کودکان 
افزود:  کنيم،  آشنا  آن  کردن  نحوه خرج  و  پول  با  را 
 طريقه  استفاده  صحيح از پول را آموزش دهيم تا در 

هزينه  کردن پول زياده  روي نکنند

طرح ملى جنگالنه

طرح ملي جنگالنه در بيرجند برگزار مي شود

ملي  عنوان حرکتي  به  ملي جنگالنه  کاري - طرح 
در  منطقه  بومي  و  رويشگاههاي جنگلي  احياي  براي 
گفته  به  شود.  مي  برگزار  آذرماه ٩٤  جمعه ٢٧  تاريخ 
مسئول  گروه رفتگران طبيعت خراسان جنوبي اين طرح 
اين گروه، هيئت کوهنوردي  به همت  بار  اولين  براي 
استان، سازمان محيط زيست و منابع طبيعي استان در 
محدوده شکراب و جاده شوشود در شمال شهر بيرجند 
طرح  اين  در  افزود:  عليزاده  ابوالفضل  شود.  مي  اجرا 
براي فرهنگسازي جهت حفظ و گسترش منابع طبيعي 
گونه هاي گياهي بومي استان همزمان با تمام کشور 
غرس خواهد شد. وي از عموم مردم و اصحاب رسانه 
منابع  توسعه  و  فرهنگ حفظ  براي گسترش  خواست 
 طبيعي روز جمعه ساعت ٨  صبح در اين حرکت پيوسته 

و مردمي حضور يابند.

در روزهاى كم فروغ معامالت بازار مسكن؛

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

  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)

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

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

09153623627 - 05632211244-32232039

مـزايا:
نصب سريع و آسان
بسيار سبك و مقاوم

بدون نياز به بوشن سيمانى و فلزى
كمترين فضا را اشغال مى كند

فاقد آزبست
نمايندگى   رابيتس ثامن  تهران

در وزن و ستون مختلف

مركز تهيه و توزيع لوله سيمان بوشن دار بدون آزبست

بلوار مدرس، بيست مترى دوم، ضلع شرقى، فروشگاه بهمن
09155611896 - 32231777

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973
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916274358
235968174
784351629
697815432
342796581
851423796
178639245
529147863
463582917

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.

شماره 3393

چهارشنبه * 25 آذر  1394 * شماره 3393 

به گونه اي از عشق و شور خود
 مراقبت و پاسداري کنيد 

که گويي گرانبها ترين دارايي شماست

تا هر وقت که تلخي زندگي افراد 
اطراف خود را به شيريني تبديل مي کني، 

بدان که زنده هستي.

از کمي   کارآفرين بودن کار ساده اي نيست. ترکيبي 
براي  برنامه ريزي  زيادي  ميزان  و  عالقه  و  اشتياق 
مي خواهيد  آن چه  به  را  شما  مي تواند  کسب وکار 

برساند. 

۱- بدانيد چه مي خواهيد.

داشته  را  فرمانروايي خود  داريد که  را  اين  آرزوي  آيا 
آسودگي  با  را  استراحتتان  وقت  مي خواهيد  يا  باشيد 
کارآفرينان  از  اغلب  بگذرانيد؟  فرزندانتان  کنار  در 
بياندازند  راه  کسب وکاري  مي خواهند  که  مي شنويم 
زمان  در  و  کنند  حمايت  را  فرزندانشان  بتوانند  تا 

باشند.  بازنشستگي آسوده خاطر 
را  در هر جا هستند کسب وکار خود  آن ها مي خواهند 
راه اندازي کنند و خدمات و محصوالتي را که دوست 
وقت  تا  است  الزم  که  بدانيد  کنند.بايد  عرضه  دارند 
زيادي براي کسب وکارتان صرف کنيد. انگيزه ي کاري 
چالش هاي  با  بتوانيد  که  باشد  زياد  آن قدر  بايد  شما 

پيش رو کنار بياييد.

۲- بيش از آنچه صحبت
 مي کنيد، گوش بدهيد.

بسيار  راه  شبکه اي  رويدادهاي  و  مهم اند  ارتباطات 
هم چنين  رويدادها  اين  هستند.  کار  اين  براي  خوبي 
بالقوه است،  با مشتريان  براي مالقات  روش مناسبي 
اين  نمي شوند.  موفق  مسير  اين  در  افراد  همه  اگرچه 
ويزيت  کارت  کردن  بدل  و  رد  براي  فقط  رويدادها 
در  يادگيري  براي  خوبي  فرصت هاي  بلکه  نيستند 
جديد  افراد  به  را  مي دهند.خودتان  قرار  افراد  اختيار 

معرفي کنيد و سعي کنيد زمينه مشترکي پيدا کنيد.
اين  شانس  کنيد،  کردن گوش  از صحبت  بيش  اگر   
مناسب راه حل  مناسب،  موقعيت هاي  در  که  داريد   را 

 را ارائه دهيد.

۳- خودتان را ثابت کنيد.

مي کنند.  هزينه  خوب  ارزشمند  چيزهاي  براي  افراد 
اگر در کسب وکار خود تازه کار هستيد، کارتان مشکل 

مي شود؛ پس سعي کنيد خود را ثابت کنيد.

۴- در رسانه هاي اجتماعي 
حضور داشته باشيد.

اينترنت  از طريق  را مي توان  زيادي  اطالعات  امروزه 

در  دهند  انجام  کاري  آنکه  از  قبل  افراد  آورد.  بدست 
اينترنت جست وجو مي کنند تا بتوانند اطالعاتي را که 
مي خواهند  آن ها  واقع  در  کنند.  دريافت  مي خواهند 
يا خدماتي که شما عرضه مي کنيد  بدانند محصول و 
ارزش آن را دارد که برايش وقت و هزينه صرف کنند 
و يا نه. بنابراين مهم است که براي پاسخگويي حضور 

داشته باشيد.
صفحات  در  باشيد،  داشته  وبسايتي  که  معنا  اين  به 
اجتماعي حضور داشته باشيد و مهمتر از همه اين که 

با مشتريان در ارتباط باشيد.

۵- سرتان به کار خودتان باشد.

اتفاق  اطرافمان  به آن چه در  از حد  اغلب وقتي بيش 
بررسي  تأثير مي پذيريم.  آن ها  از  توجه کنيم،  مي افتد 
پيشرفتي  نهايت  در  ولي  مي کنيم،  تالش  مي کنيم، 
خودتان  کنيد  کنترل  بايد  که  چيزي  تنها  نمي کنيم. 
هستيد. و اين به معناي کار کردن است. نگران نباشيد 
تنها  يا شرکت ها چه مي کنند.  که ديگر کارآفرينان و 

نگران خودتان باشيد!

۶- از کم شروع کنيد.

که  است  مهم  برسيد،  بنظر  به  خبره  مي خواهيد  اگر 
مي خواهيد  اگر  مثًال  کنيد.  شروع  کم کم  و  پايه  از 
با  است  بهتر  باشيد،  بزرگ  سخنراني  يک  سخنران 
حضور در روزنامه، تلويزيون و يا راديوي محلي شروع 

کنيد. در کسب وکار نيز به همين صورت است. 
به طور کلي، ايده خود را به صورت آزمايشي به اجرا 
بگذاريد و منتظر بازخوردها باشيد. اگر بازخورد خوبي 

گرفتيد، آن را گسترش دهيد.

۷- نااميد نشويد.

مي پذيرند.  تأثير  شکست  و  ترس  از  افراد  از  بسياري 
قابل درک است.

آن چه  ولي  مي رسد.  بنظر  رعب آور  کارآفريني   
مشترياني  است.  راه  اين  دادن  ادامه  دارد  اهميت 
اجتناب  تکنولوژي  دنياي  به  ورود  از  ابتدا  که  هستند 
مي شوند.  وابسته  آن  به  نهايت  در  ولي   مي کنند، 

آدم ها تغيير مي کنند.
نشان دهيد، خوشحال  آن ها  به  را  ارزش چيزي  اگر   

مي شوند که يک چيز جديد را امتحان کنند.
در  تنها  نه  فرابگيريد.  خوبي  به  را  درس  هفت  اين 

کسب وکار، بلکه در زندگي نيز کاربرد دارند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده ايد از نعمتهاى پاكيزه اى كه روزى شما كرده ايم بخوريد 
و اگر تنها او را مى پرستيد خدا را شكر كنيد. سوره البقره, آيه ١٧٢

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.  
پيامبر اکرم (ص)

شعر

نهالي کن سر از باغي برآرد
ببارش هر کسي دستي برآرد
برآرد باغبان از بيخ و از بن
اگر بر جاي ميوه گوهر آرد

کاش ميشد دشنام، جاي خود را به
 سالمي مي داد گِل لبخند به مهمانِي

 لب مي برديم،بذِر اميد به دشِت دِل هم

تمام افکار خود را روي کاري که داريد
 انجام مي دهيد متمرکز کنيد. پرتوهاي
خورشيد تا متمرکز نشوند نمي سوزانند.

