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آن روى سكه سرمايه گذارى در استان

توضيحات ربيعى درباره همسان سازى 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى

و  بازنشستگان  حقوق  تاكنون  گفت:  تعاون  وزير 
افزايش  درصد  اجتماعى 65  تأمين  مستمرى بگيران 
براى  افزود:  فارس،  با  گفتگو  در  ربيعى  است.  يافته 
همسان سازى حقوق بازنشستگان منابع مالى زيادى 

احتياج است كه در صورت تأمين اجرايى مى شود. 

انجام مكاتبات با سازمان مديريت براى 
پرداخت  كمك هاى رفاهى به معلمان

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: مكاتباتى با سازمان مديريت داشته ايم 
و قول داده اند كه اگر گشايشى اتفاق بيفتد، پرداخت 
رفاهى به معلمان صورت گيرد. بطحايى در گفتگو با 
فارس، تصريح كرد: بنا اين است كه 4 نوبت در سال به 
فرهنگيان، رفاهى پرداخت شود و اميدواريم در همين 

ايام بتوانيم يك نوبت ديگر را آماده پرداخت كنيم.

نظر پليس درباره افزايش 
مبلغ جرايم رانندگى   

ايسنا: سردار مهرى رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
مبلغ  افزايش  حاضر  حال  در  گفت:  انتظامى،  نيروى 
جرايم رانندگى در انتظار تصويب هيئت دولت است و تا 

قبل از تصويب رقم جرايم افزايشى نخواهد داشت. 

 كارت اعتبارى 1.5 ميليونى 
كارگران فعال شد

جهان نيوز: حسين نژاد، مديرعامل صندوق ضمانت 
سرمايه گذارى تعاون گفت: با صدور كارت اعتبارى 
از سوى صندوق ضمانت تعاون، كارگران مى توانند 
و500  ميليون  يك  سقف  تا  رفاه  فروشگاه هاى  از 

هزار تومان مايحتاج خود را خريدارى كنند.

آزمون  نهايى  پذيرفته شدگان  آموزشى  دوره  جزئيات  تشريح  به  فرهنگيان  دانشگاه  آموزشى  معاون 
استخدامى آموزش و پرورش پرداخت و گفت: پيش بينى كرده ايم كه كالس هاى درس از اوايل آذر ماه 

آغاز شود. (ادامه در صفحه2)

    جزئيات دوره آموزشى پذيرفته شدگان نهايى
 آزمون استخدامى آموزش و پرورش

حميد رسايى ، نماينده تهران :

از مجلس خون بيرون مى آيد 
ذلت نامه بيرون نمى آيد
رسايى در اينستاگرامش نوشت : موگرينى گفته براى اجراى برجام 
منتظر نظر مجلس ايران مى مانيم. آيا اين جز اين است كه...

جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه در بيرجند :

ايجاد تقابل  هاى دروغين؛ 
راه نفوذ دشمن در دين اسالم
 جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران كشور گفت: يكى از 
نفوذهاى دشمن در دين اسالم ايجاد تقابل هاى دروغين مانند ...
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صفحه ٣

مشكالت سرمايه گذارى در خراسان جنوبى و پاسخ مديران ؛

برگزارى اولين فستيوال كويرنوردى 
دانشجويان دختر استان

صفحه 6

امروز سالروز پرواز ملكوتى مادر مهربان مان

 رقيه (فروغ) كيميا 
«همسر شادروان حاج كرباليى محمد مهدى قدبا» 
 به اوج آسمانست ، از شما عزيزان مى خواهيم با لطف و عنايت

 خود اين مهربان را به يك فاتحه يا صلوات مهمان كنيد.
فرزندان

باشگاه اكباتان افتتاح شد
خداوند منان را شاكريم كه به لطف او اين مهم انجام گرفت و در اين راه الزم است مراتب تشكر و قدردانى خود را از 

