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حماسه  بصيرت ها
*  هرم پور

هركسى اندازه روشن دلى.

غيب را بيند به قدر صيقلى.
هر كه صيقل بيش كرد او بيش ديد.

بيشتر آمد به صورت او پديد.        

و  مهم  پاسخ  است؟ يك  چقدر  ها  انقالب  عمر 
راهبردى: عمر يك انقالب به اندازه سالهايست كه 
انقالب كننده ها از انقالبشان دفاع كنند، به پايش 
بايستند، با همه دردها و رنج ها حاضر باشند ايثار 

كنند، خون بدهند و از جانشان بگذرند. 
اين را گفتم تا اين را هم بگويم كه شش سال 
و  قبل، آن دورترها، در ميان صخره هاى سنگى 
البالى   در  و  غرب  انديشه  سرد  كوهستان  تيره 
لشكر به كمين نشسته دشمن، همان گرگهايى كه 
هميشه با يك چشم مى خوابند، پيش بينى كرده 
بودند بچه گرگ هاى نفوذى در انقالب، در فتنه 
88 حنجره انقالب را آنقدر محكم خواهند فشرد كه 

ديگر نفسى برايش باقى  نخواهد ماند. 
سرشان  بر  عمودى  كه  مقاومت  محور  آنوقت 
به  شده  تقديم  شد  مى  گلى  دسته  بود،  شده 
حضورشان؛ آنوقت چراغ اميد ظلم كشيدگان دنيا 
خاموش مى شد؛ آنوقت ديگر هيچ انقالبى جرأت 
متكاى  ايران  آنوقت  بكشد؛  نفس  حتى  نداشت 
نرمى مى شد براى رذالت ها و پستى شان؛ آنوقت 
قيمت خون مسلمان را، قيمت ناموسش را، قيمت 
غيرتش را، قيمت روزهاى عمرش را  مثل قيمت 
نفت اين روزها، هر جور مى خواستند باال و پايين 

مى كشيدند.
( ادامه در صفحه 2 )

يادداشت

استان ؛ 700 بار لرزيد

نرخ تورم توليد 7 درصد اعالم شد

بانك مركزى، نرخ تورم بخش توليد كشور در 12 ماهه 
منتهى به آذرماه امسال را 7 درصد اعالم كرد.به گزارش 
مهر، بانك مركزى اعالم كرد: خالصه نتايج به  دست 
براساس  ايران  در  توليدكننده  بهاى  شاخص  از  آمده 
سال پايه  100=1390 نشان مى دهد شاخص بهاى 
توليدكننده در  ايران در آذرماه 1394 نسبت به ماه قبل 
0.1 درصد افزايش داشته است.همچنين  شاخص بهاى 
آذرماه  به  منتهي  ماه  دوازده  در  ايران  در  توليدكننده 
1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1393 به 

 ميزان 7 درصد افزايش نشان مى  دهد.

فرماندار شهرستان ميبد :

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى
بهترين مكان براى سرمايه گذارى است

صفحه 8

صفحه 7

مقام معظم رهبرى :

اميد چندانى به 
سياستمداران جهان 

اسالم ندارم
صفحه 2

حماسه 9 دى؛ آبى بر آتش فتنه
صفحه 3

معيشت كم درآمدها بدتر شد  
نماينده كارگران در شوراى عالى كار با اعالم جمع بندى 
گزارش مقدماتى كارگروه سه جانبه ملى مزد 95، گفت: 
نتايج نخستين تحقيقات از اوضاع معيشت خانوار كارگرى 
ارائه شد.فرامرز توفيقى در گفتگو با مهر  اظهارداشت: 
گزارش نمايندگان كارگرى به صورت كلى ارائه و رئوس 
انستيتو  كاربردى  پژوهش هاى  از  برگرفته  تحقيقات 

تغذيه، مركز ملى آمار و بانك مركزى اعالم شد. 
در اين مباحث با عنايت به نياز روزانه به 2275 كيلو 
كالرى به عنوان نياز پايه يك فرد براى حيات، ميانگين 
جمعيت خانوارها 3.55 نفر در نظر گرفته شد. توفيقى 
خاطرنشان كرد: در ضمن ضريب اهميت سبد غذائى در 
معيشت 30 درصد در نظر گرفته شد، و بعد از مسكن، 
آّب و برق، گاز و سوخت ها با 34.1 درصد، رتبه دوم 

را دارد.

هشدار مدير كل بحران براى آمادگى مقابله در برابر زلزله ؛ طى سال گذشته 

جنـاب آقـاى دكتـر آمـوزشى
جنـاب آقـاى دكتـر معـزى

از تالش شبانه روزى و ايثارگرانه شما و كاركنان بخش قلب 
بيمارستان ولى عصر (عج) در خصوص درمان پدرمان

 كمال تشكر و قدردانى را داريم.

خانواده فرشاد

اطالعيــه
فراخــوان  طـــراحى

 استقبال از بهار 1395 بيرجند
  اطالعـات تكميـلى در سـايت شهـردارى بيـرجند
  به نشانى www. Birjand. ir قابل دسترسى مى باشد.

قصــر نـــور
شرح در صفحه 4

مناقصه بنياد مسكن انقالب اسالمى 
خراسان جنوبى  

 شرح در صفحه 2 

جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى
رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

جناب آقايان: دكتر سيد رضا سرافرازى ، دكتر فريد  فروزانفر
دكتر محمد  اكبرى   مهندسين: محمدرضا امينى ، سيد محمدرضا فاطمى

 عباس عامرى، محسن نصرآبادى و سيده بنفشه ميركاظمى

حسن انتخاب شما عزيزان را به عنوان اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.  

مهندسين مشاور نام آوران راه و تبادل (صابرى ، بهدانى)

جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى
رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقايان: دكتر سيد رضا سرافرازى ، دكتر فريد فروزانفر  
دكتر محمد اكبرى    مهندسين:  محمدرضا امينى ، سيد محمدرضا فاطمى 

عباس عامرى ، محسن نصرآبادى و سيده بنفشه ميركاظمى

حسن انتخاب شما عزيزان را به عنوان اعضاى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستارم.

شركت ساختمانى دژ آسه شرق- ياسر بهدانى

به يك نفر راننده بيل مكانيكى
نيازمنديم.   09151636472

مكان: شركت نمايشگاه هاى 
بيـن المللى – بيرجنــد 
ساعت بازديد :  16 الى 21

14 الى 18 دى ماه

اطالعيــه
قابل توجه كليه اشخاصى كه از اراضى پالك 246 اصلى بخش 2 بيرجند (اراضى مرحوم 
موسوى) اسناد مالكيت مشاعى يا آراى قطعى صادره از دادگاه هاى محترم را چه به عنوان 
ششدانگ و چه به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ در اختيار دارند ، براى تعيين وضعيت 
و عمليات افراز از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك هفته كارى به آدرس بيرجند ، پذيرش 

مهمانسراى جهانگردى به نام آقاى حميد موسوى ارسال يا تحويل نمايند.

وكيل قانونى مالكان - حميد موسوى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزند عزيزمان و برادرى مهربان مرحوم مغفور

 شادروان مرتضى شادانى
 جلسه يادبودى پنجشنبه 94/10/10 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 
در محل مسجد مرتضوى «واقع در خيابان مفتح» برگزار مى گردد 
حضور شما سروران محترم در اين جلسه و ذكر فاتحه موجب شادى روح

 آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: شادانى ، شفيعى و ساير بستگان

نور چشم عـزيزمان

 جناب آقاى امير سلطانى 
موفقيت ارزشمند شما را در طرح

 (آب شيرين كن خورشيدى) و كسب رتبه دوم
 در بين شركت هاى آب و فاضالب كشور

 صميمانه شادباش عرض مى نماييم و ضمن ارج نهادن به تالش و 
پشتكارتان، بهروزى و توفيق روزافزون شما را از بارگاه پاك ايزد يكتا 

مسئلت داريم. خانواده

خانواده محترم اورنگى
ضايعه درگذشت  حاج محمد على اورنگى را تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده 

غفران و رضوان الهى و براى شما و خاندان ارجمند صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

موسسه خيريه هيئت حسينى



2
چهارشنبه* 9 دى 1394*شماره 3404 

قيمت جهانى طال در سال 2015 به پائين ترين حد خود در 5 سال اخير رسيد و با توجه به كاهش قيمت نفت، تحليلگران مى گويند كه سال 2016 ادامه 
همان روند سال 2015 خواهد بود.به گزارش مهر، قيمت جهانى طال در سه سال اخير به طور متوالى با كاهش مواجه شده و در عين حال قيمت نفت هم 

به حدود 30 دالر در هر بشكه رسيده است،   به هر حال در اين ماه ها بازار طال هيچ واكنش مثبتى براى فرار رو به جلو از خود نشان نداده است. 

 الريجانى : شوراى نگهبان افراد فاقد  سقوط قيمت طال ركورد زد
صالحيت را به انتخابات راه ندهد 

آيت ا... الريجانى ، رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه 
تأييد  مسئله  در  خواهيم  مى  نگهبان  شوراى  از 
اظهار  كند  رعايت  را  نامزدها  حقوق  ها  صالحيت 
داشت: در رابطه با تأييد يا عدم تأييد صالحيت از 
شوراى نگهبان مى خواهيم از يك طرف همچون 
و  بگيرد  نظر  در  را  مردم  و  نامزدها  حقوق  گذشته 
از طرف ديگر مى خواهيم كسانى كه صالحيت آنها 
مورد تأييد نيست به انتخابات ورود نكنند تا موجب 

تضييع حقوق نظام و از همه مهمتر مردم نشوند.

انصارى : يك روز آقاى ظريف پشت پرده 
ديپلماسى كشور را بازگو خواهد كرد    

پاشى  سم  و  تفرقه  ايجاد  از  جمهور  رئيس  معاون 
انتقاد كرد و گفت: صدا و سيما و برخى  در كشور 
به   : افزود  وى  باشند.  شاد  مردم  بگذارند  رسانه ها 
سرداران  امروز  مردم،  آراى  به  كشور  اتكاى  علت 
ديپلماسى اين كشور در عرصه هاى بين المللى مقابل 
زياده خواهى هاى دشمنان نظام مى ايستند. چرا اين 
زيبايى ها در برخى رسانه ها به گونه اى تفسير مى 
شود كه رسانه هاى بيگانه ذوق كنند. مجيد انصارى 
اظهار داشت : باالخره يك روز آقاى ظريف پشت 

پرده ديپلماسى كشور را بازگو خواهد كرد .

نمى دانم فردى با 12 سابقه محكوميت
با چه انگيزه اى ثبت نام كرده است 

معاون دادستان كل كشور گفت: تعدادى از داوطلبان 
نمايندگى مجلس داراى سابقه كيفرى متعدد هستند. 
را  دوره  اين  انتخابات  از  بخشى  در  نام نويسى  وى 
غير عادى دانست و افزود: با افرادى برخورد كرده ايم 
دارند.  محكوميت  چندين  اما  اقليتند  در  اگرچه  كه 
محكوميت  سابقه   12 با  نفر  يك  نمونه  عنوان  به 
نام نويسى كرده و واقعا نمى دانم كه با چه انگيزه اى 

وارد گردونه انتخابات شده است.

پس از برجام نان عده اى آجر مى شود

وزير نفت گفت كه پس از اجرايى شدن برجام نان 
عده اى آجر مى شود. زنگنه عنوان كرد: در پسابرجام 
پول  درصد  كه 30  نيست  نيازى  پول  انتقال  براى 

اضافه در جيب دالل ها ريخته شود.

 به محض اختالف ، افراد را از دايره
 دين دارى و انقالب بيرون مى كنند

سيد حسن خمينى گفت : وقتى عنان تفكر در اختيار 
يك جريان تندرو قرار گيرد، همين چند پارگى كه 
امروز شاهد آن هستيم رخ مى دهد وى افزود :  در 
به  را  جريان  يك  كه  هستيم  شاهد  فضايى  چنين 
در  يا  نيست  عقيده  هم  او  با  كسى  اينكه  محض 
كوچك ترين نقطه اختالف نظر دارد، طرد كرده و از 

دايره دين دارى، اسالم و انقالب بيرون مى برد.

حماسه  بصيرت ها
( ادامه از صفحه اول )

كمى فكر كنيم! آن روزهاى فتنه فقط كسانى به 
ميدان آمده بودند كه از انقالب عقده  داشتند. 

كليد  تا  كنند،  گشايى  عقده  تا  بودند  آمده 
بسپارند  آنانى  به  را  پستشان  قدرتهاى  سياهچال 
كه نه ناموس مى شناختند، نه عزت و نه افتخار، نه 
بوى وطن مى دانستند چيست و نه هواى آزادگى 
را مى فهميدند. راستى شش  سال گذشت! بعد از 
كسى  جان  به  چماق  و  چوب  با  انقالب  اين  آن، 
نيفتاد، عزت و آبرو از سِر كسى نكشيد، زنده زنده 
را در آتش نسوخت، معامله هم  جان و تن كسى 
چند  به طمع  آرمانهايش  و  ارزشها  از  و  نپذيرفت، 
روزى قدرت بيشتر، عدول نكرد. انقالب، ماند. به 
واسطه  به  مردم،  واسطه  به  چيزها.  واسطه همين 
اراده خدا، به واسطه قدرشناسى مردمش از نعمت 
واليت، به وسطه گرانبهايى ثمن معامله با خدا، به 
و  گرم  هاى  نفس  واسطه  به  شهدا،  خون  واسطه 
دعاى به آسمان گرفته ميليون ها آزاد مرد و آزاده 
زنى كه دلشان به محبت انقالب اسالمى ايران مى 
تپيد و به واسطه تحمل نقد ها و انتقادها و عطوفت 
اسالمى اش. حاال هم انقالب خواهد ماند. چون 9 
دى 88 كه شد، مثل همين روزها،  مردم با مشكالت 
زيادى دست و پنجه نرم مى كردند، با گرانى ها، 
ها  تبعيض  برخى  با  كمبودها،  با  ها،  تحريم   با 
و  اجتماعى  آسيب  و  مشكل  دهها  با  ادارات،  در 
اين  رهبران  كه   دانستند  مى  مردم  اما  فرهنگى. 
 انقالب با آنها صادقند. به سادگى زندگى مى گذرانند
  و به دور از هياهوهاى روزمره، به آينده اى مى انديشند 
كه ايران اسالمى در سراسر جهان محبوب باشد و 
 الگو. به صحنه آمدند و 9 دى خودش حماسه اى
 شد در درون انقالب ما. حماسه دلها، حماسه عشق ها
  و محبت ها به واليت، حماسه حركت هاى بى منت، 
انتخاب،  حماسه  دوباره،  هاى  بصيرت  حماسه 
حماسه تحمل رنج توهين ها و تهمت ها، و حماسه 
تشخيص دوستى ها و دشمنى ها. اين حماسه را 
نزديك  روزها،  اين  اما  داشت.  گرامى  بايد  ابد  تا 
و  شناسد  مى  راست  نه  كه  دشمنى  انتخابات، 
نه  است  مهم  او  براى  طلب  اصالح  نه  چپ،  نه 
مان  سياسى  هاى  غيرت  به  چشم  باز  اصولگرا، 
باز  او  باشد،  باز  بصيرتمان كه  دوخته. چشم هاى 

هم هيچ غلطى نخواهد توانست بكند.
( لطفا نظر خود در را به 09304943831 ارسال فرماييد)

يادداشت

مقام معظم رهبرى گفتند كه امت اسالمى 
امروز وظيفه اش تنها اين نيست كه در ميالد 
سيدعلى  آيت ا...  كند.   برپا  جشنى  پيامبر 
خامنه اى در ديدار مسئوالن نظام و ميهمانان 
كنفرانس وحدت اسالمى  در تهران سخنرانى 
اين  بر  تاكيد  با  انقالب  كردند. رهبر معظم 
غرب  تمدن  تضادهاى  امروز  كه   موضوع 

خودرا نشان مى دهد فرمودند :  امروز نوبت 
تمدن  خود  باهمت  مسلمانان  است،  اسالم 
: افزودند  ايشان  برپاكنند،  را  اسالمى   نوين 
جهان  روشنفكران  و  علما  به  خطاب  اين   
اسالم است كه غرب را قبله خود نمى دانند.

سياستمداران  به  چندانى  اميد  ديگر  من 
جهان اسالم ندارم. ايت ا... خامنه اى در اين 

مراسم بيان داشتند :  امروز هدف دشمنان 
و  است  مسلمانان  بين  داخلى  جنگ  ايجاد 
متأسفانه تا حدودى شموفق شدند و كشورها 
مى كنند،  ويران  ديگرى  از  پس  يكى  را 
در  مى كنند،  ويران  را  ليبى  و  يمن  سوريه، 
بحرين مسلمانان را زير فشار قرار مى دهند، 
در نيجريه چرا براى آن شيِخ مصلِح تقريبِى 

چرا  مى كنند؟  فاجعه آفرينى  اين جور  مؤمن 
دنياى اسالم ساكت مى ماند؟ ايشان با بيان 
اين مطلب كه امت اسالمى امروز وظيفه اش 
تنها اين نيست كه در ميالد پيامبر جشنى 
مثل  بايد  اسالم  دنياى    : افزودند  كند  برپا 
پيامبر روحى جديد و فضايى تازه باز كند و 

تمدن نوين اسالمى را برپا كند.

آيت  بيانات  از  قبل  كه  جمهورى  رئيس   
در  اسالمى  انقالب  رهبر  اى  خامنه  ا... 
كنفرانس  ميهمانان  و  نظام  ديدار مسئوالن 
با  كرد:  تاكيد  گفت  سخن  اسالمى  وحدت 

وحدت ملت و هدايت رهبر بزرگمان در برابر 
قدرتهاى جهان به پيروزى رسيديم و راه اين 

پيروزى ادامه خواهد داشت.
روحانى درباره 9 دى سال 88 تاكيد كرد: 9 
دى ، روز دفاع ملت ايران از خاندان رسالت، 
از واليت فقيه  قانون و دفاع  از نظام،  دفاع 
پيش  در  به  اشاره  با  وى  بود.  فقيه  ولى  و 
رهبرى  انتخابات مجلس خبرگان  دو  بودن 
و مجلس شوراى اسالمى، اين انتخابات ها را 

آزمون عظمت جهانى كشور دانست و افزود: 
و  اسالمى  نظام  پيروزى  فكر  به  بايد  همه 

كشور در اين انتخابات باشيم.
رييس جمهور گفت: امنيت امروز جمهورى 
تدابير  و  ها  برنامه  سايه  در  ايران  اسالمى 
رهبر معظم انقالب تامين شده است و شكر 
اين نعمت با وحدت بيشتر و كمك به دنياى 
و  تروريسم  از  كشورها  نجات  براى  اسالم 

دخالت بيگانگان ميسر خواهد بود.