دل ها به شور آورده ام

دل ها به شور آورده ام تا شورشي برپا کنم
مهر سرخم بشکنم مي خانه را احيا کنم

پا بر سر عالم زنم با عشق جانان دم زنم 
خم ها همه بر هم زنم خم خانه را دريا کنم

با اذن پير پاک دم تا برکنم بنيان غم 
با جام هاي دم به دم احباب را شيدا کنم

سقاي بزم جان شوم شمع شب حرمان شوم
صد درد را درمان شوم درمان استسقا کنم

هرگه به جام عاشقان ريزم شراب ارغوان  
از جرعه هاي جان فشان هر سينه را سينا کنم

تا هم نشين خم شوم مي در رگ مردم شوم
بايد که از خود گم شوم تا خويش را پيدا کنم

دنيا حديث تن بود با عاشقان دشمن بود 
تا چشم جان روشن بود خود ترک اين دنيا کنم

دنياپرست بوالهوس مرغي ست، دنيايش قفس 
           حرصش چو بربندد نفس فرياد وانفسا کنم

شد زاغ با مردار خوش بلبل شد از گلزار خوش
در کيش من اين کار خوش تا عشق او انشا کنم

تا آسمان جستي زنم پاکوبم و دستي زنم  
طعنه به هر پستي زنم تا سر سوي باال کنم

خم خانه در جوش آمده دلبر قدح نوش آمده
هر مست مدهوش آمده زآن مي که در مينا کنم

ناقوس بگسل از خسان پرهيز کن از ناکسان
خود را به آن باال رسان تا رتبه ات واال کنم

«ناقوس»

7 درسى كه براى كارآفرين بودن بايد بدانيد

گوهرشاد خانم و جوان عاشق

گوهرشاد  معروف  مسجد  ي  سازنده  خانم  گوهرشاد 
مشهد، پيش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت: 
از محل آوردن مصالح ساختماني تا مسجد براي حيوانات 
باربر ظرفهاي آب و علف بگذاريد، مبادا حيواني در حال 
گرسنگي و تشنگي بار بکشد گوهرشاد خانم، بيشتر وقتها 
خود جهت هدايت و سرکشي حاضر مي شد روزي يکي 
از کارگران به طور ناگهاني چشمانش به صورت او افتاد 
و در اثر همين نگاه، آتش عشق در وجودش شعله ور 
گشته و عاشق دلباخته ي او شد؛ تا اينکه غم و غصه ي 
فراوان او را مريض کرد. به خانم گزارش دادند که يکي از 
کارگران که با مادرش زندگي مي کرد مريض شده است. 
بعد از شنيدن اين ماجرا خانم به عيادتش رفت و عّلت را 
جويا شد. مادر کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است.
خانم با اينکه عروس شاهزاده بود، اما هيچ ناراحت نشد! 
به مادر جوان گفت: باشد، وقتي من از همسرم جدا شدم 
با او ازدواج مي کنم ولي به شرط اينکه مهريه من را قبل 
از ازدواج بپردازد و آن اين است که چهل شبانه روز در 
محراب اين مسجد نيمه کاره عبادت کند.جوان پذيرفت، 
چند روز از پي عشق او عبادت کرد؛ ولي با توّجه خاص 
امام رضا (عليه السالم) حالش تغيير يافت.پس از چهل 
روز, گوهرشاد خانم از حالش جويا شد، جوان به فرستاده 
ي خانم گفت: به خاطر لّذتي که در اطاعت و بندگي خدا 

يافتم، از لذت نفس شهواني پرهيز کرده ام.

نسرين كارى تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

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

الستيك فرازى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

اجاره و فروش كارگاه قارچ در حال 
توليد با موقعيت عالى و سود تضمينى

09366142689

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

به چند نفر بازارياب تلفنى مسلط به امور 
بازاريابى و يك منشى با روابط عمومى باال 

نيازمنديم. 09152651699- 32433548

پروانه كسب مشاور امالك با كليه لوازم 
به دليل مهاجرت به فروش مى رسد. 

09156670491

فروش فـــورى
200 متر زمين در سپيده (سراب)
250 متر زمين  در حسين آباد باقران

250 متر زمين در كوهسار
آپارتمان 90 مترى ، تكميل 
در سپيده يا معاوضه با ملك 

كشاورزى - آپارتمان حاشيه سحر 
با 50 ميليون وام

آپارتمان 92 مترى در مجتمع ياس 
خيابان سپيده  

بين سپيده 16 و 18- امالك باقران 
 32329150 - 09157203004

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

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

با يك تماس     09159618050

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

09153613243- شريفى

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

سيم كارت 4G ايرانسل
با 4000 تومان شارژ اوليه

 500 مگانت رايگان
4G و يك سيم كارت هديه 

فقط 10000 تومان
تنها نمايندگى ايرانسل و رايتل 
نبش كارگران 3 - موبايل اوين

32317783 -09363672136

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

امالك پايتخت
خريد / فروش / رهن / اجاره

سرعت در فروش، دقت در خريد

خيابــان رســالت/ رســالــت2
09155612892/ 32423035 بيابانى
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اخبار ورزشى

عصرايران: روغن زيتون داراي اثرات محافظتي در برابر بسياري از عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي از جمله ديابت، 
فشارخون باال، كلسترول باال و چاقي مي باشد و اين روغن در سالمندان از سكته مغزي جلوگيري مي كند. نتايج 
تحقيقات نشان مي دهد كه مصرف روغن زيتون از سكته مغزي در افراد مسن پيشگيري مي كند. 

فوايد روغن زيتون براي سالمندان 

مي خواهيد موهايتان سفيد نشود اين ميوه ها را بخوريد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

حضور تنيس بازان مركز آموزش امام 
رضا(ع) بيرجند در مسابقات كشوري

امام  : تيم تنيس  روي ميز مركز آموزش 04  فارس 
زميني  نيروي  قهرماني  مسابقات  در  بيرجند  رضا(ع) 
ارتش جمهوري اسالمي ايران به رقابت مي پردازد . در 
و  آموزش  مراكز  از  تيم   40 از  بيش  مسابقات  اين 
از 25  تيپ هاي پياده و هوانيروز نزاجا سراسر كشور 
آذرماه جاري به مدت سه روز در شيراز براي تصاحب 
مي روند .  عطايي،  هم  مصاف  به  قهرماني  مقام هاي 
قمراني، رحيمي و باقري اعضاي تيم تنيس روي ميز 
با  بيرجند هستند كه  امام رضا(ع)  مركز آموزش 04 
سرپرستي كوثري به نمايندگي از استان در مسابقات 

قهرماني كشوري نزاجا شركت دارند . 

رقابت جودوكاران استان در مسابقات 
قهرماني و انتخابي تيم ملي كشور

فارس : رئيس هيئت جودو و كوراش خراسان جنوبي 
گفت: جودوكاران استان در مسابقات قهرماني كشور 
انتخابي تيم ملي در مقابل حريفان خود به روي  و 
ملي  ماراتن  اين  در  افزود:  تهوري  مي روند .   تاتامي 
از 25 تا 28 آذرماه  از 150 جودوكار كشوري  بيش 
جاري در شهرستان مباركه استان اصفهان با يكديگر 
به رقابت مي پردازند . وي تصريح كرد: علي سلطاني، 
سيدعلي خطيب، محمدحسن برزگر و مهدي قنبريان 
مجتبي  كه  هستند  استان  جودوي  تيم  اعضاي 
برعهده  را  تيم  سرپرستي  و  مربيگري  قرباني نژاد 
انتخابي  كشور  جودوي  قهرماني  مسابقات  در  دارد .  
تيم ملي، رضا قاسمي داور برجسته جودوي خراسان 

جنوبي تعدادي از مسابقات را قضاوت مي كند . 