جناب آقاى اصغرى  (رئيس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند) ، جناب آقايان 
كهنسال و رضوى  (مسئولين محترم ثبت باشگاه ها ) ، جناب آقاى قاسمى (دبير محترم
 هيئت پزشكى ورزشى) اعالم نموده و همچنين از حمايت بى دريغ جناب آقاى نخعى

 و سركار خانم اربابى و جناب آقاى حسين كاوه
 كه ما را در تجهيز باشگاه يارى نمودند و جناب آقاى بيكى  قهرمان پاورليفتينگ كشور كه از هيچ كمكى دريغ  نكرده 

و همواره در كنار ما بودند، كمال تشكر و قدردانى را داشته باشيم از خداوند موفقيت هاى روزافزون شان را خواستاريم.

امينى -  درخشان

جناب آقايان  
مهندس توكلى ، مهندس فاطمى ، مهندس امينى ، دكتر سرافرازى 
مهندس فروزانفر، دكتر اكبرى ، مهندس عامرى ، مهندس نصرآبادى

 و سركار خانم مهندس ميركاظمى
انتخاب شايسته شما عزيزان را به عنوان اعضاى محترم

 هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده و برايتان آرزوى توفيق و سربلندى داريم.

هيئت مديره و مديرعامل شركت شميم ابتكار آريا

پاداش تالش هاى خالصانه انسان هاى مومن و شايسته ، سزاوار سپاس و احسان خداوندى است

جناب آقاى مهندس سنجرى
 مدير كل محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

با عنايت بر احساس مسئوليت و حمايت صادقانه شما در زمينه اصالح و ارتقاى شغلى و همچنين پرداخت مزاياى معوقه 
گروه هاى پرسنلى سازمان اتوبوسرانى در سطح استان و نيز از مسئولين بزرگوار

جناب آقاى مهندس شهابى   مدير كل محترم دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى خراسان جنوبى
جناب آقاى دكتر مديح   شهردار محترم بيرجند

جناب آقاى مهندس خانزاد 
معاون محترم خدمات شهرى شهردارى و رئيس هيئت مديره سازمان اتوبوسرانى بيرجند

جناب آقاى مهندس غالم پور    مديرعامل محترم سازمان اتوبوسرانى بيرجند
جناب آقاى مهندس رضازاده 

معاون محترم روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى

سركار خانم شماعيل زاده 
رئيس محترم اداره روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى

جناب آقاى حسين بذرى عضو محترم هيئت مديره كانون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار استان خراسان جنوبى

اعضاى محترم كميته دائمى طرح طبقه بندى مشاغل استاندارى خراسان جنوبى

كه با همت وثيق و زحمات ارزشمند خود موجبات رفع موانع رتبه بندى پرسنل خدوم را فراهم نمودند، كمال تشكر و قدردانى
 به عمل مى آيد. بى ترديد موفقيت ها، افتخارات و دستاوردهاى مسئولين برگ هاى زرينى هستند كه از دوران طاليى

 مديريت شما به يادگار خواهند ماند. در سايه الطاف الهى و عنايات حضرت ولى عصر (عج) موفق و پيروز باشيد.

شوراى اسالمى كار سازمان اتوبوسرانى بيرجند
يك واحد حدود 185 مترى با شرايط
 و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

امالك همشهرى - تقاطع مدرس و محالتى

 به اساتيد گيتار و زبان براى آموزش
 به صورت خصوصى و تضمينى نيازمنديم.

09154037522

مزايده شماره 104 شركت كوير تاير   
شركت كويرتاير در نظر دارد: تعدادى از اسپيسرهاى آلومينيومى مختلف قالب هاى پخت تايرهاى باياس 

به ميزان تقريبى 15 تن از جنس آلومينيوم را از طريق مزايده به صورت يك جا به فروش برساند.
از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت برگ شرايط شركت در مزايده، پيشنهاد كتبى خود 
را حداكثر تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/7/26 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشانى: بيرجند - كيلومتر 
11 جاده كرمان (تلفن 32255366-056) تحويل نمايند. شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار 

مى باشد.
روابط عمومى شركت كوير تاير

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

جناب آقاى دكتر حاج عليرضا نورى مقدم
زائر محترم كاروان 39006 بيرجند

اينجانبان برخود الزم دانسته از زحمات و حسن تدبير جناب عالى در سرزمين مقدس منا 
كه سبب نجات همسفران مان شده بوديد، تقدير و تشكر نماييم

از خداوند منان براى شما و خانواده محترم سالمت و سعادت دنيوى و اخروى مسئلت داريم.