روحانى با بيان اينكه دشمنان، جهان اسالم 
اگر  گفت:  اند،  انداخته  يكديگر  جان  به  را 
يكديگر  كنار  در  اسالمى  بزرگ  كشورهاى 
به فكر مسائل عامه مسلمين بودند،به راحتى 

مشكالت منطقه حل و فصل مى شد.
وى با بيان اينكه برخى كشورهاى اسالمى 
به جاى تعامل فرهنگى و اقتصادى با يكديگر 
، با قدرتهاى بيرون منطقه تعامل مى كنند، 
از  كشورى  كه  است  تاسف  جاى  افزود: 

پيروزى يك ملت در عرصه سياسى ناراحت 
به  را  اسالم  جهان  سياسى  سرمايه  و  باشد 
قرار  بيگانه  قدرتهاى  اختيار  در  بخس  ثمن 
كشورى  كرد:  اضافه  جمهور  رييس  دهد. 
كه بيشترين نقش را در كاهش قيمت نفت 
با  را  خود  آينده  سال  بودجه  اكنون  داشت، 
اين  كه  بسته  دالرى  ميليارد  صد  كسرى 
نشان مى دهد، كسى كه چاه براى ديگران 

مى َكند اول خود در آن خواهد افتاد.

حقوق 
كارمندان چقدر
 افزايش مى يابد؟

دولت ملزم به افزايش حقوق كاركنان خود 
طريق  اين  از  تا  شد  تورم  نرخ  با  متناسب 

توان مالى كارمندان كاهش نيابد.
نيز  اساس  برهمين  جهان،  گزارش  به 
ناظر  مالى  ضوابط  ابالغ  با  جمهور  رييس 

افزايش  بودجه 95 كل كشور  بخشنامه  بر 
10درصدى حقوق كارمندان دولت در سال 
95 و عيدى 750 هزار تومانى كارمندان را 
نسبت  عيدى  رقم  كه  است،  داده  پيشنهاد 
نشان  را  3.2درصدى  رشد  به سال گذشته 

مى دهد و همچنين رقم افزايش حقوق در 
زير  سال ها  از  بعد  نهايى،  تصويب  صورت 
14 درصد رشد پيدا خواهد كرد.براساس اين 
پيش  چندى  نيز  دولت  سخنگوى  گزارش 
گفته بود كه در اليحه بودجه 95 پيش بينى 

شده نرخ تورم سال آينده به زير 11 درصد 
گذشته  سال  كه  است  حالى  در  اين  برسد 
نيز دولت حقوق كارمندان را در بودجه 94 
متناسب با نرخ تورم اسفند 93 كه 14 درصد 

بود تعيين و پرداخت كرد.

 مقام معظم رهبرى :

اميد چندانى به سياستمداران جهان اسالم ندارم

9 دى روز دفاع از خاندان رسالت، نظام، قانون، و ولى فقيه بود

يك مثقال مرغ تاريخ مصرف گذشته نداريم

مورد  در  دام   امور  پشتيبانى  شركت  مديرعامل 
انقضاى  تاريخ  گذشتن  درباره  شده  منتشر  اخبار 
600 تن مرغ در خراسان رضوى، گفت: مرغ هاى 
دام  امور  پشتيبانى  در شركت  شده  خريدارى  نو 
مدام با مرغ هاى كهنه جابه جا و تعويض مى شود 
تاريخ مصرف   داراى  كه  قديمى تر  مرغ هاى  اين شركت  ذخاير  در  و 
شركت  مرغ  ذخاير  در  افزود:  مى شود.وى  عرضه  بازار  به  هستند 

پشتيبانى امور دام هيچ مرغى براى دفن و معدوم سازى وجود ندارد.

دولت توان پرداخت يارانه سال 95 را ندارد

 معاون شركت ملى صنايع پتروشيمى با اشاره به 
اينكه سال آينده براى اقتصاد كشور به دليل بازى 
مصرف كنندگان با قيمت نفت خام سال بسيار سختى 
خواهد بود گفت: با اين حجم درآمد نفتى دولت توان 
پرداخت يارانه هاى نقدى را هم نخواهد داشت.به 
گزارش جهان، محمدحسن پيوندى افزود: البته اين موضوع خوب است 
چرا كه مى توان وابستگى كشور را به درآمدهاى نفتى را كاهش داد اما قطعا 

بين بودجه جارى و سرمايه اى كشور عدم تعادل ايجاد خواهد شد. 

كسرى برنج 800 هزار تا يك ميليون تن اعالم شد

ميزان  دولت  اينكه  بيان  با  برنج  انجمن  دبير 
كسرى اين كاال را تعيين و براى واردات آن مجوز 
مى دهد، گفت: براساس اعالم مسئوالن، نياز ما 
ميليون  يك  تا  هزار   800 بين  برنج  واردات  به 
تن است.جميل عليزاده شايق با بيان اينكه 434 
هزارتن برنج تا پايان مهرماه وارد كشور شده است، اظهارداشت: از نظر 
انجمن برنج، ميزان نياز كشور به واردات برنج تا پايان سال 800 هزار 

تن و از نظر وزارت جهادكشاورزى يك ميليون تن است.

مزايده عمومي (نوبت اول)
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد درختان خشكيده 
وآفت زده  تاغ در شهرستان  هاى ذيل را  با شرايط ذيل از طريق مزايده مندرج 
در اين آگهي به فروش برساند. لذا از متقاضيان دعوت مي شود در صورت تمايل 
نسبت به اخذ اسناد مزايده،  بازديد از مناطق موردنظر اقدام و  قيمت پيشنهادي 

خود را براي هر كيلوگرم اعالم نمايند.
 1- شهرستان سربيشه منطقه چاچاخو  به مساحت 500 هكتار و مقدار تقريبى 380 تن

2- شهرستان بشرويه منطقه ريگ بشرويه به مساحت 300 هكتار و مقدار 
تقريبى 290 تن  

 3- شهرستان  طبس منطقه خسرو آباد به مساحت 200 هكتار  و  مقدار تقريبى 190 تن 
تاريخ توزيع اسناد مزايده: از 94/10/9 لغايت 94/10/15

زمان تحويل پاكت هاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري 94/10/20 
آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند- خيابان ارتش- سه راه معلمـ  اداره 

كل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: 
 ضمانت نامه بانكي معتبر به 219,300,000 ريال  به عنوان سپرده شركت در مزايده

مبلغ پايه براى هر كيلوگرم   5100    ريال مى باشد                   
زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: 94/10/21 ساعت 9 صبح - سالن 

جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:  
1- هزينه چاپ آگهي وكارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود.

3- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي باشد.
متقاضيان در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به سايت اين اداره كل به نشاني 

www.nrskh.ir نسبت به مشاهده اسناد مزايده و دريافت آن اقدام نمايند

روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

تجديد مزايده  (نوبت اول)
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبى در نظر دارد: خودروهاى سنگين و سبك  
مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي  و با شرايط اعالم شده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از 
تاريخ درج آگهي نوبت اول تا پايان وقت اداري 94/10/15 به نشاني بيرجندـ   خيابان ارتش ـ   سه راه 

معلم ـ  اداره كل منابع طبيعى استان خراسان جنوبى (امور قراردادها) اسناد مزايده را دريافت نمايند.
 زمان و نحوه بازديد متقاضيان از خودروها : از تاريخ درج آگهى لغايت 94/10/15 در محل  نهالستان واقع 

در بيرجند خيابان غفارى – غفارى 2
 آخرين مهلت تسليم  پيشنهادها پايان وقت اداري  94/10/19 و گشايش پيشنهادها و قرائت ساعت  
 9 صبح  مورخ 94/10/20 در محل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبى 

مي باشد.
 ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد .

هزينه هاي درج آگهي و ثبت در دفترخانه اسناد رسمي و نقل و انتقال اسناد مالكيت ، بيمه و هزينه 
كارشناسى به عهده برندگان مزايده خواهد بود.

 نوعكد
 نوعكدمدلتيپكاربرى

مدلتيپكاربرى

كاميون1
تانكر

1381دو كابين مزدا وانت13828بنزآتيكو 

1382تك كابين مزدا     وانت13829تانكر  بنزآتيكوكاميون2

1382تك كابين مزدا    وانت138210تانكر  بنزآتيكوكاميون3
1382تك كابين مزدا     وانت138611دو كابين پاژن وانت4
1382تك كابين مزدا     وانت138612دو كابين پاژن وانت5
1991 فيات اليسFR  160لودر138213دو كابين پاژن وانت6

1991 فيات اليسFR  160لودر138114دو كابين مزدا    وانت7

روابط عمومى اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان جنوبى

بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد:

 احداث ديوار محوطه و پياده روسازى پروژه 84 واحدى و 66 واحدى مسكونى معصوميه 
بيرجند را به صورت آيتمى از محل اعتبارات داخلى خود به شرح ذيل از طريق مناقصه عمومى 

به پيمانكاران حقيقى يا حقوقى واگذار نمايد.

 مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه:
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: شنبه مورخ 94/10/19 تا ساعت 14:30 

مهلت تسليم پيشنهادها و اسناد تكميل شده: دوشنبه مورخ 94/10/21 تا ساعت 14:30

 زمان بازگشايى پاكت ها: 
چهارشنبه مورخ 94/10/23 - ساعت 10 صبح

نشانى خريد و تحويل اسناد: 
محل خريد اسناد واحد حسابدارى و محل تحويل اسناد اداره حراست بنياد مسكن انقالب 

اسالمى استان (بيرجند- خيابان شهيد محالتى- خيابان 22 بهمن – 22 بهمن 9)

 برآورد تقريبى نام پروژه شهرستان
((ريال

 مبلغ تضمين
شركت در
منا قصه 
(ريال) 

 محل اجراى
پروژه

 مدت
 اجراى

كار

 ديواربيرجند
محوطه

66 واحدى 

 معصو ميه3/358/000/00012/416/000
 (كوى شهيد

(مفتح

60 روز

 ديواربيرجند
محوطه

84 واحدى

 معصو ميه3/066/700/00011/833/400
 (كوى شهيد

(مفتح

60 روز

هزينه درج آگهى مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
ضمنا ساير مشخصات مورد نياز در اسناد درج شده است

روابط عمومى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول

چون در پرونده اجرايى 878/93 در قبال محكوميت شركت تعاونى روستايى مهموئى با رياست آقاى على حمامى به 
پرداخت مبلغ 209/982/252 ريال در حق اتحاديه شركت هاى سهامى زراعى و تعاونى توليد با مديرعاملى عليرضا نيكوكار و پرداخت 
مبلغ 6/574/830 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف دو هكتار زمين از محكوم عليه كه حسب نظريه 
كارشناس اراضى مذكور واقع در نزديكى چاه حسين پور مى باشد و متراژ آنها حدودا دو هكتار بوده و با عنايت به فاكتورهاى موجود از 
قبيل لوله كشى فلزى از محل چاه تا زمين و نزديكى زمين به چاه آب و جاده آسفالته و روستاى مهموئى و  آبگير بودن زمين به ارزش هر 
هكتار 70/000/000 ريال ارزيابى شده است كه دو هكتار آن به مبلغ 140/000/000 ريال كارشناسى گرديده است كه از طريق مزايده 
در روز دوشنبه مورخ 94/10/21 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 2239/93    0/194 دانگ يك باب منزل به شماره پالك ثبتى 88 فرعى از 4337 

اصلى بخش 1 بيرجند به مساحت 305/47 مترمربع با كاربرى مسكونى واقع در بيرجند – 17 شهريور 29 كوچه شهيد فروتن پالك 41 به 
مبلغ 55/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمد سپهرى فر به مبلغ 50/682/861 ريال متضامنا در حق بانك قوامين 
و مبلغ 2/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/10/21 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

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف عرضه  
مى نمايد

سجادشهر، امامت 2      32412973

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

مسير مشهد و  زاهدان

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 09159618581- فاروقى
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

با تخفيف ويژه قيرگونى
محالتى - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفى هريوندى



اقايانى كه درهرمورد از مسؤلين معترضيد مگرفرمايش فرمانده محترم 
سپاه انصاررا در روزنامه نخوانديد كافيه ايشان رادرجريان بگذاريدديگه 

كارتون نباشه
915…714

خواهش ميكنم يك مسئولى پيدا شود و پروژه فاضالب شهرك گلها در 
خيابان غفارى را پيگيرى نمايد.

ساكنين اين شهرك از اينهمه رفت و آمد ماشينهاى تخليه چاه خسته 
شدند.

935…146
تكليف  وتعيين  اب  و سنگينى  خانه  تسفيه  به هزينه  راجع  اقايانى كه 
مسكن  بنياد  زمينهاى  گرانى  بيمارستان  مشكالت  موسوى  زمينهاى 
نداره  گناهى  استانداركه  دارنداقاى  بازاراعتراض  گرانى  ه  وجانبازان 
چاقودست ايشانه و دسته دست ديگران  استاندارهم استاندار هاى قديم 

مگرظهور امام مشكلى راحل كنه

915…714
ازپاداش  ادارات تمام ويامقدارى  راه چراهمه اى  اقاى مديركل  اسالم 
بازنشتگى راپرداخت كرده اند ولى شما هنوزازسال گذشته هيچ مبلغى 

پرداخت نكرده ايد

915…860
باسالم. آقايان مسئول آيا حق فرزند من نيست كه مسير رفت و آمدش 

آسفالت باشد?  وليعصر 18 مهرشهر. 

915…933
سالم آوا 0چى بگم ازدل مردم كه داد صدايشان به دل هيچ مسؤلى 
تأثير ندارد 0مردم بعداز چند سال بااين پروژء مسكن مهر صاحب خانه 
بابت  كرده  نشست  حياط  نشسته  @3ماه  ساختى  چه  هم  آن  شدند 
بايد به فاضالب  نداشتن چاه به متراژ مناسب مدير شركت مى گويد 
نسب شود 0اهالى بامراجعه كردن به اداره مربوط از رئس باجواب نبود 
منتظر نشست  پروژها ودست روى دست گذاشتن  براى  بودجه  ريالى 

وتخريب خانها وشايد حادثه جانى براى اين قشر ازمردم باشد 0دولت 
(تدبير واميد) معنى آن رابه ما فهماندى $0آوا لطفأ خواهشأ تقاضا مى 

كنم چاپ كن0

915…449
سالم آوا

اميدوارم چاپ بشه
شش ماهه كه از حقوق ما سرباز معلما اعزامى تير 94 خبرى نيستش.ن 
دفترچه بيمه داريم و ن پولى ديگر در جيب...جواب مسوالن ما هم چند 

روز آينده واريز ميشه ايشاال!!!ولى....... 

915…850
ازاينكه  قافل  ميگيرن  نمازاجالس  براى  كه  مسؤلينى  به  باسالم 
درمساجدروستاهاچه مى گذردآياازدوستانتان سؤال كرديدچرابايددرشب 
رحلت حضرت رسول وحسن مجتبى چراغ حسينه ومساجدروستامرك 
بودواقعأبراى  نمونه  يك  ؟؟!فقط  است  اين  به  باشدواقعأمسلمانى  قفل 
مسؤلينى كه براى يك عده انسان بيسواد كه كلمه شلغم رااز بخارى 
واقعأ  امناامضاميكنند  راازكليدتشخيص نمى دهد حكم هيأت  وكبريت 
جاى تأسف داردبه قول ريس هيت امناماخط شكنانان 4نفربيشترنيستيم   
براى مسؤلينى كه اين قدربه فكر مردم هستند متأسفيم ماجوانها كه 
پدرهايمان...؟؟!واقعأ  چون  دهيم  راادامه  پدرانمان  راه  خواهيم  نمى 
ازشمامسؤلين بى مسؤل درخواست داريم يك فكرى به حال جوانهاى 
روستا برداريد كه ازپدرانمان اميدى نيست (منتظرجواب درستى ازطرف 

مسؤلين (نه خط شكنهايى كه...) خراسان جنوبى ميمانيم) 
903…947

هواشناسى  سازمان  به  نباشيد  خسته  يك  ميخواستم  جان  آوا  م  سال 
استان بدم اينقدر دقيق كارشناسشون وضعيت هوا را  اعالم ميكنندكه 
هوا بارانى است مخصوصا مركز  استان ولى دقيقا برعكس مى شه و 

برنامه ريزى سفراى مردم را برهم مى ريزن

938..119
باسالم مسولين عزيز روزنامه وزين ومردمى اوايخراسان جنوبى ترابه 

خداقسم گزارشى از بدقولى هامسسولين در رابطه باموسسه ميزان واين 
بى عدالتى اخر بانك صادرات كه سود يك سال مارانداده است بماند 
سود سال گذشته ماراهم چند درصد دارد كم مى كند نماينده محترم 
امان متالشى  وعزيز شهرمان پيگير باشيد به خداماگناه داريم زندگى 
شده است به حق وحقومان برسيد تاكى بايد صبركرداقانماينده عدالت 

خواه وفريادرس شهرمان ماراتنهانگذاريد

915…115
سالم در عكس مراسم كلنگ زنى وزير آموزش و پرورش خيلى جالب 
بود همه با پالتو و لباس زمستانى يك نفر با آستين كوتا , ظاهرا خيرين 

بخارى سر خودند .