برترين هاي مسابقات شطرنج قهرماني 
درميان معرفي شدند

فارس : رئيس اداره آموزش پرورش درميان گفت: 
مسابقات قهرماني شطرنج پسران در مقاطع ابتدايي، 
متوسطه اول و دوم اين شهرستان با شركت 30 تيم 
اشاره  با  شدند . مهران فر  تجليل  برترين ها  و  برگزار 
از  دوره  اين  ابتدايي  مقطع  در  تيم   11 رقابت  به 
مسابقات افزود: تيم شطرنج شهيد احمدزاده طبس 
نايب  پيامبراعظم(ص) طبس  قهرمان شد، دبستان 
قهرماني را از آن خود كرد و مدرسه شاهد اسديه در 
جايگاه سوم ايستاد .  وى تصريح كرد: در مسابقات 
شطرنج مقطع متوسطه اول،  تيم دبيرستان وحدت 
اسالمي طبس بر سكوي نخست ايستاد، دبيرستان 
شهيد باهنر اسديه دوم شد و تيم دبيرستان نظامي 
طاغان مقام سوم را به دست آورد .  در مقطع متوسطه 
دوم نيز دبيرستان شهيد مطهري طبس رتبه نخست 
را كسب كرد، دبيرستان نمونه فرهيختگان به نايب 
در  نيز  اسديه  تالش  دبيرستان  و  رسيد  قهرماني 

جايگاه سوم قرار گرفت . 

با خوردن موز چه اتفاقي
 در بدن مي افتد؟

بسيار  گام  يك  موز  روزانه  سالمانه :  مصرف 

مفيد براي كاهش وزن، كاهش نفخ، مبارزه با 
سرطان و افزايش انرژي است .  مطالعات نشان 
تا  بار موز مي خورند  داده كساني كه روزي دو 
مي يابد.  كاهش  آنها  در  شكم  نفخ  درصد   50

موز حاوي كولين و ويتامين ب است كه باعث 
كاهش چربي شكمي مي شود .  اين ميوه حاوي 
ويتامين ب 9 يا همان فوالت است كه مي تواند 
با افسردگي مقابله كند. موز همچنين منجر به 
افزايش ترشح سروتونين و كاهش ميزان استرس 
و اضطراب مي شود، خستگي و تحريك پذيري را 

نيز كاهش مي دهد . مصرف روزانه موز به داشتن 
خواب شبانه كمك مي كند ضمن اين كه افزايش 
توده عضالني بدون چربي را نيز به همراه دارد و 

سطح قند خون را تنظيم مي كند . 

تقويت سيستم ايمني بدن
 در سرما با اين مواد غذايي

سالمانه :  سيستم ايمني بدن خود را مي توانيد 
با مصرف برخي از خوراكي ها در فصل سرما 
باال ببريد تا از ابتال به بيماري هاي اين فصل 
خوراكي هايي  از  يكي  رازيانه  باشيد .   مصون 
كه  است  «سي»  ويتامين  درصد   20 حاوي 
عفوني  بيماري هاي  برابر  در  را  بدن  مقاومت 
افزايش مي دهد. با مصرف رازيانه، سلول هاي 
بين  از  را  ويروس ها  و  باكتري ها  سفيد خون 
است  پروبيوتيك  حاوي  نيز  مي برند .  ماست 
بردن  بين  از  و  آلودگي  برابر  در  بدن  به  كه 
تنها  نه  سبز  چاي  مي كند .   كمك  عفونت 
حاوي  بلكه  مي شود،  وزن  كاهش  به  منجر 
آنتي اكسيدان هايي است كه سبب محافظت 
راديكال هاي  و  ها  اكسيدان  برابر  در  بدن  از 

آسيب رسان مي شود . 

مي خواهيد موهايتان سفيد نشود 
اين ميوه ها را بخوريد

مشكالت  انواع  براي  ليمو  آب  نيوز:  سالمت 
و  پياز  آب  است.  مناسب  بسيار  حلي  راه  مو 

ليمو مي تواند در عرض يك ماه موهاي جديد 
را جايگزين موهاي سفيد كند .  كيوي و توت 
   Cفرنگي: اين دو ميوه منابع عالي از ويتامين
اكسيدان  آنتي  نوع  ويتامين  C  يك   هستند. 
است كه روغن هاي اضافي را از روي پوست 
سر پاك كرده و پوست سر را تازه مي سازد .  

سفيد شدن زودرس موها، ريزش مو و آسيب 
به موها تنها به داليل ارثي و ژنتيكي مربوط 
دارد كه  زيادي وجود  بلكه داليل  نمي شود. 
عدم  و  سمي  مواد  بدهد.  رخ  ها  اتفاق  اين 

گردش مناسب خون در پوست سر و همچنين 
اين  داليل  از  مو  بهداشت  به  ناكافي  توجه 
اتفاق ها هستند. بنابراين با مصرف ميوه ها و 
منابع ويتامين  B  و  C  و همچنين مواد معدني 
مورد نياز بدنتان سالمتي را به موهايتان هديه 

دهيد و از داشتن موهايي سالم لذت ببريد . 

با اين سبزيجات پوستتان را 
درخشان كنيد  

شهرخبر: مواد غذايي حاوي انواع امالح معدني و 

ويتامين ها با كمك به ترميم و مرطوب ساختن 
و  توليد كالژن در شفافيت  افزايش  و  پوست 
سبزيجات  تأثيرگذارند .   پوست  درخشندگي 
التهاب  ضد  گياهي  پيچ،  كلم  سبز:  برگ 
  A سرشار از آنتي اكسيدان ها، ويتامين هاي 
 و C  ، فيبر و كلسيم است و بتاكاروتن آن موجب 
منبع  اسفناج  شود .   مي  پوست  درخشندگي 
خوبي از امگا 3، پتاسيم، كلسيم، آهن، منيزيم، 
و ويتامين C  ،  B، و  E  است. به طور كلي مي 
توان گفت كه تمامي سبزيجاتي كه برگ سبز 
دارند حاوي فوالت هستند كه يك ماده مغذي 
قدرتمند در بازسازي  DNA  به شمار مي رود. 
مصرف اسفناج به دليل دارا بودن بتاكاروتن و 
«لوتئين» براي سالمت پوست مفيد است  . اين 
ماده مغذي انعطاف پذيري پوست را افزايش 
عملكرد  كننده  حمايت  به  جعفري  دهد.  مي 
كبد و كليه معروف است. جعفري به صورت 
بدن عمل مي  ساز  و  دهنده سوخت  افزايش 
كند و در عين حال سموم را از بدن دفع مي 
كند .  گشنيز مملو از آنتي اكسيدان است كه از 
آسيب راديكال هاي آزاد جلوگيري كرده و بدن 
توسط مصرف  كه  فلزات سنگين  از دست  را 
شود،  مي  بدن  وارد  ارگانيك  غير   غذاهاي 

رها مي سازد . 

قتل داماد با شليك عروس  

تابناك: تازه عروس وقتي متوجه شد شوهر معتادش حاضر به طالق وي 
نيست، او را با شليك دو گلوله به قتل رساند و در يكي از هتل  هاي اصفهان 
پنهان شد .  15 آذرماه بود كه مدير يكي از هتل هاي اصفهان ماموران پليس را 
از ماجراي مرموزي باخبر كرد. او گفت از يك هفته قبل زن جواني به تنهايي 
در اين هتل اقامت دارد. رفتار او مرموز است و احتمال مي دهم كه به خاطر 
ارتكاب جرم در اين محل پنهان شده باشد. ماموران از زن جوان تحقيق كردند. 
او در اولين تحقيقات اقرار كرد كه شوهرش را به قتل رسانده و در اين هتل 
پنهان شده است  . زن 20 ساله توضيح داد: دو ماه قبل وقتي راهي خانه بخت 
شدم متوجه شدم كه شوهرم به مصرف مواد اعتياد دارد  . بعد از آن كه شوهرم و 
خانواده اش مرا تحت فشار قرار دادند تا از درخواست طالق منصرف شوم. آنجا 

بود كه تصميم گرفتم شوهرم را با گلوله به قتل برسانم .

تهديد خانمى با هويت جعلي يك مسئول ! 

باشگاه خبرنگاران:  فرمانده انتظامي سبزوار گفت: در پي شكايت خانمي مبني 
بر دريافت پيام هاي تهديدآميز از يكي از شبكه هاي اجتماعي رسيدگي به 
موضوع در دستور كار قرار گرفت . سرهنگ هاشمي افزود: در بررسي ها 
مشخص شد مدتي است فردي با معرفي خود به عنوان مسئول يكي از 
ادارات شهرستان پيام هاي تهديد آميزي مبني بر ابطال پروانه كسبش به 
وي ارسال مي شود . وي تصريح كرد: كارشناسان پليس فتا پس از بررسي 
دقيق اظهارات شاكي پرونده، كمتر از 24 ساعت متهم را شناسايي و دستگير 
كردند  . متهم  30   ساله در بازجويي ها اعتراف و اظهار كرد: از طريق يكي از 
آگهي هاي اينترنتي با وي آشنا شدم و پيامي مبني بر ايجاد دوستي به ايشان 
فرستادم وقتي توجهي به پيامم نشان نداد با جعل عنوان يكي از مسئوالن 

سعي كردم وي را بترسانم تا مجبور شود به دوستي من پاسخ مثبت دهد . 