زائران كاروان 39006 بيرجند

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

جناب آقاى دكتر حاج مجيدرضا لطيفى   مدير محترم كاروان 39006 بيرجند
جناب آقاى حاج رامين تهورى   معاون محترم

جناب آقاى مهندس حاج سعيد رضا لطيفى   عامل محترم اجرايى
جناب آقاى دكتر سيد مرتضى وجدان  پزشك محترم كاروان

و حجت االسالم حاج آقاى عرفانى   روحانى محترم
بر خود الزم دانستيم از زحمات و تالش هاى شبانه روزى شما بزرگواران در سفر معنوى حج تمتع 94

 كه الحمدا... با درايت تان و لطف خداوند متعال در كمال نظم و سالمت انجام شد، تقدير و تشكر نماييم.

زائران كاروان 39006 بيرجند

جناب آقاى
 سيد محمد حسين زينلى

 مديرعامل محترم شركت كويرتاير
بسيارى از جوانان، ميانساالن و حتى بازنشستگان امروز استان زندگى خود 
را بر پايه اشتغال در صنعتى نهاده اند كه 28 سال پيش با انديشه بلند، 
دستان پرتوان و با سرمايه اندك «ده، صد هزار تومانى» ايجاد و اينك به 

صدها ميليارد تومان تبديل شده است. بى شك در استان مرزى خراسان جنوبى اين همت ماندگار سبب پيشگيرى 
بسيارى از آسيب هاى اجتماعى و ايجاد امنيت، اشتغال و اميد به توسعه بوده و هست و خوشحاليم كه روند توسعه 

آن با حضور سبز و مديريت شما ادامه دارد 
بى شك دعاى خير مردم در آستانه هفدهميـن سالگـرد

 افتتاح اين صنعت عظيم بركت زندگى پر ثمرتان خواهد بود.
قدردان زحمات شما مى باشيم

زريـن پنـاه

جناب آقاى حاج حسن لشكرى
انتخاب جناب عالى را به عنوان 

مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان خراسان جنوبى

 كه حاكى از توانمندى و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك 

عرض مى نماييم، دوام توفيقات شما را از خداوند منان آرزومنديم.

روابط عمومى و مديريت شعب بانك صادرات خراسان جنوبى

قابل توجه هم استانى هاى گرامى

اولين مركز مشاوره پيشگيرى و ترك دخانيات استان 

آماده ارائه خدمات مشاوره، پيشگيرى و ترك دخانيات
 به هم استانى هاى عزيز به صورت رايگان مى باشد.

روزهاى فعاليت: يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 16 الى 18
آدرس: بيرجند- بلوار شهداى عبادى - جنب آتش نشانى

روابط عمومى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

معاونت بهداشتى



2 مديران خوب؛ آفت سيستم دولتي!!

*رضوان

 مديران خوب همان مديران دوست داشتني اي هستند 
که کارکنانشان را خيلي خوب درک مي کنند و خوب 
مي دانند که حقوق اداره «چندرغاز» است که خيلي هم 
نبايد به خاطرش خود را به زحمت انداخت. براي همين 