915…742
آواسالم؛بچه هاى3قلويه من10ماهه شدن اماهنوزخبرى ازچترحمايتى 
هامونميخونن؟خونه  نامه  بهزيستى  استانداروروسات  نيس!بلكه  دولت 

زندگيموفروختم كه شرمندشون نباشم توكلت على اهللا

915…2003
سالم. انقالب اسالمى كه شكل گرفت جهت حساب و كتاب  اموال 
شاه مخلوع و وابستگان رژيم ستمشاهى و جلوگيرى از به يغما رفتنش، 

نهادى شكل گرفت با عنوان بنياد مستضعفان.
امالك  و  اموال  به سازمان  نامش  از گذشت چند سال  نهاد پس  اين 

تغيير يافت.
اكنون كه حدود 36 سال از انقالب ميگذرد، مسئوالن اين نهاد انقالبى 
از چگونگى فروش امالك و سرنوشت مبالغ دريافتى حاصل فروش كه 

خرج كدام مستضعف ميشود توضيح بفرمايند. ممنون

915…863
آوآى دل چآپ كن كجآيين كميته سپآه پآسدآرآن غيور يه بد حجآب 
وجود ندآشت يكى چپ نگآه نميكرد آآلن شهر بنآم مآ پر بد حجآب 
آيآ  حيف  كنين  آقدآم  خدآ  رو  تو   00 خجآلت  بدون  پسر  دختر  رآحت 
آمآم ره و شهدآ و سآيه سر مآ مقآم وآليت رهبرى آينو ميخآن 0آجر 

كم عندآله 

915+…610
جشنواره گل نرگس و پژوهشكده گل نرگس و كارخانه فرآورى گل 
نرگس و همچنين شركت تعاونى مرتبط با كاشت و داشت و برداشت 
به حق  نرگس در شهرستان خوسف  خواسته  و فروش گل  و صدور 
توليدكنندگان و پرورش دهندگان اين گل با برند تجارى مى باشد انشاء 

ا... مسووالن ومديران اجرايى مساعدت الزم را بنمايند .

915…2008
سالم. لطفًا يك فكرى براى آب شرب خانه ها بكنيد. آب شهر فقط 
براى شستشو مناسب است هزينه هاى زيادى خرج تصفيه خانه شده اما 

اصًال بازدهى خوبى ندارد. لطفًا پيگير شويد.
915…754

آيا بهتر نيست با سوپر ماركت ها و مغازه هاى بدون نام و نشان برخورد 
قانونى شود يا آنها را موظف نمود تا براى مكان كسب خود نام و عنوان 

خوب و مناسبى را انتخاب نمايند.
915…537
سالم جاى تأسف است  روستاى حاجى يوسف داراى  چهار شهيد هنوز 
آقايان  ايم   از جاده خاكى استفاده مى كنند مگر ما چه گناهى كرده 

مسئول زمستان خيلى سخته  مى گذرد
915…785
ضمن سالم حضور مديريت مخابرات استان خواهشمنداست  باتوجه به 
اينكه اهالى خيابان بهمن  بيش از 2سال ميباشد بارها به اداره مخابرات 
شهرستان مراجعه مينمايند براى تلفن ثابت اما متاسفانه ترتيب اثر داده 
نمى شود خواهشمنديم از مسولين محترم پيگيرى بفرمايند . باتشكر.از 

طرف اهالى خيابان بهمن
936…245
غفارى  در  ميوه  ميدان  شد  طرفدارثروتمندان  هم  شهردارى  سالم 
نمى شود  خانواده هرروزه  پارك  ميدان  دارد چرا  معنى  وپاسداران چه 

پيام شما9 دى، تجلى بارزى از هويت و ماهيت انقالب اسالمى است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 9 دى 1394 * شماره 3404
3 تسنيم- قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان خراسان جنوبى و امام جمعه بيرجند با گراميداشت حماسه 9 دى گفت: 9 دى تجلى بارزى از هويت و ماهيت انقالب اسالمى است. 

حجت االسالم على رضايى بيرجندى در ديدار بانوان ستاد و حفاظت نماز جمعه بيرجند اظهار كرد: نظام اسالمى با قلب و روح مردم پيوند دارد و تمام جهان را فرا خواهد گرفت. وى 
گفت: وحدت نه تنها براى مذاهب اسالمى بلكه براى تمام اديان الهى ضرورى است. وى از حماسه 9 دى به عنوان حماسه اى عظيم در دفاع از واليت ياد كرد و گفت: نظام اسالمى 

با قلب و روح مردم پيوند دارد و تمام جهان را فرا خواهد گرفت. رضايى افزود: زنان مؤمن و مسلمان ايران اسالمى بايد رهرو حضرت فاطمه زهرا (س) و الگوى زنان جهان باشند.

حماسه 9 دى؛ آبى بر آتش فتنه

سالم آواى عزيز. مدتى است سليقه اى تابلوهاى سطح 
البته كسانى كه حامى ندارند!  شهر را جمع مى كنند 
طرف داخل كوچه دفتر داره جمع نكردند و تابلوى من 

كه در حاشيه بوده را برده اند! لطفاً پيگيرى كنيد.
915…629

طول  در  شهردارى.  محترم  عوامل  خدمت  باسالم 
كوچه نواب 4 تا سيد جمال 5 هيچ آبراهى وجود ندارد 
و در هنگام بارندگى در تمام سطح كوچه آب به راه 

مى افتد. لطفًا نسبت به احداث آبراه اقدام فرماييد. 
915…223

سالم آواجان. مطلب «چرا سرمايه گذارى؟» عالى بود. 
جناب آقاى استاندار به جاى حمايت از سرمايه گذار از 
بيان مشكالت او جلوگيرى كردند و اين يعنى سرمايه 
گذاران الفرار. مطمئن باشيد آقايان اگر ممكن است فيلم 
اين جلسه را پخش كنين تا سيه روى شود هر كه در او 
غش باشد از دولت تدبير اين بى تدبيرى ها پذيرفتنى 
اشتغال  اشتباه ميكنى غم  آقاى سرمايه گذار  نيست. 
كارخانه هاى روزه  آگهى هاى حراج هر   مى خورى 

بدهكار را ببين و اميد حمايت نداشته باش.   
910…546

سالم آوا چرا االن كه نفت ارزون شده بنزين ارزون 
 7000 ميشه  خام  نفت  ليتر   1 قيمت  االن  نميشه؟ 
مشتقات  و  فراورده  نوع  ازش 20  حداقل  كه  تومان 
نفتى مى گيرن، االن با اين قيمت نفت بنزين بايد 

ليترى 100 تومن باشه...
915…381

با سالم و احترام؛ دوست كاسبى كه ادعا مى كنى در 
دو سال گذشته جنسى گران نشده بفرمائيد شغل و 

محل كارتان كجاست؟ نكنه در رويا كاسبى داريد!
915…893

باعث تأسف است كه استاندار داراى چنين طرز فكرى 
باشد! در شهرى كه خود صادر كننده نيروهاى قوى و 
مديران اليق به شهرهاى كشور است باعث خجالت 

است كه چنين استاندارى با اين طرز فكر كار كند.
915…406

سالم. از شهردارى بيرجند مى پرسيد آيا ايجاد يك 
ورودى براى مجتمع هاى مسكونى فرهنگيان دانش، 
ا...  بقيه  بلوار  سمت  از  موعود  و  فرهنگ  انديشه، 
ضرورى به نظر نمى رسد؟ تمامى ساكنين قريب به 
400 واحد مسكونى اين مجتمع ها و ديگر كوچه هاى 
نيروى هوايى 21 تا 31 مى بايست فقط از دو كوچه 

23 و 27 رفت و آمد كنند. لطفاً فكرى بكنيد.
915…971

* برزجى– در روز نهم دي ماه 1388 مشروعيت سياسي 
ده ها  خودجوش  حضور  با  ديگر  بار  ايران  اسالمي  نظام 
به  كشور  شهرهاي  ديگر  و  تهران  در  مردم،  ميليوني 
حوادث  حماسه،  اين  پيدايش  علت  شد.  اعالم  جهانيان 
چند روز پيش از آن در روز عاشورا بود كه عده اي فتنه گر 
با خياالت واهي به خيابان آمده و برخي در روز شهادت 
چنين  وقوع  با  لذا  زدند؛  كف  و  سوت  شهيدان  ساالر 
مسلمان  ملت  خون  روز  آن  تلخ  اخبار  انتشار  و  حوادثي 
و عزادار ايران به جوش آمده و با حضور گسترده خود در 
يك راهپيمايي خودجوش فرياد الهي خود را نشان داده و 
بار ديگر دفاع خود از جايگاه واليت را به اثبات رساندند.

به جرأت مي توان گفت نهم دي ماه 1388 روز «نه» گفتن 
نظام  به  گفتن  «آري»  روز  و  فتنه  سران  به  ايران  ملت 
اسالمي و بيعت مجدد مردم با آرمان هاي واالي حضرت 
در  است.  اسالمي  انقالب  فرزانه  رهبر  و  امام خميني(ره) 
از  تن  چند  با  را  گفتگويى  دى   9 حماسه  سالروز  آستانه 
 شهروندان و مسئوالن ترتيب داديم كه در ادامه مى خوانيد:

9 دى، تجلى گاه بصيرت 
هميشگى ملت ايران است

يك شهروند بيرجندى با بيان اينكه هدف فتنه گران از 
بدون شك  گفت:  بود،  نظام  به  مردم  اعتماد  بردن  بين 
دشمنان جمهورى اسالمى با به راه انداختن فتنه در سال 
 88 آرزوى تغييرات اساسى در داخل و توقف حركت هاى
و   88 فتنه  آبادى  رحيم  داشتند.  را  كشور  رونده  پيش 
ايران  ملت  براى  امتحانى  را  انتخابات  از  پس  حوادث 
واليت  با  عميق  پيوند  حفظ  مردم  براى  افزود:  و  خواند 
دانند كه  بود چرا كه دشمنان مى  و رهبرى بسيار مهم 
علت اصلى پايدار نظام اسالمى ايران محبت بين ملت و 
واليت است. وى با تأكيد به اهميت دفاع همه جانبه مردم 
از ارزش ها يادآور شد: حتك حرمتى كه در حوادث تلخ 
سال 88 شاهد بود مردم را بر آن داشت تا پا بر عرصه 
ميدان گذاشته و در لبيك به نداى رهبرى طومار فتنه ها 
را در هم پيچند. وى با بيان اينكه 9 دى ماهيت معنوى 
انقالب اسالمى را به همه جهانيان يادآور شد، اذعان كرد: 
مردم واليتمدار در حماسه 9 دى با بيعت مجدد رهبرى بر 

پندارهاى غلط عده اى خط بطالن كشيدند. 
اين شهروند با اشاره به اينكه 9 دى تجلى گاه بصيرت 
هميشگى ملت ايران است، ياد آور شد: ملت بزرگ ايران 
خنثى  را  ها  فتنه  همواره  خود،  هوشيارى  و  بصيرت   با 
مى كند. وى تأكيد كرد: در سالروز حماسه 9 دى بايد با 
برنامه هاى اثر بخش ياد و خاطره آن روز بازخوانى شده 

تا از خاطره ها فراموش نگردد. 

تبعيت از ولى فقيه 
عامل مهم در شكست فتنه  88

يكى ديگر از همشهريان بسيجى، واليت پذيرى و تبعيت 
پيچيده  فتنه  در شكست  مهم  عوامل  از  را  فقيه  ولى  از 
دشمن در 88 دانست و اظهار كرد: 9 دى، حضور گسترده 

مردم حول محور واليت و امامت و رهبرى بود.
اين شهروند با تأكيد بر اينكه سران فتنه در افكار عمومى 
و  فتنه  محكوميت  نمود  گفت:  اند،  شده  محاكمه  مردم 
سران آن، حضور گسترده و عمومى مردم در 9 دى بود كه 

پيام آن حضور عظيم، محكوميت سران فتنه است.
يكى از كسبه شهر نيز روز حماسه 9 دى را روز بصيرت 
و ميثاق امت با واليت دانست و بيان كرد: فتنه گران و 
دشمنان قسم خورده جمهورى اسالمى ايران از سال ها 
قبل براى براندازى نظام برنامه ريزى كرده بودند كه با 
بصيرت مردم و درايت رهبر انقالب نتوانستند به اهداف 

شوم خود دست پيدا كنند.
فتنه گران در سال 88 اصل  اينكه  بيان  با  اين شهروند 
نظام، واليت فقيه و وحدت و انسجام ملى كشور را هدف 
قرار دادند، تصريح كرد: ملت فهيم و بزرگ ايران اسالمى 

9 دى ماه با حماسه اى فراموش ناشدنى، آتش فتنه ها را 
براى هميشه خاموش كردند.

در هر لحظه كه نياز باشد جانم را
فداى انقالب و رهبر عزيزم خواهم كرد

يك فارغ التحصيل رشته اقتصاد هم در آستانه فرا رسيدن 
 سالروز 9 دى اظهار كرد: در برهه اى از تاريخ معاصر عده اى
بر  در  سعى  موجود  فضاى  از  استفاده  سوء  با  گر  فتنه 
پاكردن فتنه و قانون شكنى داشتند كه با بصيرت رهبر 
توطئه  ملت،  در صحنه  هميشه  حضور  و  انقالب  معظم 
فرزند  عنوان  به  بنده  افزود:  وى  شد.  آب  بر  نقش  آنها 
كوچك انقالب اسالمى اعالم مى دارم كه همواره پايبند 
و  هستم  فقيه  واليت  و  انقالب  هاى  آرمان  پشتيبان  و 
در هر لحظه كه نياز باشد جانم را فداى انقالب و رهبر 

عزيزم خواهم كرد.

9 دى، سيلى محكمى 
بر منحرف كنندگان مسير انقالب  

امام جمعه موقت بيرجند نيز 9 دى را  سيلى محكمى بر 
االسالم  حجت  دانست.  انقالب  مسير  كنندگان  منحرف 
تابعى در گفتگويى تصريح كرد: هر فرد و يا حركتى كه 
بخواهد مسير انقالب را با كندى مواجه كند و يا به انحراف 
بكشاند خائن و به نظام خيانت كرده است. وى با بيان اينكه 
از ديروز مرزهاى  پرثمرتر  و  پربارتر  روز  دفاع مقدس هر 
جغرافيايى را به تسخير خود در مى آورد، گفت: خلق حماسه 
اين  بلكه  9 دى وابسته به گروه و جريان خاصى نيست 
حماسه متعلق به ملت هميشه در صحنه بود كه پيمان خود 

با واليت فقيه را بيش از پيش محكم تر كردند.

مردم در حماسه 9 دى 
جواب جسارت هاى فتنه گران را دادند

امام جمعه سربيشه نيز گفت: فتنه 88 كودتاى نرمى بر 
شهدا  هاى  خانواده  و  متدينين  نظام،  فقيه،  واليت  عليه 
و... بود كه با بيانات مقام معظم رهبرى و حمايت مردم 
خنثى شد. حجت االسالم سنجرى افزود: فتنه سال 88 

با كليد واژه تقلب آغاز شد كه در اين خصوص عده اى 
ناآگاه و از روى تعمد قصد داشتند به اين بهانه بگويند كه 
نظام جمهورى اسالمى ناكارآمد است و در اين زمينه به 
مسئوالن و شوراى نگهبان اتهاماتى را وارد كردند.حجت 
االسالم سنجرى با اشاره به اينكه فتنه گران تمام شرايط 
اين  در  گفت:  بودند،  كرده  آماده  نظام  براندازى  براى  را 
خصوص شبكه هاى ماهواره اى فارسى زبان زيادى به 
عامالن فتنه جهت دهى مى كرد و اخبارى را كه كذب 
را  آنها خود  آنها مى داد و سبب مى شد  به  بود  محض 

ذيحق بدانند و دست به شورش بزنند.

اتفاقات سال 88 نمادى شفاف 
 از سرمايه گذارى فرهنگى استكبار جهانى

براى به زانو درآوردن نظام اسالمى

 فرماندار بيرجند نيز در گفتگويى با خبرنگار ما و در پاسخ 

به اين سؤال كه بعد از اتفاقات سال 88 حماسه 9 دى در 
اتحاد مجدد جامعه چه نقشى داشته است؟ گفت: اتفاقات 
سال 88 نمادى شفاف از سرمايه گذارى فرهنگى استكبار 
جهانى براى به زانو درآوردن نظام اسالمى با بهره گيرى 
از عناصر داخلى بود كه مردم با حضور آگاهانه و هدفمند 
اعالم  با صداى رسا  را  قاطع خويش  و  پيام روشن  خود 
نمودند كه در جبهه فرهنگى نيز همچون سال هاى دفاع 
ايمان، علم  با تجهيز سالح  مقدس، مقتدرانه، آگاهانه و 
و بصيرت با محوريت واليت فقيه از آرمان ها و اصول 
اسالم عزيز و انقالب اسالمى حراست نموده و اين مسير 
پر افتخار را تا فتح قله هاى فرهنگى و علمى جهان ادامه 
خواهند داد. ناصرى درباره اهميت حماسه 9 دى نيز اظهار 
كرد: حضور حماسى مردم در راهپيمايى 9 دى سال 88 
يك بار ديگر خاستگاه عاشورايى و ماهيت معنوى انقالب 
عوامل  و  جهانيان  به  سال  سى  از  پس  و  شد  يادآور  را 
بى خرد و كم فهم دشمن و فتنه گران داخلى و خارجى 
خون  انقالبى،  مردم  و  انقالب  هم  هنوز  كه  كرد  ثابت 
حسين ، پيام  و مرام حسين (ع) در بند بند وجود و لحظه 
لحظه عمر خويش حفظ نموده و هر لحظه كه احساس 
وظيفه كنند با همان شور حسينى به ميدان آمده و توطئه 
دشمن و فتنه فتنه گران را به خودشان بر مى گردانند.   