ماجراي انتقام گيري خانم 23 ساله در شبكه هاي مجازي  

خانم  23   ساله اي كه با ايجاد صفحه جعلي در سايت همسريابي باعث هتك حيثيت زن سابق همسرش شده بود، توسط پليس فتا خراسان جنوبي به دام 
افتاد . به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات استان گفت: خانمي25 ساله با در دست داشتن شكايتي مبني بر هتك 
حيثيت و نشر اكاذيب در سايت همسريابي به پليس فتا مراجعه كرد . شاكي در شكايت خود مطرح كرده بود از حدود يك ماه گذشته تماس ها و پيامك 
هاي پي درپي براي رابطه دوستي، صيغه و ازدواج براي من ارسال مي شد كه موجب ناراحتي و مشكالت خانوادگي براي من شد  . شاكي ادامه داد: متوجه 
 شدم تمام مشخصات من به همراه شماره تماسم در يكي از سايت هاي همسريابي بارگذاري شده است . سرهنگ حسيني افزود: مهندسان فضاي سايبر،

 صاحب سايت در شمال غرب كشور را شناسايي كردند.  وي با بيان اين كه فرد خاطي با استفاده از اينترنت يك مكان دولتي اعمال سوء خود 
را انجام داده است، گفت: با هماهنگي هاي قضايي فردي كه از آدرس اينترنتي او صفحه جعلي ساخته شده بود احضار و وقتي با ادله ديجيتال 
 مواجه شد عنوان كرد من نام كاربر و كلمه عبور اينترنت خود را در اختيار يكي از دوستانم قرار دادم. سرهنگ    حسيني عنوان كرد: خانم 23 ساله اي 
به پليس فتا دعوت شد كه اعتراف و عنوان كرد: شاكي، همسر سابق شوهرم بود كه متوجه شدم 6 ماه با شوهرم ارتباط دارد و چند بار با او 
تماس گرفتم كه دست از شوهر و زندگي من بردارد كه نتيجه نداد و من با ايجاد يك صفحه در سايت همسريابي قصد داشتم كه شر او را از 

سر شوهر و زندگي ام كم كنم .

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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بنگاه قالب بتن        
 

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

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل
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 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز 

تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

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

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - 
كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.
از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز 

كاريابى و ... دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  
داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)   - 32313472 - 09151631855 طاهرى  

 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند



منابع آبى قاين با كسرى 28 احتمال بارش پراكنده برف و باران در نيمه شمالى خراسان جنوبى وجود دارد
ميليون متر مكعبى مواجه است

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى با 
اشاره به برداشت 215 ميليون متر مكعب از منابع آب 
زيرزمينى شهرستان قاين، گفت: منابع آب زيرزمينى 
متر  ميليون   28 مخزن  كسرى  با  شهرستان  اين 
مكعبى روبرو است.حسين امامى در گفتگو با مهر با 
اشاره به وجود 40 محدوده مطالعاتى آبى در استان 
خراسان جنوبى، اظهار كرد: از اين تعداد 19 محدوده 
محدوده  دو  و  ممنوعه  محدوده   19 آزاد،  مطالعاتى 
محدوده  كرد:  بيان  است.وى  بحرانى  ممنوعه  نيز 
مطالعاتى قاين، خضرى، شاهرخت، چاهك موسويه، 
مطالعاتى  هاى  محدوده  جمله  از  زوزن  و  اسفدن 
اين  محدوده  شش  هر  كه  هستند  قاين  شهرستان 
بحرانى محسوب مى  شهرستان جزء محدوده هاى 
خراسان  اى  منطقه  آب  شركت  شوند.مديرعامل 
و  كرد  اشاره  قاين  شهرستان  آبى  منابع  به  جنوبى 
گفت: در حوزه شهرستان قاين تعداد 803 حلقه چاه، 
804 رشته قنات و 294 چشمه وجود دارد كه منابع 

  آبى شهرستان را تامين مى كند.
گردهمايى دبيران كانون هاى 
جوانان هالل احمر برگزار شد 

استان  احمر  هالل  جمعيت  -مديرعامل  ماليى 
خراسان جنوبى گفت: گردهمايى دبيران كانون هاى 
به  استان  احمر  جوانان جمعيت هالل  و  دانشجويى 
ميزبانى كانون دانشجويى دانشگاه بيرجند برگزار شد. 
نيازمند  احمر  هالل  جمعيت  اينكه  بيان  با  خامسان 
دانشجويى  كانون هاى  و  تشكل ها  تمام  همكارى 
براى به ثمر نشستن برنامه ها و اهداف اين نهاد است، 
خاطرنشان كرد: يكى از راهكارهاى ارتقاى مشاركت 
انسان  فعاليت هاى  در  دانشجويى  كانون هاى  بيشتر 
كانون ها  اين  ارتباط  افزايش  احمر  هالل  دوستانه 
است.در پايان اين گردهمايى، جلسه پرسش و پاسخ 
 و رسيدگى به رفع مشكالت كانون ها و برنامه ريزى

مدير  حضور  با  جارى  سال  در  دبيران  فعاليت هاى   
احمر  هالل  جمعيت  جوانان  امور  معاون  و  عامل 

استان خراسان جنوبى صورت گرفت.

 دوره آموزشى آشنايى با امور 
گمركى و ترخيص كاال برگزارشد

توسط  ترخيص كاال  و  امور گمركى  سمينارآموزشى 
بيرجند  كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق 
دولتى  نمايندگان بخش  و  اعضا  از  با حضور جمعى 
بازرگانى،  اتاق  عمومى  روابط  گزارش  شد.به  برگزار 
توسط  دوره  اين  بيرجند،  وكشاورزى  معادن  صنايع، 
پژوهشى  آموزشى  موسسه  برجسته  اساتيد  از  يكى 
ايران،خانم تقى زاده در محل سالن اجتماعات  اتاق 

اتاق بازرگانى برگزار شد. 
با  آشنايى  قبيل  از  مباحثى  آموزشى  دوره  اين  در 
مفاهيم صادرات، واردات و ترانزيت، معرفى سازمان 
و  ثبت  چگونگى  واردات،  مجوز  دهنده  ارائه  هاى 
ترخيص كاالى  فرآيند  واردات،  سفارش كاال جهت 
صادراتى و وارداتى، آشنايى با اصطالحات گمركى و 

آشنايى با مناطق آزاد تجارى مطرح و تدريس شد.

 بازديد مديركل امور بانوان از 
 مركز فرهنگى هنرى شماره 2  

با  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  كل  مدير   
همراهى كارشناسان دفتر امور بانوان، معصومه نظرى 
مشاور امور بانوان اداره كل آموزش و پرورش استان 
خراسان جنوبى  و طاهره حميدى مدير كل كانون 
استان از مركز فرهنگى هنرى شماره 2 بيرجند بازديد 
كرد. شريفى در بازديد از مركز فرهنگى هنرى شماره 
2 بيرجند گفت: مربيان كانون با اجراى فعاليت هاى 
حفظ  و  ايجاد  در  مؤثرى  نقش  هنرى   و  فرهنگى 

اعتماد به نفس كودكان و نوجوانان دارند.
توان مندى  استعدادها،  به   كانون  كرد:  اضافه  وى 
اعتبار  نظراتشان  و  افكار  نوجوانان،  و  كودكان 

مى بخشد.  

 ايرنا - رئيس گروه پيش بينى و صدور پيش آگاهى هاى جوى اداره كل هوا شناسى خراسان جنوبى گفت: با توجه به فعاليت امواج ناپايدار تراز ميانى در جو 
منطقه در 24 ساعت آينده در نيمه شمالى استان بارش پراكنده برف و باران پيش بينى مى شود. رضا برهانى افزود: با توجه به بررسى همديدى و آينده نگرى، 

با تقويت سيستم پرفشار امروز(چهارشنبه) كاهش محسوس دما در استان رخ خواهد داد. 

خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس  ماليى- 
كارى،  هاى  سياست  راستاى  گفت:در  استان 
نياز  اساس  بر  بيرجند  در  خارجه  امور  وزارت 
استان  معرفى درست جاذبه هاى گردشگرى 
اقداماتى انجام داده است.ابراهيم ابراهيمى در 
بخش  ورود  اينكه  بيان  با  آوا،  گوى  و  گفت 
پيشرفت  و  تحرك  يك  تواند  مى  خصوصى 
براى گردشگرى استان خراسان جنوبى باشد 
ادامه داد: در كشور اصطالحى به عنوان اتاق 
اين  فعاالن  تمام  كه  دارد  وجود  گردشگرى 
حوزه براى جذب گردشگر و جذب سرمايه به 

تبادل اطالعات و تجربيات خود مى پردازند.
استان  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 

اهميت گردشگرى  اخير  گفت: در سال هاى 
در كشور ثابت شده است كه در اتاق بازرگانى 
بخشى را به عنوان گردشگرى اختصاص داده 
اند.ابراهيمى خاطرنشان كرد: جامعه تورگردانان 
و  دولتى  غير  هاى  تشكل  از  يكى  ايران 
خصوصى  هستند كه از سال 1375 با عنوان 
به  مشغول  ورودى  تورهاى  تخصصى  كميته 
فعاليت است.وى با بيان اينكه جامعه تخصصى 
تورگردانان ايران بالغ بر 120عضو دارد افزود: 
،تورگردانان  گردشگرى  بزرگ  هاى  شركت 
جامعه  اين  رياست  كه  هستند  ايران  معروف 
هاى  شركت  مديران  از  يكى  پورفرج  را 
گردشگرى ايران است.رئيس نمايندگى وزارت 

امور خارجه استان خاطرنشان كرد: اين جامعه 
تخصصى گردشگرى بيش از50 درصد درآمد 
صنعت گردشگرى ايران و بازار آن را به طور 

انحصارى در دست دارند.

فرصت طاليى براى شركت هاى 
گردشگرى دولتى و خصوصى استان

ابراهيمى يادآور شد: يكى از اصلى ترين برنامه 
هاى اين جامعه ورود تورهايى از آمريكا،اورپا و 
قاره هاى ديگر به ايران است كه اين جامعه 
به صنعت  بزرگى  تواند كمك  تخصصى مى 

گردشگرى استان خراسان جنوبى انجام دهد.
استان  امور خارجه  نمايندگى وزارت  رئيس    

با اشاره به اينكه حدود 3 ماه است كه با اين 
جامعه تخصصى مكاتبات داشته ايم افزود: فردا 
استان خراسان جنوبى ميزبان جامعه تخصصى 

تورگردانان ايران است.

لزوم ارتقا سطح كيفى و كمى دفاتر 
گردشگرى استان  

ابراهيم ادامه داد: سفر اين تورگردانان متشكل 
از 6نفر است كه سيد على اشرف واقفى نايب 
ايران  تورگردانان  تخصصى  جامعه  رئيس 
حضور دارد.وى اظهارداشت: اين گروه 9 نفره 
نهبندان  و  بيرجند  در  كارى  روز  دو  مدت  به 
اقامت دارند كه بايد از اين فرصت طاليى دو 

دولتى  و  بخش خصوصى  هاى  روزه شركت 
بهترين استفاده را ببرند. 

استان  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  رئيس 
گفت: ارتقا سطح كيفى و كمى دفاتر گردشگرى 
استان يكى از اساسى ترين كارهايى است كه 

بايد انجام شود.
ابراهيمى تصريح كرد: در اين سفر تورگردانان 
كالس هاى تخصصى بگزار مى شود كه عالقه 
مندان مى توانند ساعت 3  روز چهارشنبه در 
هتل كوهستان حظور بهم رسانند. وى تاكيد 
كرد: شركت هاى گردشگرى بخش خصوصى 
و دولتى استان از حضور و تجربيات و اطالعات 
اين  تورگردانان ايران استفاده الزم را برنند.    

جامعه تخصصى تورگردانان ايران وارد استان شدند

روند افزايشى مشاركت مردم خراسان جنوبى در حوزه وقف و امور خيريه

استاندار خراسان جنوبي به سفر كاروان تدبير 
و اميد به استان در سال گذشته اشاره كرد و 
گفت:  در اجراي مصوبات سفر كاروان تدبير و 
اميد به استان و با پيگيري هاي مجدانه اي كه 
به انجام رسيد، يكهزار و نود ميليارد ريال اعتبار 
با تصويب هيات وزيران به منظور تكميل طرح 
هاي مقابله و پيشگيري از خشكسالي و ساير 
به  پروژه  و  طرح  تفكيك  به  احتمالي  حوادث 
استان اختصاص يافت. وجه اله خدمتگزار، ادامه 
آذرماه  مورخ 18  جلسه  در  وزيران  هيئت  داد: 

جاري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييدسازمان 
مديريت وبرنامه ريزي كشور و به استناد اصل 
يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران مصوب كرد ، مبلغ يكهزار و نود 
دارايي  تملك  صورت  به  اعتبار  ريال  ميليارد 
 10 ماده  منابع  محل  از  اي  سرمايه  هاي 
 ، مالي دولت  از مقررات  تنظيم بخشي  قانون 
براي تكميل طرح هاي مقابله و پيشگيري از 
خشكسالي و حوادث احتمالي به استان خراسان 
جنوبي اختصاص يابد.وي به خشكسالي هاي 

چند سال اخير در استان اشاره كرد و افزود: از 
منظور  به  ريال  ميليارد  هزار   110 ، مبلغ  اين 
هزار   300 و  سياهو  سد  ساختمان  تكميل 
ميليارد ريال نيز به منظور تكميل پروژه هاي 
آبرساني روستايي و تامين آب شرب5000خانوار 
خاطر  يافت.وي  خواهد  اختصاص  روستايي 
نشان ساخت:از مبلغ مذكور 110 هزار ميليارد 
ريال به منظور اجراي زيرساخت هاي 8 مجتمع 
يافت. اختصاص خواهد  استان  در  اي  گلخانه 
راه  ايجاد زيرساخت هاي الزم در بخش  وي 

 و حمل و نقل را از جمله مهمترين اولويت هاي 
كاري دولت در استان دانست و تصريح كرد: از 
اعتبار مزبور، 200 هزار ميليارد ريال به منظور 
بهسازي راه اصلي كرمان – بافت، 100 هزار 
ميليارد ريال به منظور تكميل باند دوم محور 
 – بيرجند  محور  دوم  بيرجند(باند   – زاهدان 
سربيشه و باند دوم شوسف – نهبندان) و 270 
ميليارد ريال به منظور بهسازي راه اصلي فيض 
آباد – بجستان(باند دوم بيرجند – قائن و باند 

دوم قائن – خضري) اختصاص خواهد يافت.

اختصاص 1090 ميليارد ريال اعتبار براى مقابله با خشكسالى در خراسان جنوبى 

رغم  على  گفت:  جنوبى  خراسان  استاندار   
تنگناهاى مالى كه مردم اين استان با آن مواجه 
هستند اما روند مشاركت در امور خيريه و وقف 
اله  وجه  مهر،  گزارش  است.به  افزايش  به  رو 
خدمتگزار در ديدار با كاركنان اداره كل اوقاف و 
امورخيريه با بيان اينكه وقف سنتى حسنه و باقيات 

صالحات مادى و معنوى خيرين است، افزود: 
اسالم وقف را راهگشايى براى رفع محروميت 
هاى مادى و معنوى جامعه مى داند.وى با اشاره 
به اينكه در قرآن و سخنان ائمه تاكيد فراوانى 
بر وقف و كمك كردن شده است، گفت: طى 
چند سال گذشته وقف در استان خراسان جنوبى 

خراسان  است.استاندار  داشته  خوبى  افزايش 
جنوبى ادامه داد: افزايش وقف در استان نشان 
دهنده اعتماد مردم نسبت به كار خير و متوليان 
اوقاف است.وى با اشاره به اينكه اگر اقدامات 
انجام  درستى در جهت نيت واقفان و خيرين 
شود آمار وقفيات افزايش مى يابد، اظهار داشت: 
بايد در راستاى ترويج اين سنت حسنه اعتماد 
مديريت  درست  را  موقوفات  و  جلب  را  مردم 
كرد.وى با بيان اينكه وقف ريشه در اعتقادات 
نوعان هم  به  كمك  افزود:  دارد،  مردم   قلبى 
 داراى آثار و بركات بسيار زيادى است كه تاثير 
به سزايى در برطرف كردن مشكالت فرهنگى 

و اقتصادى جامعه مى كند.
خدمتگزار ضمن اشاره به احيا كردن موقوفات 
و خدمت رسانى به مردم، ادامه داد: اداره اوقاف 

بايد موقوفات قديمى و تاريخى را احيا كند.
وى با بيان اينكه واقفان انسان هاى وارسته اى 
هستند و اموال خود را در راه خدا هزينه مى كنند، 
تصريح كرد: دغدغه اين انسان ها كمك كردن 
به نيازمندان و برطرف كردن مشكالت جامعه 

است.