وى يكى از دستاوردهاى مهم نهم دى، را انسجام، وحدت 
و يكپارچگى مجدد مردم دانست و افزود: به لحاظ شرايط 
و  گسترده  جوسازى  و  تبليغات  و  دهم  انتخابات  خاص 
سوء تفاهمات ايجاد شده اختالف، چند دستگى، مشاجرات 
اجتماعى صفوف متحد و منسجم  نزاع هاى فردى و  و 
نهم دى،  راهپيمايى  و  تهديد مى كرد  به شدت  را  مردم 
نقش بسيار مؤثر و معجزه آسايى در پيوند دوباره دل ها 
با  ايفاء كرد و انسجام مجدد نيروهاى انقالبى  و جان ها 
محوريت واليت فقيه و رفع كدورت ها و سوء تفاهامات 

ناشى از فتنه گرى دشمن را به ارمغان آورد. 
فرماندار بيرجند در پاسخ به اين سؤال كه بازخوانى 9 دى 
و تبين دستاوردهاى حضور ميليونى چه تأثيرى در زنده 
نگه داشتن اين روز دارد؟ گفت: 9 دى بى شك يكى از 
انقالب است كه به  بزرگترين روزهاى سى و چند ساله 
در  ايران  مردم  بزرگ  به حماسه  را  آن  توان  مى  جرأت 
 بهمن 57 تشبيه كرد تا جايى كه حتى معاندترين رسانه ها

ملت  ميليونى  حضور  از  خبر  و  شدند  اعتراف  به  مجبور 
ايران در اين حماسه ملى دادند.

مردم ايران با هر تيپ و قيافه و سليقه و اعتقادى، براى 
دفاع از نظام و انقالب و امام و رهبرى، به صحنه آمدند.  
و امروز وظيفه ماست كه قدر اين ملت بزرگ دانسته شود 

و مسئوالن نيز قدردان اين ملت بزرگ باشند.

روشنگرى هاى رهبر انقالب پس از فتنه 88 
باعث ريزش طرفداران سران فتنه شد

امام جمعه فردوس نيز در سخنانى اظهار كرد: در جريان 
فتنه 88  كه سران فتنه به اهداف خود نرسيدند با بيگانگان 
همراهى كردند تا فشار اقتصادى بر دولت منتخب مردم 
مردم  مقاومت  اما  آورند  در  پاى  از  را  دولت  و  زياد شود 
خنثى  آنها  نقشه هاى  تا  شد  سبب  دولت  از  پشتيبانى  و 
گردد. حجت االسالم بابايى ماهانى نژاد خاطرنشان كرد: 
روشنگرى هاى رهبر انقالب پس از فتنه 88 باعث ريزش 
طرفداران سران فتنه شد و اقدامات فتنه گران در محرم 
آن سال و آشوب هايى كه به پا كردند باعث خروش مردم 
در 9 دى ماه شد. وى يادآور شد: 9 دى ماه روز ماندگارى 
در تاريخ انقالب اسالمى است و نشان مى دهد كه مردم 

بر سر آرمان هاى انقالب خود ايستاده اند.

 سردار افشار و ماندگارى و حبيب زاده 
مهمانان ويژه روز 9 دى

رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى 
نيز گفت: براى گراميداشت روز 9 دى بيش از 30 برنامه 
ها  در شهرستان  و سخنرانى  همايش  قالب  در  محورى 
زاده   ابراهيم  مرتضى  االسالم  شد. حجت  خواهد  برگزار 
در نشست هماهنگى برنامه هاى 9 دى استان اظهاركرد: 
9 دى روز ميثاق امت با واليت و روزى است كه ملت 
ايران بصيرت واليى خود را به تمام جهانيان نشان دادند.
وى افزود: براى گراميداشت اين روز مهم همه مسئوالن 
بايد تالش خود را انجام داده و از ملت هميشه در صحنه 
دعوت  روز  اين  هاى  برنامه  در  حضور  براى  هم  استان 
مى كنيم. وى با بيان اينكه براى گراميداشت روز 9 دى 

برنامه هاى مختلف و زيادى در استان برگزار مى شود، 
و  همايش  قالب  در  محورى  برنامه   30 از  بيش  گفت: 

سخنرانى در شهرستان ها برگزار خواهد شد.
حجت االسالم ابراهيم زاده اظهاركرد: در برنامه هاى پيش 
ميهمانان  حضور  از  روز  اين  گراميداشت  براى  شده  بينى 
كل  ستاد  فرهنگى  معاون  افشار  سردار  جمله  از  كشورى 
زاده  و حبيب  ماندگارى   نيروهاى مسلح، حجت االسالم 
دعوت شده است. رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
خراسان جنوبى ادامه داد: از جمله برنامه هاى محورى پيش 
بينى شده در بيرجند برگزارى تجمع مردمى در روز چهارشنبه 
و  حسين(ع)  امام  مسجد  در  صبح   9:30 ساعت  دى؛   9
همچنين برگزارى مراسم گراميداشت 9 دى در همين روز 
ساعت 18 در حسينيه جماران و... مى باشد. به همين مناسبت 
در شهرستان هاى خوسف در هيئت حسينى ساعت 18:30، 
نهبندان در مصلى امام على (ع) ساعت 18:30، درميان در 
مسجد جامع ساعت 17:30، سربيشه در مهديه ساعت 10 
صبح، سرايان در مسجد جامع ساعت 17:30، قاين در مصلى 
نماز جمعه ساعت 9:30 صبح، زيركوه در مصلى ساعت 9 
الكاظم  آستان مقدس حسين بن موسى  صبح، طبس در 
ساعت 17:30 و در فردوس در هيئت رزمندگان ساعت 19 

مراسم گرامى داشت 9 دى برگزار مى شود.

جوابيه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى

پيام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
بهداشت  مراكز  «چرا  درباره   94/9/22 مورخ  شما 
ماهه   6 حدود  االن  فرزندم  ندارد،  اطفال  فلج  قطره 
لطفًا  ندادند  بهش  رو  ماهگى   4 قطره  ولى  هست 
 مسئوالن بهداشت استانى جوابگو باشند» به استحضار 
مى رساند: در ماه هاى گذشته به علت برخى مشكالت 
در خط توليد واكسن فلج اطفال، استان ما نيز مشابه 
ساير استان ها با كمبود واكسن مواجه شد. ليكن فعًال 
نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان ها و كودكان دو 
ماهه براى تلقيح واكسن در اولويت مى باشند. در حال 
حاضر پيگيرى ها براى رفع مشكل كمبود واكسن فلج 

   اطفال در استان انجام شده و ادامه دارد.
جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/8/27 درباره «اصالح پل ورودى 
رساند:  مى  استحضار  به  فالحى»  شهيد  خيابان 

موضوع بررسى و رفع نقص مى گردد.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
ديوار  با  قانونى  «برخورد  درباره   94/8/25 مورخ  شما 
استحضار مى رساند: مطابق  به  نويسى سطح شهر» 
الصاق هر  يا  قوانين شهردارى نوشتن هرنوع مطلبى 
نوشته اى بر روى ديوارهاى شهر كه مخالف مقررات 
انجمن شهر (شوراى اسالمى شهر) مى باشد، ممنوع 
است مگر در محلى كه شهردارى براى نصب و الصاق 
اعالنات معين مى كند و در اين محل ها نيز تنها نصب و 
الصاق آگهى انجام شود و نوشتن بر روى آن ممنوع مى 
باشد الزم به ذكر است متخلفين در اين خصوص عالوه 
بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت جريمه نيز محكوم 
خواهند شد. ضمن اينكه شهردارى بيرجند در راستاى 
وظيفه قانونى خود كه اغلب منجر به صادر شدن رأى بر 

عليه آنها از سوى مراجع قضايى مى گردد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست
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 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم
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 درختى  در اكوادر داراى  ريشه هاى بسيار پيچيدهاست كه مانند پاى انسان مى تواند به حركت در آيد. هنگام تغيير فصل، ريشه ها
به يكديگر پيچيده شده و به طور تدريجى در جهت نور خورشيد حركت مى كند. براساس اين گزارش، اين نوع درخت هر روز دو تا سه سانتى 
متر حركت مى كند و ساالنه حدود بيست متر جا به جا مى شود. اين ميزان جا به جايى براى يك درخت مى تواند يك ماراتن باشد.

درخت متحرك در اكوادور 

4

مثنوى "ازهر و مزهر" بزرگترين اثر حماسى 
قمرى  هجرى   700 سال  در  نزارى  حكيم 

سروده شده است.
اين منظومه شامل ده هزار و ششصد و دوازده 
در  كه:  است  قرار  اين  از  ماجرا  است.  بيت 
خانواده مقتحم بزرگ قبيله بنى اوس، پس از 
مدتها فرزندى به دنيا مى آيد كه او را «مزهر» 
مى نامند. «مزهر» پس از تربيت و رشد اكنون 
انسانى عدالت دوست، عاشق حقيقت، سردارى 
اليق و شاعرى شايسته شده است. "مزهر " 
دخترى  و  دارد   " "ازهر  نام  به  عمويى  دختر 
ثابت قدم و دشمن بى عدالتى است."ازهر" در 

دو هفتگى نامزد «مزهر» شده بود.
هنوز آسوده لب ها از لبن داشت  
كه نام اندر زبان مرد و زن داشت
هنوزش غنچه گل ناشكفته   
مه نو نامزد شد در دو هفته

***
چو سرو قامتش شد گردن افراز  
خدنگ غمزگانش ناوك انداز
مشام جان مزهر زان خبر يافت  
وزان نشو و نما جانى دگر يافت
پدر كاشفته مزهر را چنان ديد  
صواب از راى روشن ديده ان ديد
كه در عقد آورد آن ماه را زود  
بگيرد بر بال ان راه را زود
پدر   ، ازدواج  مراسم  از  پس  مدتى  اندك 
ولخرجى  و  سخاوت  كند  مى  فوت  "مزهر" 

برادران  نيرنگ  و  پيشه  عاشق  «مزهر» 
در مدت  ثروت «مزهر»  اتالف  ازهر موجب 

كوتاهى مى شود.
بسى مال از پدر ميراث ماندش  
به اندك روزگارى برفشاندش
چنانش عور كردند ان سه عيار  
كه شد بى بال و پر چون مرغ طيار
به اندك مدتى كارش چنان شد  
كه محتاج همه خلق جهان شد
سه برادر ازهر كه تمايل به ازدواج خواهرشان 
با مزهر نداشتند به نزد هليل بزرگ قبيله بنى 
در  برادر  سه  قصد  از  هليل  روند  مى  غسان 
با وى  ازدواج خواهرشان  به  خصوص تمايل 
آگاه و خرسند مى شوند ازهر برادر بزرگش را 
به بى اخالقى و بى شرافتى متهم مى كند و 

زير بار وعده و وعيد برادرانش نمى رود. 
پيام  «هليل»  به  دروغ  به  «ازهر»   برادر 
افراد  اما  است  موافق  «ازهر»  كه  دهد  مى 
موجب  خود  اين  و  كنند  مى  مخالفت  قبيله 
شقاوت  شود.  مى  طوالنى  جنگ   وقوع 
و بى رحمى هليل در اين جنگ بسيار شبيه به 

بيدادگرى ها و كشتارهاى مغول است.
چو آگه شد از صورت حال   

چو مرغ كشته زد لختى پرو بال
زجا برخاست چون ديوانه مست 

به هم برمى زد از بى طاقتى دست
سبك چون ديو بى ره در ره استاد

سوارى ده هزارش در پى افتاد

«ازهر» را به اردوگاه هليل مى برند «مزهر» 
با  نبرد  و  پايدارى  و  همبستگى  به  را  مردم 

«هليل» دعوت مى كند.
خودكشى كرد و خلقى جمع گشتند  
چو پروانه به گرد شمع گشتند
بر او خلقى شد از هرگونه انبوه  
چو كوه و او به زير كوه اندوه

از دست كنيزكان هليل رها  را   «ازهر» خود 
مى كند و در جنگ شركت مى جويد.

كنيزان دامن «ازهر» گرفته 
دل از جان گرامى برگرفته  

زبن بگشاد «ازهر» از سربام  
كه هان اى مزهر افتاده در دام

چو خواهى رفت من هم آمدم باش 
مرو بى من همين دم آمدم باش

به زور از دستشان دامن فروكند 
به زارى خويش از ان منظر بيفكند

ماجراى انداختن «مزهر» با دست وپاى بسته 
تا  دزدان  دست  به  گرفتار شدنش  و  دريا  به 
جنگ دوباره با هليل و غلبه بر وى خواندنى 

و زيباست.
در داستان منظوم نزارى «ازهر» زنى قهرمان 
و شجاع است كه لباس رزم مى پوشد و در 
چنين  را  وى  نزارى  كند  مى  شركت  جنگ 

توصيف مى كند
اگر مردى بياموز ز «ازهر» 

بدانى تا زن است ار مرد بنگر
زنى كش جمله خصلت ها نكويند 

همه مردان غالم وقت اويند
هليل كه تالش مى كند به ازهر دست يابد با 

مقاومت و خشم وى روبرو مى شود.
چون ازهر ديد كامد اهرمن مست  
در منظر بر او محكم فروبست
كه اين در زنده نگشايم به رويش  
وگرآيد چو سگ راند زكويش
حالل مزهرم در نيك نامى   
نى ام همچون شما مشتى حرامى

نزارى در اين منظومه به جوانمردى «مزهر» 
و  روستائيان  به حريم  اندازى  در عدم دست 
دهاتى ها اشاراتى دارد دوران كودكى نزارى 
و  ها  مصيبت  هاست  مغول  حمله  با  مقارن 
به خاطر  دوران  ازاين  او  كه  را  مشقت هاى 
دارد با بازآفرينى هنرى در اين داستان تلفيق 
مى كند و عرضه مى دارد. پندار، رفتار و كردار 
اعتقادات  و  نظريات  با  بسيار  مزهر مشابهت 
نزارى  دارد و در چند جاى اين داستان نزارى 

به اين موضوع اشاره مى كند:
چو در زنجير اين سودا فتادم  

نزارى را لقب مزهر نهادم
و در صفحه ديگر مى گويد:

كتاب اول كه بنهادم اساسش  
ز شرح حال خود كردم قياسش

مقامات من است اين شرح داده  
بنابر ازهر و مزهر نهاده

پادشاه  كمك  به  «مزهر»  نهايت  در 

وصال به  و  شود  مى  پيروز  هليل  بر   يمن 
«ازهر» مى رسد.

دكتر محمدرضا راشد محصل در شرحى كه 
بر اين كتاب نوشته با استناد به نوشته هاى 
عاشق  مزهر  منظومه  از  بردار.  نسخه  فلوى 
صاحب  معشوق  ازهر  و  انسان  ناطقه  نفس 

جمال مطلوب حقيقى اوست.
هليل نفس اماره به بدى است كه هم اصرار 
در فرماندهى دارد و هم راهزن اصلى، عاشق 
گرى  حيله  ازهر   بزرگ  برادر  "صبح  است. 
طبيعت بشرى است كه در جهت گمراه كردن 
كردن مزهر او را به هواپرستى مى خواند تا 

عمر تلف كند.
و دكتر راشد محصل اضافه مى كند:

اين  در  رفيعى  محمود  دكتر  كوتاه!  سخن 
عمده  اثر   27 از  بيش  فرهنگى  خشكسال 
بخش  بايد  و  اند  كرده  منتشر  و  تصحيح  را 
عمده اى از معرفى فرهنگى خراسان جنوبى 
با  اينك  دانست.  ايشان  زحمات  مرهون  را 
نزارى همه كارهاى  اثر  اين آخرين  تصحيح 
يا  و  تصحيح  چاپ،  را  قهستانى  حكيم  اين 
بايد  اند.  داده  انتشار  و  اند  كرده  ترجمه 
شناساندن  و  شناختن  از  اى  عمده  بخش 
و  جلوه هاى هنرى  و  خطه خراسان جنوبى 
فرهنگى آن را نتيجه كوشش هاى اين انسان 
فرهنگى دانست و براى ايشان پيروزى بيشتر 

در تحقق اهداف فرهنگى آرزو كرد.

مثنوى «ازهر و مزهر»
 حكيم نزارى قهستانى

معرفي کتاب:

نكاتى براى ساختن
 يك اتاق خواب استاندارد

اتاق خواب جايى است براى آسودن و كسب آرامش و 
انرژى مجدد براى يك روز كارى ديگر. انتخاب لوازم 
اتاق خواب و همچنين نوع چيدمان اتاق خواب كمك 
مى  واقعى  استراحت  و  آرامش  اين  به كسب  زيادى 

كند.
اتاق نبايد با يك سرى اشياى عجيب و غريب پر شود. 
زمان طراحى دكور اتاق خواب بايد فقط بر ضروريات 

متمركز شد تا اتاق خواب شلوغ نشود.
كارشناسان مى گويند: فقط يك تختخواب خوب براى 
تضمين خوابى كه خستگى را از تن به در كند، كافى 
نيست؛ دكور اتاق خواب هم اهميت دارد. رنگ هاى 
اتاق  در  بخش  آرامش  فضايى  ايجاد  به  گرم  و  آرام 
خواب كمك مى كند و در همين حال عكس هاى 
عالقه  مورد  تصاوير  از  بايد  هم  ديوار  روى  آويزان 

شما (براى مثال، عكس هايى كه در مسافرت گرفته 
ايد) باشد.ارتفاع تخت خواب هاى امروزى به صورت 
cm 40 مى باشد. اگر تخت خواب  استاندارد حدوداً 
شما خيلى كوتاه است مى توانيد از پله هاى عمودى 

براى افزايش ارتفاع تخت استفاده كنيد.
نرم  پَر و  از تشك هاى  اين منظور  براى  بهتر است 
استفاده كنيد كه هم ظاهر زيبايى دارند هم بسيار نرم 
و مناسب هستند. با استفاده از يك تكه پارچه يا پرده، 
همچنين با استفاده از چند تكه چوب به راحتى مى 
توانيد سايبانى براى تختتان بسازيد. به اين ترتيب كه 
چوب ها را به ديوار نصب كرده و فضايى را ايجاد كنيد 
كه اطراف آن توسط پارچه يا پرده محصور شده باشد.

«صورتى» يكى از رنگ هايى است كه امروزه اغلب 
اتاق  كردن  زيباتر  براى  آن  از  طراحى  هاى  شركت 
خواب استفاده مى كنند. اما رنگ رؤيايى كه مى توان 

از آن استفاده كرد  قرمز يا عنابى روشن است.
شما به راحتى مى توانيد اتاق خواب خود را با استفاده از 
وسايل عجيب و غريب اما زيبا كه هر كدام به نحوى 
نيز مى توانند تك باشند، تزئين كرده و اتاق خوابى 

جذاب و زيبا بسازيد.
از بالش ها و  مى توانيد براى تزئين تختخواب خود 
كوسن هايى به شكل هاى مختلف استفاده كنيد؛ به 
اين ترتيب كه آنها را بر روى تخت قرار داده و در واقع 
توانيد  مى  متفاوت  هاى  سبك  به  آنها  دادن  قرار  با 

منظره هاى مختلفى ايجاد كنيد.