سرمايه گذارى براى موقوفات چهار 
شهرستان خراسان جنوبى

امور خيريه خراسان جنوبى  و  اوقاف  مديركل 
نيز در اين جلسه با اشاره به وجود هفت هزار 
موقوفه و 20 هزار رقبه در استان عنوان كرد: 
خصوص  به  و  كشور  در  امروز  هستيم  شاهد 
استان خراسان جنوبى موقوفه خوارى جاى خود 
االسالم  است.حجت  داده  دارى  موقوفه  به  را 

محمد طاهر گرايلى با اشاره به اينكه اقدامات 
اوقاف در سال هاى اخير منجر به اعتماد بيشتر 
ادامه  اوقاف شده است،  اداره  به وقف و  مردم 
داد: با اين نگاه توانسته ايم در پنج سال گذشته 
11 هزار و 100 هكتار از اراضى موقوفه را به 
پنج  طى  كرد:  عنوان  وى  برگردانيم.  اوقاف 
سال گذشته بيش از دو هزار و 500 سند براى 
با بيان  موقوفات استان صادر شده است. وى 
اينكه 120 امامزاده و مجتمع فرهنگى در استان 
پروژه عمرانى در  بيان داشت: 93  دارد،  وجود 
بقاع متبركه استان در حال اجرا است.گرايلى بر 
استفاده از ظرفيت هاى سرمايه گذارى در حوزه 
موقوفات استان تاكيد كرد و افزود: تاكنون در 
اراضى موقوفه شهرستان قائن، بيرجند، بشرويه 

و فردوس سرمايه گذارى شده است.

گاز تعدادى از مشتركان 
بيرجند 12 ساعت قطع مى شود

 ايرنا - سرپرست اداره گاز شهرستان بيرجند گفت: گاز 
تعدادى از مشتركان شهر بيرجند امروز (چهارشنبه) از 
ساعت هشت صبح به مدت 12ساعت در اجراى طرح 

توسعه شبكه گاز شهرى قطع مى شود.
 اسفنديار زراعتكار محل قطع گاز را محدوده خيابان 
هاى آيت ا... تهامى « ضلع شمالى »، شمشاد 1،2،3،4و 

انتهاى خيابان هاى سنبل و شكوفه ذكر كرد.
براى  شده  ذكر  مناطق  مشتركان  كرد:  اظهار  وى 
جلوگيرى از بروز خطر و حوادث احتمالى شير اصلى 
مشكل  هرگونه  بروز  در صورت  و  كنند  قطع  را  گاز 
مراتب را از طريق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع 

دهند.
5 درخت سرو كهنسال زيركوه در 
 فهرست ميراث ملى كشور ثبت شد

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  ماليى- 
پنج درخت  استان خراسان جنوبى گفت:  گردشگرى 
ميراث  فهرست  در  زيركوه  شهرستان  كهنسال  سرو 
رمضانى   حسن  رسيد.  ثبت  به  كشور  ملى  و  طبيعى 
محمد  روستاى  سرو  استند،  روستاى  سرو  داد:  ادامه 
آباد، سرو روستاى موليد، سرو روستاى اسفاد و سرو 
روستاى شيرگ پنج درخت سرو كهنسالى هستند كه 
به تازگى در فهرست ميراث طبيعى ملى كشور به ثبت 

 رسيده است.
مسابقه قرآن ،عترت و نماز در 

مدارس خراسان جنوبى آغاز شد
 ايرنا - رئيس اداره امور قرآن ،عترت و نماز آموزش 
چهارمين  و  سى  گفت:  جنوبى  خراسان  پرورش  و 
دوره مسابقه قرآن ،عترت و نماز دانش آموزان استان 
خراسان  مدارس  در  عترت  و  قرآن  هفته  با  همزمان 
جنوبى آغاز شد.حجت االسالم سيد على حسينى  افزود: 
رقابت هاى قرآنى دانش آموزان در رشته هاى حفظ 
قرآن  مفاهيم  و  تفسير  قرائت،  ترتيبى)،  و  (موضوعى 
البالغه و صحيفه سجاديه،  كريم، عترت شامل نهج 
اذان، احكام و انشاى نماز در يك هزار و 700 مدرسه 

استان برگزار مى شود.

جمع آورى روزانه 5 تن زباله 
در خوسف

شهردار خوسف در مورد جمع آورى زباله در شهر خوسف 
گفت: روزانه حدود پنج تن زباله از سطح شهر خوسف 
جمع آورى و با رعايت اصول بهداشتى در ايستگاه زباله 
دفن مى شود.به گزارش فارس، محمدرضا قالسى مود 
در دوره آموزشى اطفاى حريق كه در مدارس دخترانه 
متوسطه دوم شهر خوسف برگزار شد، اظهار داشت: 
در اين دوره بيش از 150 نفر از دانش آموزان مدارس 

دخترانه سطح شهر خوسف حضور داشتند.

بهره مندي 4 هزار و 559 خانوار 
 تحت حمايت از خدمات بيمه 

امام  امداد  كميته  خانواده  سالمت  و  حمايت  معاون 
خميني(ره) خراسان جنوبي گفت: به منظور حمايت همه 
جانبه و تامين آتيه مناسب براي مددجويان تحت حمايت 
و در راستاي توانمند سازي آنان، تاكنون  4 هزار و 559 

خانوار از خدمات بيمه اجتماعي بهره مند شدند.
 على اكبر نخعى در خصوص طرح بيمه ى اجتماعى 
گفت: اين افراد از خدمات بازنشستگى ،ازكار افتادگى 
مند  بهره  اى  بيمه  مزاياى  ساير  و  بگيرى  ،مستمرى 
هاي  بيمه  برنامه  اجراي  از  هدف  شد.وى  خواهند 
برنامه پنجم توسعه  قانون  را،اجراي صحيح  اجتماعي 
توانمندسازي  جهت  در  گذاري  سرمايه  بر  مبني 
مددجويان تحت حمايت و پشتوانه اقتصادي براي اين 

خانواده ها عنوان كرد.

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 
با بيان اينكه در بعضى از مدارس پيش ساخته و كانكس 
مى شود،  استفاده  نورى  حرارتى  گرمايشى  سيستم  از 
گفت: در 55 درصد از مدارس از بخارى نفتى و استاندارد 
كاربراتورى استفاده مى شود.محمدرضا بيگى در گفت وگو 
مالى گذشته 236  پايان سال  تا  داشت:  اظهار  فارس  با 
سيستم  به  مجهز  درس  و 600 كالس  هزار  با  مدرسه 
گرمايشى شدند.وى با بيان اينكه هشت ميليارد و 900 
ميليون تومان اعتبار براى اين مدارس هزينه شده است، 
گفت: از ابتداى مهرماه سال جارى تاكنون 14 مدرسه با 
اعتبار 850  با  آموزشى  كارگاه  دو  و  درس  104 كالس 

ميليون تومان افتتاح شده است.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 

افزود: همچنين 33 مدرسه با 217 كالس درس با اعتبار 
يك ميليارد و 500 ميليون تومان تا پايان سال جارى افتتاح 
مى شود.بيگى با بيان اينكه 70 درصد از مدارس در سال 
92 فاقد سيستم گرمايشى بوده اند، تصريح كرد: 17 درصد 
به سيستم  تاكنون مجهز  از سال 92  استان  مدارس  از 
تا  اعتبار الزم  داد: در صورت  ادامه  گرمايشى شدند.وى 
پايان سال 95 مدارس شهرهاى بزرگ استان از سيستم 

گرمايشى بهره مند مى شوند.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 
با بيان اينكه در بعضى از مدارس پيش ساخته و كانكس 
مى شود،  استفاده  نورى  حرارتى  گرمايشى  سيستم  از 
خاطرنشان كرد: در 55 درصد از مدارس استان از بخارى 

نفتى و استاندارد كاربراتورى استفاده مى شود.

استفاده 55 درصد از مدارس استان از بخارى نفتى استاندارد كاربراتورى

طبس- حقانى/ نماينده مردم طبس، فردوس، بشرويه و 
سرايان در مجلس شوراى اسالمى در سه ديدار جداگانه  
خراسان  استان  دبستانى  پيش  مربيان  استخدام  مشكل 

جنوبى را بررسى و پيگيرى كرد.
پارلمانى  معاون  با  خود  ديدار  در  زاده  عبداله  محمدعلى 
وزارت آموزش پرورش، پيرامون وضعيت استخدامى هاى 

اخير مربيان پيش دبستانى گفتگو كرد.
 حجت االسالم ناصرى زنجانى نيز در اين ديدار،  براى 
همكارى الزم و حل مشكالت مربوط به اين استخدامى 

ها، قول مساعد داد.
عبداله زاده همچنين در ديدار با معاون توسعه و مديريت 
و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش خواستار حل مشكل 
استخدام مربيان پيش دبستانى در استان خراسان جنوبى 

شد.محمد بطحايى نيز در اين ديدار با اشاره به تالش هاى 
صورت گرفته در موضوع مربيان پيش دبستانى؛  براى حل 
مشكل اين عزيزان در استان خراسان جنوبى  قول مساعد 
داد.عضو مجمع نمايندگان خراسان جنوبى نيز در راستاى 
حل موضوع استخدام مربيان پيش دبستانى با مدير كل 
پارلمانى وزارت آموزش و پرورش ديدار و بر رفع اين مهم 

تاكيد كرد.
در ديدار عبداله زاده و روشنى كه جاللى معاون مديركل 
و مدير آموزش و پرورش طبس نيز حضور داشت ضمن 
بيان خواسته ها و فعاليت هاى انجام شده، رفع مشكل 
استخدام مربيان پيش دبستانى استان خراسان جنوبى در 
حضور مدير كل پارلمانى وزارت آموزش و پرورش مورد 

تاكيد قرار گرفت.

  مشكل استخدام مربيان پيش دبستانى تا حصول نتيجه  پيگيرى مى شود
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 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه 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

ثبت نام كربال - هوايى
    اعزام از بيرجند 94/10/26

 دفتر زيارتى مشكوه           32224113 - 32475475
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ثبت سرو كهنسال محمدآباد در فهرست ميراث طبيعى- ملىعكس روز 

ناتو توان غلبه نظامى بر روسيه را ندارد

مجله «فوربز» طى گزارشى به قلم يك كارشناس 
نظامى نوشت كه در صورت وقوع جنگ، ناتو شانس 
كمى براى غلبه بر روسيه دارد و ابزارهاى كافى را 
براى مقابله با روسيه در اختيار ندارد. به اعتقاد اين 
كارشناس، ارتش روسيه بسيار حرفه اى و تخصصى 
است حال آنكه آمريكا و متحدانش منابع كافى را در 

تكنولوژى هاى جديد سرمايه گذارى نكرده اند.

پرونده سوريه مانع بازگشت روابط 
حماس با ايران به حالت عادى

احمد يوسف يكى از سران جنبش حماس درباره روابط 
كنونى حماس و ايران گفت: اختالف بر سر پرونده 
گذارد  مى  تاثير  دوجانبه  روابط  بر   سوريه همچنان 
با وجود اين، حمايت ايران در حال حاضر به شاخه 
نظامى حماس محدود مى شود.يوسف افزود: «ايران 
نيز  و  لجستيكى  و  مالى  حمايت  ارائه  به  همچنان 

آموزش دادن گردان هاى قسام پايبند است.» 

آماده قيمت نفت زير 30 دالر باشيد  
با سقوط قيمت نفت به 34,5 دالر در هر بشكه بهاى 
اين كاالى پرمصرف جهانى به پايين ترين حد خود از 
فوريه سال 2009 رسيده است. اخيرا يكى از مقامات 
 مالى ارشد روسيه نيز گفت: اين كشور پيش بينى مى كند 
قيمت نفت از سال 2016 به زير 30 دالر برسد. اين 
قيمت، اقتصاد روسيه به عنوان يكى از عمده ترين 

توليد كنندگان نفت را نيز تحت تاثير قرار مى دهد.

قرار نيست همه كانديداها همفكر باشند

رئيس شوراى هماهنگى اصالح طلبان گفت:  نايب 
مى شوند  عرصه  وارد  كه  كانديداهايى  نيست  قرار 
هم فكر و هم جهت آنها باشد و مردم داور نهايى 
به  توصيه  در  الرى  موسوى  هستند.  انتخابات 
كانديداهاى جناح اصالح طلبان بيان كرد: شرايطى 
در انتخابات پيش مى آيد كه برخى سعى در ايجاد 
تنش دارند، كانديداها با صبر و حوصله برخورد كنند 

و وارد اين تنش هاى انتخاباتى نشوند.

خانم ابتكار منتقدانش را تبعيد كرد 

ابتكار، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط 
زيست در شوراى معاونان اين سازمان مقرر كرد كه 
از  بايد  ادارى  عدالت  ديوان  به  معترض  كارمندان 

سازمان خارج شده و به يك اداره كل منتقل شوند.

خرازى : تحريم انتخابات كار غلطى است

امروز  كه  اين  از  خوشوقتى  ابراز  با  خرازى،  صادق 
همه گروه ها از انتخابات اسفند 94 و نحوه مشاركت 
سخن مى گويند، بيان كرد: امروز كسى به دنبال عدم 
رئيس  نيست.  رو  پيش  انتخابات  دو  در  مشاركت 
شوراى مركزى حزب نداى ايرانيان يادآور شد: شعار 
تحريم انتخابات از اردوگاه كسانى است كه خيرخواه 
كارى  انتخابات،  تحريم  در مجموع  و  نيستند  مردم 
غلط است و همه بايد در انتخابات شركت كنيم. اين 
فعال سياسى  تاكيد كرد : اصالح طلبان قدر فرصتى 

كه رهبر انقالب آن را ايجاد كرده اند، بدانند.

عارف : نگاه قيم مآبانه پذيرفته نيست ؛ بايد حوادث 88 ريشه يابى و بررسى شود تا ديگر تكرار نشود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: گفتمان اصالح طلبان همان گفتمان انقالب و نظام اسالمى است و با اعتقاد به ارزشها با اختالف سليقه 
در مسير خدمت به مردم گام برخواهيم داشت. محمد رضا عارف بيان كرد: حوادث سال 88 در شأن انقالب نبود و با روحيات انقالبى سازگارى نداشت 
و امروز الزم است از گذشته درس بگيريم و بايد گفت اصالح طلبان و اصولگرايان بر روى اصول اختالف ندارند و شعارهاى مرگ خود را بايد براى 
دشمنان بكار ببنديم. وى اضافه كرد: اصالح طلبان دنبال مچ گيرى نيستند و اتهام هايى كه ناجوانمردانه به برخى زده مى شود با ارزشها سازگار نيست و بايد از آن دورى 
كنيم. عارف اظهار كرد: نبايد در گذشته متوقف شويم اما بپذيريم همه دولت ها كارهايى كرده اند و نقاط ضعف و قوت داشته اند كه بايد حوادث 88 ريشه يابى و بررسى 
شود تا ديگر تكرار نشود. عارف همچنين تصريح كرد: نگاه قيم مآبانه با ارزشهاى اسالمى سازگار نيست و معتقديم مردم را به زور نبايد به بهشت برد بلكه وظيفه داريم 

فقط راه بهشت را نشان دهيم زيرا جوان هاى ما بهتر مى توانند تصميم بگيرند و الزم است به آنها اعتماد كنيم.

 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
پيشنهادي  قطعنامه  آرا  اتفاق  به  اتمي 
گروه 1+5 براي بستن پرونده ابعاد نظامي 
ام  ايران «پي  برنامه هسته اي  احتمالي 
اين  نويس  كرد  . پيش  تصويب  را  دي» 
قطعنامه پيشنهادي هفتم دسامبر از سوي 
گروه 1+5 به اعضاي شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ارائه شده بود .  در 
العاده شوراي حكام گزارش  فوق  جلسه 
خصوص  در  نهايي  ارزيابي  درباره  آمانو 
از  بعد  و  مطرح  حال  و  گذشته  مسائل 
آن، در خصوص قطعنامه پيشنهادي 5+1 
تصميم گيري شد .  مطابق توافق هسته 
اي ايران و1+5 ، تعهدات ايران در برجام 
المللي  بين  هاي  تحريم  لغو  متقابال  و 
 ،5+1 توسط  اسالمي  جمهوري  عليه 
بعد از مختومه شدن پرونده هسته اي در 

شوراي حكام الزم االجرا مي شود . 
بنابراين گزارش، مهم ترين محورهاي اين 
قطعنامه عبارتند از:  استقبال از انعقاد برجام 
و نيز «نقشه راه» بين ايران و آژانس براي 
حل و فصل موضوعات باقيمانده گذشته 
با شوراي  و حال (پي ام دي).  همراهي 
امنيت سازمان ملل متحد مبني بر اينكه 
«انعقاد برجام نشانگر يك تغيير بنيادين 
در رسيدگي به اين موضوع است  . « توجه 