دكوراسيون

خواندنى ها

كشف راز جاودانگى با جانور آبزى كوچك

يك پژوهش جديد نشان مى دهد كه «هيدرا» جانور 
كوچك و آبزى يك سانتيمترى كه در آب هاى شيرين 
جهان سكونت دارد، هرگز پير نمى شود و اگر در شرايط 
ايده آل باشد، مى تواند براى هميشه زنده بماند.يافته هاى 
اين پژوهش نشان مى دهد كه هيدرا مى تواند در شرايط 
ايده آل بدون هيچ نشانه اى از پيرى يا افزايش مرگ و 
مير و كاهش بارورى در سن بعد از بلوغ، كه به صورت 
اجتناب ناپذير براى همه گونه هاى چند سلولى اتفاق 
مى افتد، زندگى كند.دانيل مارتينز يكى از محققان اين 
پژوهش و استاد كالج پومونا در كلرمونت آمريكا اظهار 
كرد: ما بر اين باوريم كه يك هيدرا تحت شرايط مناسب 

مى تواند براى هميشه زنده بماند.
اثبات  براى  را  خود  اصلى  آزمايش  من  افزود:  مارتينز 
فرآيند  دچار  موجودات  ساير  مانند  نيز  هيدرا  كه  اين 
پيرى مى شود، آغاز كردم اما، خالف تمام فرضيه ها و 
داده هاى من اثبات شد.وى با اين حال گفت كه شانس 
زنده ماندن هيدرا براى هميشه كم است، زيرا آنها در 
و  آلودگى  وحش،شكارشدن،  حيات  خطرات  معرض 
بيمارى ها قرار دارند. مارتينز با همكارى جيمز ووپل از 
مؤسسه پژوهشهاى جمعيتى ماكس پالنك در روستوك 
آلمان، يافته هاى قبلى خود در مورد جاودانگى هيدرا را 
در مقياس بسيار بزرگتر تكرار كرد.به گفته مارتينز اين 
مقياس و اين واقعيت كه هيدرا در طول زمان داراى نرخ 

بارورى ثابت بوده كليد اهميت اين پژوهش است.
داشته  نگه  در ظرف خود  هيدرا  هر  پروژه،  اين  براى 
ميگو  با  هفته  در  بار  سه  جداگانه  صورت  به  و  شده 
آرتميا كه تازه از تخم در آمده تغذيه مى كرد.آب شيرين 
دست سازى كه هيدرا در آن زندگى مى كرد بايد سه بار 

در هفته تعويض مى شدو

كاريكاتور

به کوشش دکتر محمود رفيعي -  شمارگان: ١٠٠٠ چاپ … ١٣٩٤

داعش اعالم جنگ جهاني کرد!

با حضور آقاى دكتر همراز
متخصص داخلى همه روزه از ساعت 

6 شب الى 12 شب/ خانم دكتر 
سجادى نژاد متخصص جراحى گوش 

و حلق و بينى و جراحى زيبايى 
پنجشنبه ها  از ساعت 6 شب الى 

8 شب / آقاى دكتر دهقانى جراح و 
دندانپزشك روزهاى سه شنبه
 از ساعت 7 شب الى 9 شب

آقاى دكتر محمدى زاده دندانپزشك 
فعال مى باشد. 32431932

دارالشفاء امام جعفر صادق (ع) 
مسجد توحيد

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر 

گرانيت و موزاييك ساده 
09156706538     

آموزشگاه طراحى دوخت 

راحلـه 
با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

 در رشته هاى نازك دوزى، ضخيم دوزى
بچگانه دوزى، راسته دوزى، مانتو و شلوار و ... 

 هنرجو مى پذيرد

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

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

09153623627 - 05632211244-32232039

بخارى مانند هر وسيله گاز سوز ديگر براى درست سوختن به اكسيژن نياز دارد . بنابراين از مسدود  كردن 
همزمان تمامى درزها و منافذ خوددارى كنيد. 
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ترانه شب

شب است و قصه گيسوى تو بهانه من 
نشست در دل خاموش شب ترانه ى من

شعاع روى ماه تو و نگاه گرم تو مهر 
چه حاجت است چراغ اندرون خانه ى من

چو موج اشك درون سپهر دامن تو
ستاره مى دمد از گريه شبانه من

درون دفتر هستى چو شعرجادوى عشق
هميشه زنده اى اى عشق جاودانه من

اگرچه توده خاكسترم ز خاموشى
فروزد از نگهت در نهان زبانه من

بگو كه رهگذرى بود مانده در ره عشق
اگر كسى ز تو پرسد صبا نشانه من

دوباره در دل صياد آشيانه كنم
دهد به باد چون صياد اشيانه من

زمانه با تو ز عشق و وفا چه كرد اى دوست
مپرس قصه ى اين بى وفا زمانه من

فسانه ها همه از ياد مى رود ناقوس
اگر كه با تو بگويد كسى فسانه من

ناقوس

يك وجب روغن روى آش

پخت  مى  نذرى  آش  بار  يك  سالى  شاه  ناصرالدين 
تا  يافت  و خودش در مراسم پختن آش حضور مى 
تهيه آش جمع براى  مملكت هم  رجال  ببرد.   ثواب 

 مى شدند و هر يك كارى انجام مى دادند. خالصه هر 
كس براى تملق وتقرب پيش ناصرالدين شاه مشغول 
ايوان مى نشست و  باالى  بود. خود شاه هم  كارى 
سر  بود.  كارها  گر  نظاره  باال  از  و  كشيد  مى  قليان 
مى  دستور  كار  پايان  در  شاه  ناصرالدين  آشپزباشى 
 داد به در خانه هر يك از رجال كاسه آشى فرستاده 
مى شد و او مى بايست كاسه آن را از اشرفى پر كند 

و به دربار پس بفرستد
كسانى را كه خيلى مى خواستند تحويل بگيرند روى 
است  پرواضح  ريختند.  بيشترى مى  روغن  آنها  آش 
آنكه كاسه كوچكى از دربار برايش فرستاده مى شد 
بزرگ  قدح  آن كه مثال يك  و  كمتر ضرر مى كرد 
 آش كه يك وجب روغن رويش ريخته شده دريافت

مى كرد حسابى بدبخت مى شد.
به همين دليل در طول سال اگر آشپزباشى با يكى 
گفت  مى  او  به  شد  مى  دعوايش  وزرا  يا  اعيان  از 
بسيار خوب بهت حالى مى كنم دنيا دست كيه... آشى 

برايت بپزم كه يك وجب روغن رويش باشد.

يادت باشه كه: در زندگى يه روزى 
به عقب نگاه مى كنى.

 به آنچه گريه دار بود مى خندى

كاغذ سفيد رو هر چقدر هم تميز و زيبا باشه 
كسي قاب نميگيره، براي ماندگاري 

در ذهنها بايد حرفي براي گفتن داشت.

اين است وصيتم مراعات كنيد
با مردن من مباد هيهات كنيد

شيريني و گل چاره تاريكي نيست
در ختم من آفتاب خيرات كنيد !

ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است
 نوعى چاپلوسى و كمتر 

از آن درماندگى يا حسادت است .

انديشيدن همانند ديدن نيست زيرا گاهى 
چشمها دروغ مينماياند اما آن كس 

كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمى كند.

كارآفرينان جوان با وجود اينكه از سوى هم سن و سال 
سرمايه  توسط  گيرند،  مى  قرار  تشويق  مورد  خود  هاى 
گذاران و يا حتى مشتريانى كه بابت پول دادن به جوانى 20 
ساله و كم تجربه نگران هستند به چالش كشيده مى شوند. 
اما شما نبايد اجازه دهيد سن و سال كم، سد راه موفقيتتان 
شود. دو كارآفرين جوان، در ادامه ى مطلب توصيه هاى 
خود را با شما در ميان مى گذارند و به شما ياد مى دهند 

چطور جدى گرفته شويد.

روى وجهه ى خود متمركز شويد
آنتونى جيمز گرين، مؤسس و صاحب گرين تست پرپ، 
در دوران دانشجويى كار خود را به عنوان مشاور امتحان 
ورودى دانشگاه ها آغاز كرد تا اندكى درآمد بيشترى داشته 
باشد. گرين تست پرپ براى آزمون ورودى دانشگاه هاى 

آمريكا، خدمات آنالين مشاوره ارائه مى كرد. 
هاى  آگهى  از  استفاده  با  را  خود  اى  مشاوره  خدمات  او 
كاغذى تبليغ و بعد از 40 تماس اولين مشترى اش را جذب 
كرد. او در اين باره مى گويد: «وقتى مى فهميدند چقدر 
جوان و كم تجربه هستم، واقعاً براى ادامه ى كار تمايلى 

نشان نمى دادند».
اما گرين به جاى اينكه دلسرد شود، تعدادى مشترى پيدا 

آنان مى گرفت متمركز شد.  با  نتايجى كه  كرد و روى 
ترديدى كه ابتدا نسبت به اعتبار وى وجود داشت با نتايج 
خوبى كه دانش آموزان مذكور كسب مى كردند از بين 
رفت و اين باعث شد به عنوان يك مشاور خوب ميان 
دانش آموزان وجهه اى كسب كند. گرين عقيده دارد «اگر 
بتوانيد كارى را خوب براى مردم انجام دهيد، ديگر سن و 

سالتان واقعاً برايشان اهميتى نخواهد داشت».

روى مشترى تمركز كنيد
كليد موفقيت گرين، تمركز روى نياز هاى مراجعانش بود. 
گويد:  او مى  داد.  پوشش مى  را  اش  تجربگى  اين، كم 
«هر وقت از خودم حرف مى زدم، مشترى ام را از دست 
مى دادم، چون حرف زيادى براى گفتن نداشتم. من يك 
جوان 18 ساله بودم كه تجربه ى زيادى نداشت و مشغول 
تحصيل در كالج بود. اما وقتى مثًال از آنها مى پرسيدم 
دخترتان در چه درسى قوى و در چه درسى ضعيف است، 
مشترى شروع مى كرد به تعريف كردن و توضيح دادن».

دور كردن اين مكالمه از خود، و متمركز كردن آن روى 
مشترى، سؤال كردن از وى درباره ى نياز هايش، و توضيح 
برنامه اى كه براى حل كردن مشكالت وى در نظر داريد، 

بهترين راه دور زدن كم تجربگى شماست.

فرا تر از سنتان رفتار كنيد

براى مدى و الكس هاسوالك، مؤسسين الو گرون فودز، 
وادار كردن مشترى به ناديده گرفتن سن و سال كمشان 
(به ترتيب 21 و 22 ساله در زمان راه اندازى)، به اين معنا 
بود كه بايد لباس رسمى به تن مى كردند و رفتارشان در 

جلسات، فرا تر از سن واقعى شان مى بود.
 اين به آنها كمك مى كرد نه تنها بالغ تر، بلكه توانا تر 
از سنشان به نظر بيايند. مدى هاسوالك در اين باره مى 
برخورد خيلى مهم است؛ مخصوصًا  اولين  گويد: «تأثير 
براى كارآفرينان جوانى كه هيچ سابقه ى كارى ندارند».

خودتان را در جمع افراد موفق قرار دهيد
يكى از راه هايى كه مى توانيد به عنوان يك كارآفرين 
جوان، رشد سريع ترى داشته باشيد اين است كه خودتان 
از شما بزرگ تر  افراد موفقى قرار دهيد كه  را در جمع 
براى  راه،  ابتداى  در  هاسوالك  الكس  و  مدى  هستند. 
شركت خود يك هيئت مشاوران ايجاد و برخى نام هاى 

شناخته شده اين صنعت را با خود همراه كردند.
دادند،  اعتبار  ما  به  «آنها  گويد:  مى  باره  اين  در  مدى   
مخصوصاً وقتى كم كم سرمايه اى جمع كرديم و آنها 

نيز هنگام مواجهه ى برنِد در حال رشدى چون برند ما، 
العاده اى در اختيار   توصيه، درونداد و ديدگاه هاى فوق 

ما قرار مى دادند».

از سن و سال خود استفاده كنيد
برخى از كارآفرينان جوان ممكن است گهگاه به خاطر 
كم سن و سالى شان مورد بى حرمتى قرار بگيرند و به 
دروغ  مورد سن خود  در  دليل وسوسه مى شوند  همين 
بگويند تا توانا تر به نظر برسند. اما در برخى موارد، جوان 
بودن مى تواند بر اعتبارشان بيفزايد.مثًال در مورد مدى و 
الكس هاسوالك، جوان بودن به آنها اجازه داد در ارائه 
ى انرژى و خون تازه اى كه مى توانستند به رگ هاى 
صنعت راكد و كهنه ى خود وارد كنند، به معناى واقعى 
كلمه بدرخشند. براى گرين نيز، سن و سال كم از زاويه 
اى مزيت به حساب مى آمد و به او اجازه داد با مخاطب 
هدف خودش كه دانش آموزان دبيرستانى بودند، ارتباط 

بهترى برقرار كند.
 او مى گويد «آنها جوان بودن من را دوست داشتند، چون 
به كارم عالقه داشتم و براى آن اشتياق زيادى به خرج مى 
دادم». او با اين حرف به ما نشان مى دهد براى موفقيت 
هميشه الزم نيست سن و سال پايين خود را مخفى كنيد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

در آنجا تكيه مى زنند [و] ميوه هاى فراوان و نوشيدنى در آنجا طلب مى كنند.
سوره ص، آيه 51

حديث روز  

دعا مغز و روح عبادتها است هيچ دعايى بى اثر نمى ماند و الاقل كفاره بعضى از گناهان واقع مى شود.
پيامبر (ص)

شعر

چگونه به عنوان يك كارآفرين جوان جدى گرفته شويد

                        

749516238
321897546
586342179
452681397
698723451
137459682
274138965
963275814
815964723

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.
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5891

9853

157

8734

27

9425

463

6975

3276

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش ملك تجارى به متراژ 
متر بين مدرس حدود 45 

57 و 55 به قيمت كارشناسى
 يا معاوضه با آپارتمان

09151600811

يك شركت تبليغاتى 
براى تكميل كادر خود نياز به 
طراح گرافيك و بازارياب 

با روابط عمومى باال دارد.
  09155628902

 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

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

فروش فـورى
دوو سى يلو مدل 79، يك سال بيمه 

بدون رنگ
موتور پالس 135، مدل 90، بيمه 
كامل  09152694541 - عبدى

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

شركت پخش مواد غذايى 
براى تكميل كادر فروش خود به 

تعدادى ويزيتور مجرب و باسابقه  
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالى نيازمند است. پخش كننده 
محصوالت: پارميدا ، هوم كر، بارلى ، 

عطايا ، زغال قالب و ...
09379862642

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

متقاضيان مسكن فقط 2 واحد ديگر 
از مجتمع 17 واحدى پيروزى باقى مانده

واريزى اوليه 20 ميليون + 50 ميليون 
وام مسكن + مابقى در حين ساخت
متراژ 90 متر مفيد (زمين ملكى ) 

 با كليه امكانات
شركت تعاونى مسكن تقاطع گستر كوير

09155614208-09155612431

واگذارى مغازه پوشاك زنانه  در بهترين 
نقطه مدرس  قيمت: 20 ميليون تومان

09352826601

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش منزل وياليى جنوبى  273 متر مربع 
زمين ،  240 زيربنا  فى: 360 تومان   
 معلم 7- پالك 34      09155620967

مغازه تجارى به مساحت 60 متر واقع در 
ميدان امام خمينى كوچه بانك صادرات 

مركزى اجاره داده مى شود. فى: 600 تومان 
 09155620967 - 32226351

مغازه كفش فروشى  در راسته بازار 
به فروش مى رسد. نقد و اقساط 

يا معاوضه با خودرو    09362399262

فروش نهال عناب ، زرشك و انار  
 09011251205

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

09153613243- شريفى

كباب پز و كوبيده گير و دو كارگر ساده 
براى پذيرايى ترجيحا مجرد با حقوق عالى  

نيازمنديم.    09151582675

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

استــاپ
شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1

 ايوبى

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

امالك پايتخت

خيابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بيابانى
موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر فى كارشنـاسى 
نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم (تك واحدى) 
زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت (تك واحدى) 
زيـر فـى كارشنــاسى
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حوادث

كريمى بهترين هافبك هجومى ايران 
شناخته شد

در برنامه نود اين هفته على كريمى بهترين هافبك 
هجومى بعد از انقالب اسالمى ايران شناخته شد.

هافبك  بهترين  انتخاب  به  برنامه  نظرسنجى  سوال 
هجومى بعد از انقالب ايران اختصاص داشت. بينندگان 
نود بايد از ميان شاهرخ بيانى، مجتبى جبارى، مسعود 
شجاعى، امير قلعه نويى، على كريمى، ايمان مبعلى، 
هافبك  بهترين  نويدكيا  محرم  و  منصوريان  عليرضا 
انتخاب مى  را  ايران  انقالب اسالمى  از  بعد  هجومى 
كردند. در نهايت نيز على كريمى با كسب 72 درصد آرا 

بهترين هافبك هجومى بعد از انقالب شناخته شد.

تكواندو و كشتى پاك ترين و قايقرانى و 
وزنه بردارى پرخطرترين رشته ها براى 

المپيك ريو

انجام  از  نادو  دوپينگ  با  مبارزه  ملى  سخنگوى ستاد 
1111 تست دوپينگ از تمام رشته هاى ورزشى تا قبل 
از پايان سال 2015 خبر داد و گفت: در بين رشته ها ى 
اعزامى به المپيك ريو، كشتى نسبت به و ز نه بر د ار ى و 
قايقرانى از نظر دوپينگ پاك ترين و كم خطرناك ترين 
رشته است. وى افزود: امسال چون سال كسب سهميه 
المپيك است تمام تالشمان بر اين است كه با انجام 
تست هاى هوشمند و هدفمند ورزشكاران پاك و سالمى 
را به المپيك اعزام كنيم كه تا به امروز در دستيابى به 

چنين هدف مهمى، عملكرد موفقى داشتيم.