به گزارش اخير مديركل به شوراي حكام 
در خصوص موضوعات باقيمانده گذشته 
و حال (پي ام دي) به عنوان مبنايي براي 
بستن پرونده و اعالم خاتمه رسيدگي به 
اينكه  از  رضايت  موضوعات.  ابراز  اين 
نقشه راه طبق برنامه زماني توافق شده 

انجام گرديده است. ملحوظ داشتن صريح 
با عنايت  ام دي  پرونده پي  بسته شدن 
قطعنامه   12 لغو  راه.  نقشه  تكميل  به 
شوراي حكام كه طي سالهاي 2003 تا 
2012 در رابطه با موضوع اجراي پادمان 
با ايران و از جمله مطالعات ادعايي عليه 
ايران تصويب شده اند. لغو تصميم هاي 
ارائه  منع  مورد  در  حكام  شوراي   قبلي 
ختم  ايران.  به  فني  هاي  مساعدت 

شورا:  جاري  كار  دستور  به  رسيدگي 
پادمان ان پي تي و  «اجراي موافقتنامه 
مفاد ذيربط قطعنامه هاي شوراي امنيت 
در جمهوري اسالمي ايران» كه نگاه به 
گذشته داشت. ايجاد يك دستور كار جديد 
راستي  و  برجام  «اجراي  عنوان:  تحت 

آزمايي و نظارت در ايران در پرتو قطعنامه 
شماره 2231 (2015) شوراي امنيت» كه 
نگاه به آينده دارد. مشخص كردن دوره 
زماني 10 ساله براي عادي سازي پرونده 

ايران در شوراي حكام. 
عالوه بر موارد فوق :  در اين قطعنامه براي 
اولين بار با لحني مثبت در مورد همكاري 
ايران به منظور حل و فصل موضوعات 
هسته اي صحبت شده است، و هيچ نكته 

ابراز  همچون  منفي  پردازي  عبارت  يا 
نگراني و ... در آن وجود ندارد .  قطعنامه 
ادامه  براي  مديركل  از  درخواستي  هيچ 
ندارد. حتي  كار روي موضوعات گذشته 
قطعنامه هاي گذشته شوراي حكام كه در 
آنها از مديركل خواسته شده بود در مورد 
پي ام دي گزارش بدهد هم لغو شده اند. 
بدين ترتيب از نظر شوراي حكام به عنوان 
ركن تصميم گيري آژانس، مديركل ديگر 
ندارد .  از  اي  ام دي وظيفه  پي  مورد  در 
اين به بعد طبق بند 4 قطعنامه، مديركل 
تنها در خصوص اجراي برجام و يا بروز 
مشكلي خاص در اجراي برجام گزارش 
خواهد داد. در حقيقت مديركل منبعد فقط 
نگاه به آينده دارد .  به طور خالصه به نظر 
مي رسد كه اين قطعنامه مؤلفه هاي الزم 
براي مختومه شدن موضوع پي. ام. دي 

را دارا باشد. اين مولفه ها عبارتند از : 
و  ايران  بين  راه  نقشه  تكميل  به    اذعان 
شوراي  پيشين  قطعنامه  آژانس،   لغو 12 
حكام در خصوص ايران، خاتمه دادن به 
در  ايران»  در  پادمان  «اجراي  موضوع 
دستوركار آژانس و ايجاد موضوع جديدي 
برجام»  ، اذعان  «اجراي  عنوان  تحت 
صريح به بسته شدن پرونده و استفاده از 

كلمه  close  در بند 9  . 

قطعنامه پيشنهادي 1+5 به شوراي حكام
 تصويب شد؛   PMDمختومه شد

اجازه اجتهاد، شرط كافى تأييد صالحيت 
نامزدهاى مجلس خبرگان نيست

آيت ا... محمد مومن عضو فقهاى شوراى نگهبان با 
بيان اينكه محكم كارى هايى توسط شوراى نگهبان 
اجازه   : انجام شده است، گفت  در موضوع خبرگان 
نيست  كافى  خبرگان  احراز صالحيت  براى  اجتهاد 
بلكه بايد علميت افراد براى فقهاى شورا اثبات شود.

 نام خانوادگى ام را به لجن كشيده اند 
اى  گاليه  در  شفاهى  تذكر  در  كوچك زاده  مهدى 
نسبت به بى احترامى به وى، خطاب به رئيس مجلس 
از اين تريبون به  گفت : آقاى الريجانى زمانى كه 
كه  گفت  يكى   كردم،  اشاره  فتنه  ساده لوح  شيخ 
نگذاريد كوچك زاده ها راجع به بزرگ زاده ها صحبت 
كنند، اين فرد اكنون استاندار شده. وى افزود: من در 
آن زمان مى خواستم تذكر بدهم اما ندادم؛ روز ديگرى 
بنده گفت شعبان  به  تريبون  از همين  ديگرى  فرد 
بى مخ و من چيزى نگفتم،  روز ديگرى نام فاميلى ام 
به لجن كشيده شد، آن هم توسط كسى كه پدرش 

در منزل خاندان ما روضه مى خواند. 

مجلس معتدل وزير استيضاح نمى كند

دبير كل مجمع نيروهاى خط امام با تأكيد بر انجام 
كار اساسى، تكيه بر قانون و قانون مدارى در كشور 
افزود: اگر قانون رعايت شود، كارها خودبه خود پيش 
مى رود. هادى خامنه اى تصريح كرد: ما همواره در 
منفعت طلبى  وجود  و  اعتدال  از عدم  مختلف  ادوار 
در مجلس رنج برده ايم و اگر مجلس داراى اعتدال 
باشد مردم به افراد بر اساس صالحيت رأى خواهند 

داد و وزرا استيضاح نمى شوند.

تذكر توكلى درباره يك اليحه انتخاباتى

در  تأخير  از  انتقاد  با  تهران  نماينده  توكلى  احمد 
رسيدگى به اليحه شفاف سازى هزينه هاى انتخاباتى، 
گفت: اين اليحه 15 روز است كه يك فوريت آن 
رأى آورده، اما هنوز به كميسيون ارجاع نشده و اين 
تأخير آفت دارد و اين به ضرر مجلس است و خواهش 

مى كنم كه اين كار زودتر انجام شود .

هاشمى رفسنجانى: نامزدى «سيد حسن» 
كمترين حق خانواده امام (ره) است

به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
واكنش هاى  و  خمينى  حسن  سيد  نامزدى  اعالم 
اعالم  ايشان، گفت:  بى اخالقى هاى مخالفان  و  تند 
نامزدى شخصيتى چون ايشان، كمترين حق خانواده 
امام و حتى يك شهروند عادى است ولى مى بينيد كه 
چگونه با اين يادگار ارزشمند برخورد مى كنند. هاشمى 
رفسنجانى با تأكيد بر راى مردم در انتخابات رياست 
جمهورى يازدهم گفت: شيوه  كشوردارى اعتداليون، 
مصالح  كه  است  حكومت  در  فراجناحى  همكارى 

انقالب، نظام، كشور و مردم را مى خواهند.

تور زمينى قشم   5 روزه
هتل 3 ستاره    350 هزار تومان   /   مهمانپذير 250 هزار تومان

تاريخ حركت: 94/10/1
خدمات: صبحانه- ناهار- خريد بازار

 اتوبوس- بيمه

 فروش بليت داخلىآويژه برگزار مى كند
  و خارجى و چارتر

 به صورت شبانه روزى

32450088 -09159634115

  داروخانه 
هالل احمر

 به ميدان طالقانى 
 ابتداى خيابان بهشتى

- نبش بهشتى 3 
(مركز بيماران خاص) 
منتقل گرديد.

قابل توجه همشهريان عـزيز

 بى شك گنج هاى پنهانى و ارزشمند انسان هاى بلند همت همان دستان خير است كه در نزد 
پروردگار سبحان مقامى بس عظيم دارند. از بذل عنايت جناب عالى و همكاران عزيزتان در اختصاص 

مبلغ 100/000/000 ريال (براى خريد تجهيزات مورد نياز) به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع) 
صميمانه قدردانى مى نمايد، سعادت و سرافرازى شما بزرگواران را از درگاه ايزد منان مسئلت مى نمايد.

موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

جناب آقاى شفيعى ُگل 
رئيس محترم بانك اقتصاد نوين شعبه مدرس

 و همكاران معزز