تيم ملى اميد بدون آزمون
 و جهانبخش در راه ريو

ايران  : تيم ملى اميد  سايت اخبار فوتبال آسيا نوشت 
كمتر از دو هفته ديگر بايد در اولين ديدارش در انتخابى 
برابر  شود،  مى  برگزار  قطر  دوحه  در  كه  ريو  المپيك 
سوريه به ميدان برود ولى هنوز تكليف حضور عليرضا 
جهانبخش و سردار آزمون در اين تيم مشخص نيست و 
به احتمال زياد، اين دو بازيكن در اين رقابت ها حضور 
نخواهند داشت.تيم ملى اميد ايران مصمم است تا طلسم 
چندين ساله براى حذف در انتخابى المپيك را بشكند و 

بعد از سال ها در اين رقابت ها حضور داشته باشد.

استقالل 3 - 1 سياه جامگان
  يك نفس تاصدر جدول 

استقالل تهران به صدرجدول رسيد. از هفته شانزدهم 
ليگ برتر و در ورزشگاه آزادى تيم هاى استقالل و 
سياه جامگان رو در روى يكديگر قرار گرفتند و تيم 
آبى پوش تهرانى موفق شد پيروزشود. شاگردان پرويز 
مظلومى اين ديدار را با نتيجه 3-1 برنده شدند و به 
صدرجدول رسيدند. استقالل براى صدرنشينى به يك 
البته يك گل مشكوك هم  و  نياز داشت  بيشتر  گل 
دريافت كرد كه به خاطر همين يك گل فعال تيم دوم 

باقى بماند.

  دود سيگار باعث نازايى مى شود

  به روش سنتى الغر شويد

و  ريزه خوارى  روى هم خورى،  پرخورى،  از     -
مخلوط خورى پرهيز كنيد. 

-   غذا را آن قدر بجويد كه هنگام بلعيدن شيرابه 
شود؛ يعنى كامال له و با بزاق دهان مخلوط شود. 

 -   از مصرف بيش از حد غذاهاى چرب و شيرين 
حلواها،  خامه اى،  شيرينى  انواع  مثل  بى مزه  و 
شله زرد، چربى دنبه و انواع روغن ها پرهيز كنيد؛ 

چراكه در بدن رطوبت ايجاد مى كند. 

حلواها،  مانند  (پركالرى)  كثيرالغذا  غذاهاى    -
شيربرنج،  مانند  شير  به همراه  حبوب  گوشت ها، 

گندم، آجيل تازه و فرنى ها را مصرف نكنيد.
-    غذاهايى را كه خون غليظ ايجاد مى كنند 
مانند هليم و كله پاچه، خميرها، رشته و ماكارونى، 
مغز، جگر، قلوه، تخم مرغ سفت شده و پنير تازه 

ميل نكنيد.
-    مصرف نان هاى برشته و نان جو و پرهيز از 

نان هاى خميرى

8ماده غذايى كه موجب نفخ شكم 
مى شوند

1. مواد غذايى بسيار چرب
ادويه ها براى سالمتى مفيد هستند، اما اگر به 
ميزان متعادل مصرف نشوند، ممكن است در بدن 

توليد التهاباتى كنند
2. نوشيدنى هاى گازدار

دى اكسيد كربنى كه در اين نوشيدنى ها وجود 
دارد، در بدن توليد نفخ و ورم مى كند و اسيد معده 

را افزايش مى دهد.
3. سبزيجات چليپايى

اين نوع از سبزيجات حاوى پلى ساكاريد هستند. 
اين ماده ى غذايى ديرهضم است و زمانى كه در 
معرض باكترى هاى روده قرار مى گيرد، تخمير و 

در ناحيه معده توليد ناراحتى هايى مى كند. 
4. نمك

مصرف بى رويه نمك يكى از مهم ترين داليلى 
است كه مانع از آبرسانى به بافت هاى بدن مى 

شود. 
5. كربوهيدرات هاى تصفيه شده

6. غذاهاى تند و پرادويه
7. فرآورده هاى لبنى

8. انواع لوبيا

   دود سيگار باعث نازايى مى شود

نتايج تحقيقات جديد نشان مى دهد كه سيگار 
كشيدن و در معرض دود سيگار بودن باعث نازايى 
و يائسگى زودهنگام در زنان مى شود.  زنانى كه 
اما در معرض دود  خودشان سيگار نمى كشند، 
زنان  از  بيشتر  درصد   18 نيز  دارند  قرار  سيگار 

غيرسيگارى كه در معرض دود سيگار هم نيستند، 
  ممكن است با مشكالت بارورى مواجه شوند.

جوانه اى براى كم خونى

مصرف جوانه شبدر براى آرامش اعصاب بسيار 

مفيد است و مصرف آن بويژه به زنان ميانسال 
كه در آستانه يائسگى قرار دارند توصيه مى شود. از 
ديگر خواص آن خاصيت تصفيه كنندگى و تنظيم 
فعاليت هاى كبدى است از جوانه ى شبدر مى 
استفاده  نيز  خون  فشارى  پر  درمان  براى  توان 

نمود.

14 عالمت مهم سرطان در زنان

ديگر  و  نفخ  شامل  تخمدان  سرطان  عالئم 
مسائل گوارش، و لگن است. احساس سيرى به 
سرعت حتى اگر خيلى هم غذا نخورده باشيد، 

و اضطرار براى تخليه ادرار، نياز به پيگيرى از 
طريق آزمايش خون و سى تى اسكن دارد.

اشاره  جزئى  هرچند  عالئم  برخى  به  اينجا  در 
حتما  زن  يك  كند  نمى  تاكيد  كه  است  شده 
به سرطان مبتال شده اما اين عالئم در صورت 
و  پيگيرى  تحت  سرطان  رد  براى  بايد  تداوم 

ارزيابى قرار گيرند: 
 كاهش وزن بدون علت، نفخ،  تغييرات پستان، 
عادات ماهانه غير منظم، سوء هاضمه، تغييرات 
دهان،درد،تغييرات در غدد لنفاوى،تب،خستگى 

و سرفه مداوم

چربى كمتر؛ عمر بيشتر

طبق يك تحقيق جديد، توقف حركت پروتئين 
به  كلسترول  نظير  هايى  چربى  انتقال  مسئول 
عمر  طول  افزايش  به  تواند  مى  بدن  اطراف 
ايالت  براون  دانشگاه  محققان  كند.  كمك 
خود  اخير  هاى  پژوهش  در  آمريكا  رودايلند 
ليپوپروتئين  توليد  ى  توقف  با  كه  دريافتند 
ها،  كرم  در   (VIT) «ويتلوژنين»  به  موسوم 
طول عمر آنها تا 40 درصد افزايش يافت. طبق 
داراى مزاياى  پروتئين  اين  اين تحقيق جديد، 
آمده  دست  به  هاى  داده  هست.  هم  ديگرى 
تكاملى  روند  كه  دهد  مى  نشان  ها  كرم  از 

apoB مانع از عمر طوالنى مى شود. 

 مشاور ارشد دولت انگليس در امور پزشكى هشدار داده است كه سوزاك ممكن است «درمان ناپذير» شود. سوزاك يك بيمارى مقاربتى است كه ميكروبى به نام «نيسريا 
گونوريا» باعث آن مى شود. بيمارى در مردان تقريبا در تمام موارد عالمت دار است اما انتقال ميكروب به حدود نيمى از زنان باعث بروز عالمتى نمى شود. گفته مى شود 

سوزاك بيشتر در زنان جوان زير 25 سال ديده مى شود. سوزاك درمان نشده مى تواند باعث عفونت هاى مجراى ادرار، نابارورى و بيمارى هاى التهابى لگن شود.

سوزاك ممكن است «درمان ناپذير» شود

مرگ خاموش كارگر در حكيميه  
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
تهران از مرگ دو كارگر افغان بر اثر گازگرفتگى خبر داد. 
سيدجالل ملكى در گفت وگو با  ايسنا ، دراين باره گفت: 
در ساعت 12:42 ظهر يك مورد حادثه گازگرفتگى به 
سامانه 125 اطالع داده شد.وى افزود: پس از حضور 
عوامل آتش نشانى در محل مشاهده شد كه حادثه در 
يك ساختمان پنج طبقه 10 واحدى در حال ساخت رخ 
داده و در آن دو كارگر در يك واحد 80 مترى در طبقه 
اول دچار حادثه شده اند. وى گفت: دو كارگر افغان در 
يك اتاق شش مترى مشغول استراحت بودند كه در پى 
گازگرفتگى دچار بيهوشى شده و  پس از تحويل به 

اورژانس، مرگ هر دو كارگر تاييد و اعالم شد.

خودكشى يك دختر
 در ميدان رسالت  

  دخترى جوان به داليل نامعلوم در ميدان رسالت تهران 
دست به خودكشى زد.

به گزارش ايسنا به نقل از «باشگاه خبرنگاران»، ساعت 
11:20 روز دوشنبه، دخترى حدودا 25 ساله، خود را از 
روى پل عابر پياده به پايين پرت كرد.مردم سريعا با 
مشاهده صحنه سقوط اين دختر جوان با اورژانس و 
نيروى انتظامى تماس گرفتند و ماموران سريعا در محل 

حاضر شدند.
اما  نيست  مشخص  هنوز  دختر  اين  خودكشى  علت 
عباسى مدير اطالع رسانى اورژانس تهران اين خبر را 

تاييد كرده است.

تيراندازى مرگبار
 در رستوران مكزيكى

مقامات داخلى مكزيك اعالم كردند: در پى تيراندازى 
در محل يك رستوران در جنوب اين كشور چهار تن 
جان خود را از دست دادند.به گزارش (ايسنا)، در اين 
ايالت «گوئررو»  تيراندازى كه روز يكشنبه در  حادثه 
اتفاق افتاد چهار نفر در يك رستوران به ضرب گلوله 
كشته شدند.طبق گفته شاهدان چهار فرد مسلح پس از 
آنكه وارد رستوران شدند، دو زن و دو مرد را مورد هدف 
گلوله هاى خود قرار دادند.به گزارش ايسنا  پليس محلى 
ايالت «گوئررو»  اعالم كرد: در مورد جزئيات بيشتر اين 
تيراندازى و هدف افراد مسلح از انجام آن، اطالعاتى 

بدست نيامده است.

دستگيرى 3 سارق حرفه اى
 در پايتخت

از  بزرگ  تهران  آگاهى  پليس  پنجم  پايگاه  رئيس 
دستگيرى دو برادر و يك بچه محل كه اقدام به سرقت از 
شهروندان كرده بودند، خبر داد. با توجه به شيوه و شگرد 
سرقت، كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه سارقين ابتدا 
به شيوه زاغ زنى اقدام به شناسايى شاكيه كرده و پس 
از تعقيب وى، در يك فرصت مناسب دست به سرقت 
كيف حاوى 20 هزار دالر زده اند، لذا تصاوير دوربين هاى 
مداربسته متعلق به صرافى محدوده ميدان كاج مورد 
بازبينى قرار گرفت و كارآگاهان موفق به شناسايى يكى 
با  از مجرمان سابقه دار شدند. او سرقت هاى خود را 

مشاركت دو برادر انجام مى داده است.

مهمان طمع كار، صاحبخانه
 را خفه كرد

معاون مبارزه با جرائم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ 
از دستگيرى مردى كه براى سرقت پنج ميليون و 600 
هزار تومان اقدام به قتل يكى از آشنايان خود كرده بود، 
خبر داد. كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى با بررسى 
محل جنايت اطالع پيدا كردند كه وجوه نقد داخل خانه 
به مبلغ پنج ميليون و 600 هزار تومان به سرقت رفته و 
به احتمال فراوان مقتوله در زمان حضور سارق يا سارقان 
در داخل خانه قصد درگيرى با آنها و كمك خواستن از 
همسايگان را داشته كه مانع وى شده اند و در ادامه با 
يك رشته پارچه اى كه به دور گردنش انداخته شده به 

قتل رسيده است.

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 

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

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

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

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

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى

  ايتاليايى-  اسپانيايى
www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09351285847

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

  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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

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

زمين موسوى به متراژ 160 متر  با موقعيت عالى فروشـى
 از قولنامه هاى موسوى  همراه: 09151601023 
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هشدار مدير كل بحران براى آمادگى مقابله تشييع پيكر پاك شهيد رضايى در زيركوه
در برابر زلزله؛ طى سال گذشته

 استان؛ 700 بار لرزيد

خراسان  استاندارى  بحران  مديريت  مديركل  مهر- 
جنوبى در آيين تجليل از برترين هاى مديريت بحران، 
خراسان جنوبى را يكى از استان هاى مستعد زلزله عنوان 
كرد و گفت: در طول سال گذشته حدود 700 زلزله به 
بزرگى يك تا سه ريشتر در خراسان جنوبى به وقوع 
پيوسته است كه اين امر آمادگى الزم براى رويارويى 
با اين پديده را گوشزد مى كند. مير جليلى به برگزارى 
84 مانور امداد و نجات در سطح شهرستان ها طى اين 
هفته اشاره كرد و از برگزارى 170 دوره آموزشى خبر 
ارتقاى  با هدف  اين كارگاه هاى آموزشى  داد و گفت: 
توان آمادگى دستگاه  هاى عضو شوراى مديريت بحران 
برگزار شده است. استاندار نيز در اين جلسه به خدمات 
صادقانه، خالصانه و بى ريا امدادگران اشاره كرد و ضمن 
تأكيد بر لزوم فراگيرى آموزش هاى الزم براى برخورد با 
بالياى طبيعى افزود: نياز است كه همه مردم، مسئوالن 
و امدادگران آموزش هاى الزم در اين زمينه را فراگيرند 
تا تلفات حوادث به حداقل برسد. گفتنى است در اين 
جلسه از 10 نفر از برترين هاى مديريت بحران استان 
انجام  را  خاصى  اقدام  و  درخشيده  ملى  در سطح  كه 

داده اند با اهداى تنديس و هدايا تجليل و قدردانى شد.

توزيع 13 ميليارد ريال اقالم امدادي و 
عملياتي مديريت بحران در شهرستان ها

و  جنوبي  خراسان  استاندار  حضور  با  و  گذشته  روز 
تني چند از مديران استاني و شهرستاني، 13 ميليارد 
از  بحران  مديريت  عملياتي  و  امدادي  اقالم  ريال 
تجهيز  راستاي  در  بحران،  مديريت  اعتبارات  محل 
شد.  توزيع  استان  شهرستان   11 در  بخشداري   25
در  اقالم  اين  استانداري،  عمومي  روابط  گزارش  به 
راستاي تقويت آمادگي تيم هاي امداد و نجات اداره 
كل مديريت بحران استانداري و نيز تسريع در اسكان 
هاي  كانكس  شامل  كه  ديدگان  آسيب  اضطراري 
 مديريت بحران، سرويس هاي بهداشتي و حمام هاي
و  اضطراري  برق  موتور  آب،  ثابت  تانكرهاي  سيار، 
تجهيزات مقابله با سيالب، تجهيزات مرتبط با شبكه 
بي سيم استان و تجهيزات مورد نياز براي ماشين آالت 

مرتبط با مديريت بحران استان بود، توزيع شد. 

200 هزار كارت ملى هوشمند
 در استان صادر مى شود

مهر-  مديركل ثبت احوال استان گفت: 200 هزار كار 
ملى هوشمند طى سال آينده در خراسان جنوبى صادر 
مى شود.  پور حسين  در همايش بزرگداشت روز ثبت 
احوال، اظهار كرد: براى صدور اين ميزان كارت هوشمند، 
راه اندازى تعداد 46 ايستگاه كارى در استان مورد نياز 
است. وى با بيان اينكه تاكنون 22 دستگاه كارى راه 
اندازى شده است، تصريح كرد: راه اندازى هر ايستگاه 
همه  كمك  و  بوده  اعتبار  تومان  ميليون   15 نيازمند 
دستگاه هاى استانى را مى طلبد. وى با اشاره به صدور 
شناسنامه يك روزه در بيرجند، بيان كرد: خراسان جنوبى 
جزو اولين استان هايى است كه به صورت يك روزه و 

بدون فوت وقت شناسنامه نوزادان را صادر مى كند.

بهبود يافتگان اعتياد 
از وام اشتغال بهره مند مى شوند

خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبير  تسنيم- 
جنوبى از اعطاى مبلغ 100 ميليون ريال وام اشتغال 
به درخواست كنندگان بهبود يافته در استان خبر داد. 
زندى در ستاد فرعى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان درميان اظهار كرد: مبارزه با مواد مخدر از 
عهده يك ارگان و نهاد خارج است و بايد از ظرفيت 
مبارزه،  در  سمن ها  نظير  دولتى  غير  سازمان هاى 
پيشگيرى و حتى درمان اعتياد استفاده كرد. وى از 
ايجاد تفاهم نامه هاى ادارى مابين صاحبان حرف و 
مشاغل براى بهبود يافتگان از اعتياد خبر داد و گفت: 
در راستاى اين تفاهم نامه ها به هر نفر از متقاضيان 

100 ميليون ريال تسهيالت اشتغال اعطا مى شود.

بيش از 500 تن آرد در بين روستائيان 
و عشاير درميان توزيع مى شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  نمايندگى  مسئول  تسنيم- 
شهرستان درميان گفت: اين اداره ماهانه 533 تن آرد 
بين 134 روستا به صورت خام و 65 واحد نانوايى در 
شهرستان درميان توزيع مى كند. صادقى با بيان اينكه 
از ابتداى امسال هزار و 135 مورد بازرسى از واحدهاى 
بازرسى ها  اين  گفت:  است،  آمده  عمل  به  نانوايى 
با  مشترك  گشت   25 طى  و  انفرادى  قالب هاى  در 
نان  و  آرد  كيفيت  كنترل  كميته  اعضاى  همكارى 
صورت گرفته كه منجر به تشكيل 20 پرونده به ارزش 

32 ميليون و 276 هزار ريال شده است.

شبستان- با حضور پرشور مردم و همرزمان شهيد پيكر پاك استوار دوم شهيد مهدى رضايى در زيركوه تشييع و در زادگاهش روستاى بمرود در آغوش خاك آرام گرفت. 
برادر شهيد در جمع تشييع كنندگان پيكر پاك اين شهيد اينچنين گفت: من برادر شهيد از دورترين نقطه مرزى شرق كشور به شما نوكران استكبار جهانى و كوردالن هشدار 
مى دهم اگر فكر مى كنيد با جناياتى كه در اقصى نقاط مرزى كشور مرتكب مى شويد و قطره قطره خون عزيزانمان را مى ريزد تا با خيال واهى خودتان ناامنى در كشور 

ايجاد كنيد سخت در اشتباه هستيد. شهيد استوار دوم مهدي رضايي جمعه شب در منطقه مرزي زابل در درگيري با اشرار مسلح به فيض عظيم شهادت نائل آمد.

خراسان جنوبى در ميالد رحمت العالمين غرق در نور و شادى شد
استان خراسان جنوبى در 17 ربيع االول و به يمن فرخنده 
مصطفى  محمد  حضرت  مهربانى  و  رحمت  پيامبر  ميالد 
امام  حضرت  امامت  آسمان  پاك  سالله  وششمين  (ص) 
جعفر صادق (ع) غرق نور و شادى شد. به گزارش  تسنيم، 
مردم متدين اين استان از چند روز پيش به استقبال اين 
ميالد خجسته رفته و با آذين بندى و چراغانى، كوچه ها 
و خيابان هاى شهر را براى برگزارى جشن ميالد رسول 

مهربانى ها و امام جعفر صادق (ع) مهيا كردند. به همين 
مناسبت مردم با نصب پالكارد و پرده هاى رنگى كه در آنها 
تبريك و تهنيت اين هفته بزرگ و همچنين پيام هايى در 
تأكيد بر وحدت شيعه و سنى درج شده و نيز نصب ريسه 
هاى چراغانى در طول خيابان ها، ارادات خود را به خاندان 
نبوت نشان مى دهند. برپايى ايستگاه هاى پذيرايى در معابر 
عمومى و محالت سطح شهر، به جا آوردن صله ارحام، ديد 

 و بازديد از بزرگان فاميل و تكريم و تعظيم خانواده هاى
معزز شاهد و ايثارگران از جمله برنامه هاى ديگرى است 
انجام مى دهند.  ايام مبارك  اين  استان در  اين  كه مردم 
حضرت  ميالد  سالروز  روز  و  شب  با  همزمان  همچنين 
از سوى مهديه ها،  المرسلين حضرت محمد (ص)  خاتم 
با  باشكوهى  مراسم جشن  استان  هاى  حسينه  و  مساجد 
برگزار  (ع)  بيت  اهل  خاندان  دوستداران  گسترده  حضور 

جشن  مجالس  االول  ربيع   17 شب  در  همچنين  شد. 
و  سرايى  مديحه  و  خوانى  مولودى  با  همراه  شادمانى  و 
اهداى جوايز در بيشتر مساجد، حسينيه ها و اماكن مذهبى 
 برگزار شد. آئين هاى جشن و سرور در11 شهر بخش ها و
دهستان هاى استان برگزار و سخنرانان با تبريك والدت 
حضرت محمد مصطفى (ص) و حضرت امام جعفر صادق 

(ع) و هفته وحدت اين ايام  راگرامى داشتند.

انتخابات نشان دهنده قدرت مردمي 
نظام مقدس اسالمي ايران است

بر  نظارت  هيئت  اعضاي  مشترك  جلسه  در  استاندار 
انتخابات، اعضاي ستاد انتخابات، اعضاي هيئت بازرسي 
مقدس  نظام  قدرت  كرد:  اظهار  استان  فرمانداران  و 
جمهوري اسالمي ايران همواره بر پايه حضور مردم در 
تمامي عرصه ها و صحنه ها پايه ريزي شده است و 
در اين بين انتخابات مهمترين عرصه قدرت مردمي اين 
نظام اسالمي است. وي با بيان اينكه بايد زمينه حضور 
تمامي ساليق و ديدگاه هاي سياسي پذيرفته شده در 
انتخابات پيش رو فراهم شود، گفت: هيچ گاه انتخابات 
نبايد موجب ايجاد دودستگي و افتراق در بين مردم شود. 

اتحاد حول محور واليت  فقيه 
رمز پيروزى 37 ساله انقالب اسالمى است

دفاع  ارزش هاى  نشر  و  آثار  حفظ  مديركل  تسنيم- 
مقدس با اشاره به اينكه اتحاد حول محور واليت فقيه 
گفت:  است،  بوده  ايران  ملت  ساله   37 پيروزى  رمز 
استمرار  همدلى  و  وحدت  با  ايران  اسالمى  انقالب 
يافته است. سرهنگ قاسمى در مراسم جشن محورى 
و نشست روشنگرى در آبيز اظهار كرد: امروز يكى از 
مهم ترين مسائل كشور مسئله وحدت است كه دشمن 
از ابتدا وحدت ما را نشانه گرفته و ما بايد در مقابل اين 
توطئه ها هوشيار باشيم. وى گفت: دشمن به دنبال چند 
هدف مهم درميان كشورهاى اسالمى و از جمله ايران 
است كه سلطه  علمى، مردم ستيزى، سلطه فرهنگى و 
فكرى، سلطه اقتصادى، سلطه نظامى كه خوشبختانه با 
وجود نيروهاى مجرب نظامى و بسيج مردمى در اين 
مورد پيروز نيستند، از جمله اين اهداف و توطئه هاست.

برگزارى اولين جلسه كميته فرهنگى 
و هنرى ستاد دهه فجر 

گروه خبر- اولين جلسه كميته فرهنگى و هنرى ستاد 
دهه فجر با حضور نمايندگانى از دستگاه هاى فرهنگى و 
هنرى استان در محل سالن كنفرانس اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان برگزار شد. هدف از برگزارى اين 
جلسه تبيين راهبرد محتوايى و اجرايى برنامه هاى دهه 
فجر بود تا از برنامه هاى كليشه اى در اين ايام پرهيز 
شود و برنامه هايى اجرا شود كه تأثير عميق ترى بر 

افكار عمومى مخصوصاً قشر جوان داشته باشد.

يك هزار و 730 كيلومتر
از راه هاى استان دو بانده مى شود

با  و شهرسازى خراسان جنوبى  راه  مديركل  تسنيم- 
بيان اينكه اين استان حدود 2 هزار كيلومتر راه شريانى 
برخوردار است، اظهار كرد: در حال حاضر يك هزار و 
است.  اجرا  حال  در  استان  در  دوم  باند  كيلومتر   730
جعفرى با بيان اينكه خراسان جنوبى از نظر ترانزيت 
كاال، مسافر و راه هاى شريانى از اهميت خاصى برخوردار 
است، گفت: كريدورهاى جنوب به شمال و غرب به 

شرق در استان از كريدورهاى اصلى كشور است.

مانور زلزله و اسكان اضطرارى 
در شهرستان زيركوه برگزار شد

تسنيم- رئيس هالل احمر زيركوه گفت: به مناسبت 
هفته ايمنى و كاهش اثرات بالياى طبيعى و همچنين 
سالگرد زلزله بم، هالل احمر شهرستان اقدام به برگزارى 
مانور زلزله استانى و اسكان اضطرارى در شرايط كامًال 
واقعى كرد. حورانى در حاشيه اين مانور اظهار كرد: در اين 
مانور عالوه بر امدادرسانى در زلزله فرضى، برنامه هايى از 
قبيل آتش سوزى، آواربردارى و همچنين اسكان و توزيع 
اقالم زيستى و امدادى، واحد ترياژ و عوامل مختلف 
امدادرسانى در محل اردوگاه اضطرارى نيز لحاظ شده 

بود كه با موفقيت به مرحله اجرا درآمد.

رواج بيمارى «نيوكاسل» بين طيور 
مرغداران احتياط كنند

از شيوع  مهر- مدير كل دامپزشكى خراسان جنوبى 
بيمارى «نيوكاسل» بين طيور در فصل زمستان خبر 
داد و گفت: 40 ميليون قطعه طيور عليه اين بيمارى در 
استان واكسينه شدند. رفيعى پور اظهار كرد: نيوكاسل 
از يك نوع  بيمارى عفونى و واگيردار است كه  يك 
ويروس به وجود مى آيد و باعث عفونت دستگاه تنفسى 
مى شود. وى با اشاره به شيوع اين بيمارى در بين طيور 
در پاييز و زمستان، بيان كرد: خطر اين بيمارى را بايد 
جدى گرفت چرا كه بعد از مبتال شدن طيور به اين 

بيمارى، راه درمانى وجود ندارد.

رئيس پليس پيشگيرى ناجا از همكارى 45 هزار نگهبان 
محله با پليس خبر داد و افزود: اگر اين عدد را در سال آينده 
به 100 هزار نفر برسانيم تأثير بسيار خوبى در پيشگيرى از 
در  مهر، سردار محمد شرفى  گزارش  به  دارد.  وقوع جرم 
 همايش عمومى فرماندهان و رؤساى كالنترى و پاسگاه هاى
سريع  شدن  عوض  دليل  به  كرد:  اظهار  استان  انتظامى 
جابجايى  اجتماعى،  هاى  ساختار  شدن  متحول  قوانين، 
كاركنان نيرو و ورود نيروهاى جديد هرسال همايشى  در 
عملكردى  حوزه  تحليل  وى  مى شود.  اجرا  كشور  سراسر 
آشنايى  و  فرماندهى  تدابير  ابالغ  پاسگاه ها،  و  كالنترى 
كاركنان بامقررات جديد و به وجود آمدن علوم و تكنولوژى 

جديد در اين زمينه را از اهداف همايش دانست. 

همكارى 45 هزار نگهبان محله با پليس

شرفى با تأكيد بر مردمى كردن امنيت در جامعه، اظهار 

داريم كه بخشى   نگهبان محله  كرد: در كشور 45 هزار 
از كار ناجا را انجام مى دهند و اگر بتوانيم اين عدد را در 
سال آينده به 100 هزار نفر برسانيم تأثير بسيار خوبى در 

راستاى پيشگيرى از وقوع جرايم خواهد داشت. 
وى با بيان اينكه بنا داريم اجراى احكام را با به كار گيرى 
توسعه  قضايى  پرونده  كردن  الكترونيكى  و  تكنولوژى 
از  بعضى  در  پرونده ها  الكترونيكى كردن  افزود:  بخشيم، 

كالنترى هاى استان ها در مركز استان صورت مى گيرد.
اهداف  از  كاركنان  رفتارى  هاى  مهارت  افزايش  شرفى 
 197 سامانه  در  افزود:  و  دانست  انتظامى  نيروى  مهم 
بيشترين گله مندى در حوزه پليس از  رفتاركاركنان است  
وى  با بيان اينكه در 9 ماهه سال جارى در كشور 5 درصد 
كاهش وقوع سرقت داشته ايم، افزود: در خراسان جنوبى 
24 درصد جرايم سرقت به عنف كاهش پيدا كرده كه رقم 

بسيار خوبى است.

لزوم مبارزه با خرافات
ترويج مفاهيم قرآنى در جامعه ضرورى است

نماينده ولى فقيه در استان نيز در اين همايش با تأكيد بر 
لزوم مقابله با خرافات و انحرافات عنوان كرد: بايد فرهنگ 

و مفاهيم قرآنى را در جامعه ترويج دهيم.
حجت االسالم على رضايى با تبريك والدت پيامبر اكرم 
كه  است  اخالق  و  صفت  يك  اسالم  كرد:  اظهار  (ص) 
حماسه  به  اشاره  با  وى  دارد.  پذيرش  زيبايى ها  برابر  در 

است  پذيرفتنى  و سليقه  اختالف  افزود:  9 دى سال 88 
به هيچ  را اسالم و جامعه  اما آتش زدن مسجد و قرآن 
وجه نمى پذيرد. وى ادامه داد: وقتى مردم هوشيار ايران 
احساس كردند اصل نظام و انقالب اسالمى مورد هجوم 
دشمن قرار گرفته است حماسه بزرگ 9 دى را رقم زدند.
و  صداقت  انتظامى  نيروى  نماد  اينكه  بيان  با  رضايى 
بايد اهل عشق  انتظامى  پاكى است، گفت: يك فرمانده 
آخرين  كه  را  قرآن  بايد  شد:  يادآور  وى  باشد.  عبادت  و 
با خرافات مبارزه كنيم چرا  سروش آسمانى است احيا و 

كه قرآن كتاب علم و بينش است.

غالمى- انجمن مديريت آموزشى خراسان جنوبى با حضور دكتر بهرنگى رئيس 
انجمن مديريت آموزشى كشور و قائم مقام انجمن جهانى علم وتكنولوژى در 
مديريت  انجمن  مقام  قائم  تورانى  داد.  جلسه  تشكيل  بيرجند  كوهستان  هتل 
آموزشى كشور، نويد ادهم دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش، قدمى رئيس 
سازمان مدارس استثنايى كشور، مهديزاده رئيس دانشگاه فرهنگيان بيرجند و اعضاى 
هيئت مديره انجمن مديريت آموزشى استان از ديگر حاضران اين جلسه بودند. دكتر 
محمدرضا بهرنگى در اين جلسه به جايگاه حقوقى انجمن هاى مديريت آموزشى در 
كشور پرداخت و اظهار كرد: انجمن مديريت آموزشى در 11 استان كشور فعاليت مى 
كند. وى افزود: انجمن هاى مديريت آموزشى در توسعه مجالت علمى-پژوهشى و 
ارتقاى كيفى شاخص هاى نيروى انسانى نقش مهمى دارند. بهرنگى توجه خاص 
به كيفيت خواهى و تحول، پيگيرى توسعه دانشنامه مديريت آموزشى كشور، انعقاد 
و تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى به منظور توانمند سازى علمى 

نيروى انسانى را الزمه پيشرفت علمى استان وكشور دانست.

قائم مقام انجمن جهانى علم وتكنولوژى با اشاره به برنامه ريزى براى آموزش 
علوم وتكنولوژى در دو منطقه شمال و جنوب كشور براى استفاده كشورهاى 
همسايه ايران، اظهار اميدوارى كرد با هماهنگى صورت گرفته در بهار سال 95 

همزمان با جشن دانش آموختگى دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان بيرجند، 
كنسرسيوم شعب انجمن مديريت آموزشى ايران در مركز استان برگزار شود. 

دكتر نويد ادهم دبير كل شوراى عالى آموزش وپرورش نيز در اين جلسه به 
اهميت نقش انجمن مديريت آموزشى در خصوص توسعه حرفه اى كاركنان 
سازمان ها پرداخت و بر استفاده از ظرفيت هاى دولتى و غير دولتى در جهت  

توليد منابع بومى در راستاى نيازهاى بومى- محلى تأكيد كرد.
در ادامه جلسه، ويرايش نهم كتاب الگوهاى نوين تدريس تأليف جويس،ويل و 
كالهون ترجمه دكتر بهرنگى كه با ويرايش جديد در سال 2015 انتشار يافته به 

دكتر پورشافعى رئيس انجمن مديريت آموزشى خراسان جنوبى اهدا شد.
در پايان اين نشست، زاهديان دبير انجمن مديريت آموزشى استان در گفتگو با 
خبرنگار آوا بيان كرد: اين انجمن در حال حاضر از ظرفيت هاى فراوانى از قبيل 
نيروى انسانى متخصص و توانمند برخوردار است و آمادگى دارد در راستاى آموزش 
وتوانمندسازى نيروى انسانى سازمان ها، تمامى دوره ها و كارگاه هاى آموزشى 
نهادها و دستگاه هاى اجرايى استان را برگزار نمايد. وى همچنين از روزنامه آواى 

خراسان جنوبى كه براى توسعه علمى استان تالش مى كند قدردانى كرد. 

حسين زاده– كارشناسان امور اقتصادى يكى از راه هاى برون رفت از ركود 
اقتصادى را تحرك در بخش مسكن مى دانند و بانك مسكن طى چند ماه 

گذشته پيگير خروج از ركود بوده است.

تصويب افزايش رقم تسهيالت بخش مسكن 
توسط شوراى پول و اعتبار

مدير شعب بانك مسكن در نشست مطبوعاتى با بيان اين مطلب ادامه داد: بنا بر 
تصميمات شوراى پول و اعتبار، تسهيالت بخش مسكن افزايش مى يابد و طرح 
اعطاى اين تسهيالت از اول ديماه 94 اجرا مى شود كه رقم اين تسهيالت براى 
خريد مسكن در تهران و كالن شهرها 60 ميليون تومان، براى مراكز استان ها   
50 ميليون و براى ساير شهرها 40 ميليون تومان است. ضمن اينكه وام جعاله 

10 ميليونى نيز براى اين منظور قابل دريافت مى باشد.
 به گفته محمد پورقربانى زوج هايى كه از تاريخ 17 دى ماه 91 به بعد ازدواج كرده اند

مى توانند از اين تسهيالت استفاده كنند، نرخ سود اين تسهيالت 18/5 درصد و  
بازپرداخت آن 12 ساله است كه به سه روش ساده، پلكانى ساده و پلكانى دوره اى 
قابل تقسيط مى باشد.  بازپرداخت اقساط در روش ساده طى 144 ماه و بدون تفاوت، 
در روش پلكانى ساده با 5 درصد افزايش سال به سال و در روش پلكانى دوره اى با 
20 درصد افزايش اقساط هر 4 سال به 4 سال صورت خواهد گرفت. مبلغ هر قسط 
تسهيالت 50 ميليون تومانى خريد مسكن به روش بازپرداخت ساده 870 هزار تومان 
است. در روش پلكانى ساده بازپرداخت با مبلغ هر قسط 725 هزار تومان شروع و هر 
سال 5 درصد به ان اضافه خواهد شد.  وى افزود: در روش پلكانى دوره اى نيز اقساط 
 به مبلغ 780 هزار تومان اغاز و هر 4 سال 20 درصد به اين مبلغ اضافه مى گردد.
روش  با  قسط  هر  مبلغ  هم  مسكن  خريد  تومانى  ميليون  تسهيالت 40  براى 

بازپرداخت ساده 690 هزار تومان است. در روش پلكانى ساده اقساط با 580 هزار 
تومان شروع و هرسال 5 درصد به آن اضافه مى شود  و در روش پلكانى دوره اى 
نيز اقساط با 620 هزار تومان آغاز و هر 4 سال 20 درصد به آن افزوده خواهد شد.

مدير شعب بانك مسكن در ادامه به تسهيالت احداث مسكن اشاره كرد وافزود: 
در  گروهى  بخش  در  و  ماه   12 انفرادى  بخش  در  تسهيالت  اين  متقاضيان 

 24 مدت  اين  در  تسهيالت  سود  نرخ  داشت.  خواهند  مهلت  ماه   18 نهايت 
به 18/5  احداث  كار  و تكميل  تعهد  به  به محض عمل  باشد كه  درصد مى 

درصد كاهش مى يابد. مدت تقسيط نيز 12 سال است.

تقليل بيش از 80 درصد هزينه هاى ساخت مسكن 

پورقربانى با بيان اينكه هدف بانك مسكن گام برداشتن براى توسعه ملى است، 
اظهار كرد: بانك مسكن بيش از 80 درصد هزينه هاى ساخت مسكن را به نوعى 
تقبل كرده و بر اين اساس در شهر بيرجند براى ساخت هر واحد به صورت سنتى 
تا سقف 80 و به صورت صنعتى 90 ميليون تسهيالت قابل پرداخت مى باشد. 
در شهرهايى مثل طبس و قاين براى احداث هر واحد به صورت سنتى ساز 60 

و براى صنعتى ساز 70 ميليون تومان و در ساير شهرهاى استان نيز براى سنتى 
قابل  تومان تسهيالت  ميليون  براى صنعتى سازى 50  و  واحد 40  سازى هر 
پرداخت است. وى افزود: بخشى از مبلغ اين تسهيالت، 8 ساله قابل تقسيط است. 
البته چنانچه اعضاى خانواده قصد احداث مسكن به صورت مشاركتى داشته باشند 

شرايط ويژه اى براى آنان درنظر گرفته مى شود.

پرداخت تسهيالت مسكن مهر براى 28 هزار و 600 واحد در استان

پورقربانى از اعطاى تسهيالت پس انداز صندوق يكم بانك مسكن نيز خبر داد و 
گفت: اين تسهيالت يك ماه پيش با هدف يكسان سازى سقف تسهيالت مصوب 

شده و در مراكز استان ها 60 و در ساير شهرها 40 ميليون تومان است. 
به گفته وى مشترى سپرده اى را به عنوان صندوق يكم نزد بانك مى گذارد كه 
 كف آن در مراكز استان ها 10  و در ساير شهرها 6 ميليون و 700 هزار تومان 
مى باشد و پس از گذشت يكسال تسهيالت با نرخ 14 درصد و مدت تقسيط 12 
سال به وى پرداخت مى گردد. حداقل سن دريافت كنندگان اين تسهيالت بايد 18 
سال تمام بوده و داراى درآمد مستقل باشند و از تسهيالت دولتى و بانك مسكن 
استفاده نكرده باشند. مبلغ هر قسط بازپرداخت اين تسهيالت نيز براى وام 40 
ميليونى 575 هزار تومان و براى وام 60 ميليون تومانى 860 هزار تومان مى باشد.

به گفته وى بانك مسكن در قالب طرح مسكن مهر براى بالغ بر 28 هزار و 600 
واحد در استان تسهيالت پرداخت كرده كه 95 درصد آن پرداخت شده و 22 هزار 
و 500 واحد فروش اقساطى گرديده و واگذار شده است. همچنين در قالب بافت 
فرسوده به 145 واحد تسهيالت پرداخت گرديده است. عالوه بر اين براى 8 هزار 
و 183 واحد مسكن روستايى نيز در استان تسهيالت پرداخت شده كه تاكنون 96 
درصد آن فروش اقساطى شده و واگذار گرديده است.                                                                                                                                 

همكارى 45 هزار نگهبان محله با پليس
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حسين زاده- فرماندار شهرستان ميبد در راس هيئتي متشکل از فعاالن صنعتي و اقتصادي 
اين شهرستان به دعوت از سازمان متولي منطقه ويژه اقتصادي استان به بيرجند سفر کردند. 
فرماندار شهرستان ميبد را در اين سفر هيئت مديره گروه بزرگ تاپ( سر سرمايه گذار 
منطقه ويژه اقتصادي استان ) و جمعي از کارخانه داران و توليدکنندگان اين شهرستان 

همراهي  مي کردند.

صدور کليه مجوزهاي سرمايه گذاري در فاصله کمتر از ٧٢ ساعت در منطقه ويژه 
اقتصادي استان

در جلسه اي که با حضور اين هيئت و جمعي از مديران استان در محل ساختمان اداري 
منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي برگزار شد، معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه 
ويژه اقتصادي استان با تشريح سابقه تصويب، راه اندازي و افتتاح اين منطقه به تبيين مزايا و 
ظرفيت هاي خراسان جنوبي و منطقه ويژه اقتصادي اين استان پرداخت و با بيان اينکه گذر 
رسمي ميل ٧٨( ماهيرود) که قطعه منفصله مرزي منطقه ويژه اقتصادي استان در آنجا واقع 
است کوتاه ترين مسير ترانزيت کاال به افغانستان مي باشد، گفت: در منطقه ويژه اقتصادي 
استان و توسط سازمان مسئول اين منطقه، کليه مجوزها براي فعاليت سرمايه گذاران به طور 
رايگان و در کمتر از ٧٢ ساعت صادر مي گردد. مهندس ملکي با اشاره به اينکه فرصت ها و 
مزيت هاي استان خراسان جنوبي، آرزوي ساير نقاط است ، افزود: بايد از اين فرصت ها به 

بهترين شکل ممکن استفاده شود.

شهروندان خراسان جنوبي در فرهنگ اجتماعي حرف اول را مي زنند

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي استان نيز ضمن معرفي مدعوين گفت: خراسان جنوبي 
داراي مردماني خوب و با فرهنگ است و به نظر من بيرجندي ها و شهروندان خراسان 
جنوبي در فرهنگ اجتماعي حرف اول را مي زنند و لذا اين استان با وجود داشتن مرز ٤٥٠ 

کيلومتري با  افغانستان در بحث امنيت پايدار رتبه دوم را در کشور دارد.
 مهندس مرتضي صفدري زاده با اشاره به اينکه موتور محرک توسعه کشور روشن شده است ،

 افزود: قرار است برخي تحريم هاي ٢٠ ساله برداشته شود که در آن صورت وضع کشور از 
سالهاي ٦١ يا ٦٢ بهتر خواهد شد و بايد جذابيت ها را معرفي کرده و فرصت ها را تبيين 

نماييم تا سرمايه گذاران به سرمايه گذاري ترغيب شوند .
وي با بيان اينکه من معتقدم در بيرجند و خراسان جنوبي اتفاقات خوبي براي سرمايه گذاري 
موفق مي تواند رخ دهد ، اظهار کرد: در اين راستا براي فراهم نمودن زيرساخت ها از جمله 

در بخش راه، افزايش پروازها  و ... اقدامات الزم در استان در دست انجام است.

مردم خوب و با فرهنگ ، نيروي کار تحصيلکرده و امنيت ، سه شاخص مهم 
خراسان جنوبي براي سرمايه گذاري

 مهندس صفدري زاده نيروي انساني تحصيلکرده ، پا به کار و کم توقع را از جمله ظرفيت هاي
 خراسان جنوبي دانست و گفت: امروز ايجاد اشتغال و راه اندازي واحدهاي توليدي از احداث 

مسجد بهتر و مهمتر است و خيرات و برکات آن پس از مرگ هم برجاي مي ماند.
فرماندار شهرستان ميبد هم در اين جلسه با بيان اينکه شهرستان ميبد از شهرستانهاي 
صنعتي استان يزد است ، گفت: ٣٠ درصد کاشي و سراميک کشور در شهرستان ميبد توليد 
مي شود و ما به دنبال اين هستيم که سرمايه گذاران ما به جز شهرستان ميبد در ساير نقاط 
کشور هم سرمايه گذاري نمايند و گروه بزرگ« تاپ سر» که از بزرگترين فعاالن صنعتي 
استان يزد مي باشد بيرجند و خراسان جنوبي را براي سرمايه گذاري انتخاب کرده و قطعا 
شاخص هاي اين استان از جمله مردم خوب و با فرهنگ ، نيروي کار تحصيلکرده و امنيت 

پايدار در اين انتخاب موثر بوده است.

امنيت پايدار حاکم بر خراسان جنوبي ويژگي مهم در امر سرمايه گذاري است

مهندس حسين فالح با اشاره به اينکه تا چند سال پيش گمان مي کردم بيرجند منطقه ناامني 

است ، افزود: االن مي بينم که شهرستان بيرجند و استان خراسان جنوبي در بسياري از شاخص 
ها و از جمله در امنيت پايدار که ويژگي بسيار مهمي در امر سرمايه گذاري است، رتبه هاي اول 
را دارد. به گفته وي،  با توجه به بحران آب استان هايي مانند يزد و خراسان جنوبي و مصرف 
درصد بسيار بااليي از منابع آبي در بخش کشاورزي ، در اين استان ها بايد به سمت ايجاد صنايع 
به ويژه صنايع تبديلي و بسته بندي رفت و منطقه ويژه اقتصادي استان خراسان جنوبي با 
 داشتن مزاياي فراوان از جمله تسهيل درصدور مجوزها ، همجواري با طوالني ترين و امن ترين

 مرز مشترک با کشور افغانستان و حمايت از سرمايه گذاران ، بهترين مکان براي سرمايه 
گذاري است و جا دارد که از ظرفيت هاي باالي منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي 

استفاده بهينه شود.

معادن بسيار غني خراسان جنوبي مي تواند زمينه ساز سرمايه گذاري سرمايه 
گذارن ا استان يزد باشد

فرماندار شهرستان ميبد با ذکر اين نکته که پسا برجام فرصت بسيار خوبي خواهد بود، 
اظهارکرد: در سطح روابط بين المللي اتفاقات خوبي در حال رخ دادن است و با توجه به 
مديريت آقاي صفدري زاده بر منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي قطعا و به تدريج شاهد 

حضور سرمايه گذاران در اين منطقه خواهيم بود. 
وي با بيان اينکه خراسان جنوبي از معادن بسيار غني برخوردار است ، گفت: براي فرآوري 
مواد معدني استان نياز به سرمايه گذاري است و سرمايه گذاران شهرستان ميبد واستان يزد 
مي توانند در اين زمينه سرمايه گذاري نمايند. مهندس فالح به اين نکته اشاره کرد که بانک 
جهاني سال ٩٥ را سال توسعه ايران با رشد بين ٤/٥ تا ٥/٥ درصد پيش بيني کرده است، 
افزود: ما بسيار خوشحاليم که آقاي صفدري زاده و گروه بزرگ« تاپ سر» در خراسان جنوبي 
سرمايه گذاري کرده است . اين گروه در استان يزد و شهرستان ميبد تحولي اساسي ايجاد 
نموده اند و حال با عشق و عالقه به خراسان جنوبي آمده اند و با آنکه جا براي فعاليت در 
استان يزد برايشان مهيا بود حاضر نشدند بيرجند و خراسان جنوبي را رها کنند. البته اين 
گروه حتما ظرفيت هايي را در اين استان مشاهده کرده اند که به اين  خاطر بايد به مردم 

اين استان تبريک گفت.

افغانستان تشنه کاال و خدمات است

مدير کل گمرکات استان نيز با بيان اينکه افغانستان تشنه کاال و خدمات و هر اقدامي در 
تجارت جهاني است، گفت: بازار افغانستان براي آرد و سوخت هيچگاه تعطيل نمي شود . 

ضمن اينکه آنها به کيفيت کاالي ايراني اعتماد و ايمان دارند.
مهندس خاشي با ذکر اين نکته که در خراسان جنوبي معادن خوب سنگ با بهترين کيفيت 
را داريم، گفت: در کنار اين معادن جاي صنايع فراوري در استان خالي است. براي محصوالت 

استراتژيک استان يعني زرشک ، زعفران  و عناب نيز مشکل فراوري و بسته بندي داريم.

پيگيري ها براي اخذ کد گمرکي منطقه ويژه اقتصادي بزودي به نتيجه مي رسد

وي با اشاره به اينکه به زودي پيگيريها ، براي اخذ کد گمرکي منطقه ويژه اقتصادي استان 
به نتيجه خواهد رسيد، اظهار کرد: آقاي صفدري زاده با هدف توسعه تجارت و خدمت و 
محروميت زدايي به خراسان جنوبي آمده اند و حرکت شان خير است و من طي چهار سال 
ارتباط خود با ايشان به اين نتيجه رسيدم که به دنبال انتفاع نيستند و در پي آباداني هستند و 
لذا ما هم وقتي نيت خير ايشان را ديديم در اولين فرصت گمرک را در منطقه ويژه اقتصادي 

استان مستقر کرديم و اميدواريم بتوانيم به ارائه خدمات ادامه دهيم .
مدير کل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري با اشاره به اينکه خراسان جنوبي 
استاني نوپا و ١١ ساله است ، برخي شاخص ها و ظرفيت هاي اين استان از جمله امنيت، 
نيروي انساني تحصيلکرده و همگرايي و همدلي را يادآور شد و گفت: اگر در استاني همگرايي 
وجود نداشته باشد سرمايه گذار حاضر به فعاليت در آن نمي شود و من اطمينان مي دهم که 

در خراسان جنوبي اين همگرايي وجود دارد و ما يک استاندار توسعه محور داريم.

منطقه ويژه اقتصادي استان بستري مناسب براي سرمايه گذاري است

مهندس موهبتي با بيان اينکه خراسان جنوبي ٢٠ شهرک و ناحيه صنعتي دارد ، افزود: 
منطقه ويژه اقتصادي استان با حضور آقاي صفدري زاده يک مزيت است و بستر مناسبي 
براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران است. وي با ذکر اين نکته که بازار افغانستان بازار بسيار 
خوبي براي صادرات است، به رتبه اول استان در توليد زغال سنگ اشاره کرد و گفت: 
بيشترين معادن استان هنوز به فراوري نرسيده است. ضمن اينکه در حوزه گردشگري نيز 
با وجود ابنيه تاريخي و مناطق طبيعي و بکر زمينه براي سرمايه گذاري در خراسان جنوبي 

وجود دارد.

به عنوان بخش دولتي دست سرمايه گذاران را مي فشاريم

مهندس موهبتي با اشاره به اينکه خط آهن در دست احداث چابهار- سرخس از خراسان 
 جنوبي عبور مي کند ، تصريح کرد: ما به عنوان بخش دولتي آمادگي داريم دست سرمايه گذاران

 را به گرمي بفشاريم و دولت در پسا تحريم در پي فعال کردن بخش خصوصي در اقتصاد 
و سرمايه گذاري مي باشد و زمينه سرمايه گذاري در خراسان جنوبي در پسا تحريم آماده 
 است و ما هم در اين راستا طرح هاي اولويت دار را در بخش هاي مختلف مشخص کرده ايم.

 هيئت فعاالن صنعتي و اقتصادي استان يزد و شهرستان ميبد همچنين از بخش هاي 
مختلف منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي ديدن کردند.

منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي به دروازه مهم و اصلي ورود کاالهاي ايراني 
به کشور افغانستان تبديل خواهند شد

مديرعامل شرکت توليدي ريحانه يزد در حاشيه بازديد از منطقه ويژه اقتصادي استان در 
گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اينکه در کشور پتانسيل هاي بسيار خوبي به لحاظ توليد و 
تجارت وجود دارد ، اظهار کرد: منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي که زحمات راه اندازي 
آن را آقاي صفدري زاده مديرعامل محترم گروه بزرگ تاپ سر متحمل شده اند ، مکان بسيار 
ارزشمندي براي توسعه اقتصاد، توليد تجارت مي باشد که هنوز بکر و تازه است و به نظر من 
در دو سال آينده به دروازه اصلي و مهم ورود کاالهاي ايراني به کشور افغانستان تبديل خواهد 
شد. مهندس غفوري همچنين گفت: با توجه به امنيت پايدار حاکم بر استان خراسان جنوبي 
و مرز طوالني اين استان با افغانستان تکميل زيرساخت هاي الزم از جمله گمرک و دفاتر 
تجاري و تردد تانکرها و خودروهاي ترانزيتي و ... آينده منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي 

را بسيار درخشان مي بينيم که خراسان جنوبي و کل کشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
به گفته وي منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي فرصت بسيار مغتنمي است که جا دارد 
به بهترين شکل ممکن از آن براي توسعه و رونق اقتصادي ، تجاري، صنعتي، و در نتيجه 

اشتغالزايي پايدار استفاده نمود.

در منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي تعدد و تکرر صنايع را شاهد نيستيم و لذا 
سرمايه گذاران دراين منطقه جواب خواهند گرفت

يکي از مشاوران ساختماني استان يزد که در سطح کشور فعاليت دارد نيز با بيان اينکه منطقه 
ويژه اقتصادي به ويژه براي استانهاي همجوار با مرز يک مزيت مهم و غيرقابل انکار است، 
گفت: من با پروژه کاشي فرزاد شهرستان بيرجند نيز همکاري داشته و لذا با اين شهرستان 
و با استان خراسان جنوبي آشنايي قبلي دارم و معتقد هستم که استان خراسان جنوبي از 
جمله استان هاي بکر و مستعد کشور است که به راحتي مي تواند با سرمايه گذاران ارتباط 

برقرار کند چرا که ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه فراواني دارد که بايد بالفعل شود.
مهندس حيدري ، منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي را با وجود داشتن قطعه منفصله 
در نقطه صفر مرزي يک ظرفيت و مزيت کم نظير و بلکه بي نظير دانست و اظهار کرد: در 
اين منطقه هنوز شاهد تعدد و تکرر صنايع نيستيم و بي شک هر سرمايه گذاري که در 
منطقه ويژه اقتصاد     ي خراسان جنوبي سرمايه گذاري کند موفق  خواهد بود و جواب 

خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان ميبد :

 منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى بهترين مكان براى سرمايه گذارى است