کارمندان خوب، مديران خوب را خيلي دوست دارند.
 مديران خوب از حاشيه گريزانند و به حل مشکالت 
به دست زمان اعتقاد دارند. حرف حساب مي زنند اما 
هيچگاه خود و کارمندانشان را به دردسر کار حساب 
 شده نمي اندازند. انشاي شان خوب است اما اصال ديکته 
نمي نويسند. براي همين هم در تمام پرونده کاري شان 
 معموال غلط و اشتباهي نيست. هميشه براي رفتن آماده اند 
چون اصال کاري را شروع نمي کنند که نگران ناتمام 

ماندنش قبل از پايان مسئوليت شان باشند.
  در انجام کارها اينقدر اين دست ، آن دست و استخاره مي کنند
که يا مافوقشان راسا اقدام مي کند و يا زيردستشان 
شخصا تصميم مي گيرد. براي همين معموال  نه خود را 

پاسخگو مي دانند و نه مسئوليتي متوجه آنان است.
  مديران خوب به راحتي شرايط تحميلي را مي پذيرند، 
چانه نمي زنند، خالف جهت آب هم شنا نمي کنند. حتي 
در بين اقشار مختلف سياسي هم جايگاه يکساني دارند و 
عموما با هر دو طيف حتي از نوع تندرو مي توانند کار کنند. 
چرا که اصوال کاري نمي کنند. در سازمان هاي تحت 
 مديريت مديران خوب رشد هشت پايي ديده مي شود.

يعني يک رشد بي نظم و بي قاعده .
 مديران خوب ، در محل کارشان خوب زندگي مي کنند 
و مراقب هستند کار بد نکنند که گربه شاخشان نزند. 
قلب هاي رئوفي دارند و معموال کسي از زبانشان آزرده 
نمي شوند و به رفتار هم کسي را نمي آزارند. مديران 

خوب معموال کارمندان خوبي را هم تربيت مي کنند.
 مديران خوب معموال با دو سه قشر جامعه در ارتباطند و 
بعضا به همان دليل انتساب به جايگاه دولتي شان مورد 
حرمت و محبت هم قرار مي گيرند و معموال چه براي 

عامه مردم و چه براي کارمندان خوب جاذبه دارند.
سيستم  نيستند.  درستي  مديران  اما  خوب  مديران   
 خصوصي چنين مديران و حتي کارکناني را تاب نمي آورد، 
اما در سيستم دولتي گاهي ماندگار مي شوند و آسيب 
 حضورشان متاسفانه در طول زمان فزاينده است. سازمان ها
 و ادارات مدير خوب نمي خواهند، مدير درست مي خواهند . 
مدير درست يک رهبر است. شايد بر عادات رفتاري و 
عافيت طلبي کارکنانش نشتر بزند اما مرهم هم دارد. کار 

مي کند و بي ترديد گاهي هم اشتباه ... 
 مدير درست را شايد آدم هاي نادرست و حتي کارمندان 
خوب دوست نداشته باشند و يا نپذيرند. مدير درست هم 
جاذبه دارد و هم دافعه. کار مي کند، به هم مي ريزد و از نو 
مي سازد و يا کار درست پيشينيان را ادامه مي دهد. مدير 
درست عالوه بر تعهد، تخصص و تدبر هم دارد. مدير 
درست، کار درست را درست انجام مي دهد براي درست 
کردن نابساماني ها مدير درست نياز داريم نه مدير خوب.

يادداشت

يكشنبه*19 مهر 1394*شماره 3340 

امروز ١٩ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٧ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١١ اکتبر ٢٠١٥

محاصره كامل خرمشهر توسط دشمن بعثي در پي 
اشغال جاده اهواز - آبادان (١٣٥٩ش).

پاسداران  سپاه  توسط   ١ فتح  نامنظم  عمليات 
انقالب اسالمي(١٣٦٥ ش).

به  اسالمي»  مذاهب  تقريب  «مجمع  تأسيس 
دستور حضرت آيت  ا... «خامنه  اي» (١٣٦٩ ش).

وفات «شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي» شاعر 
و استاد بزرگ ادب فارسي(٦٩١ ق).

انقراض دولت بني  اميه پس از قتل «مروان ِحمار» 
آخرين خليفه  ُاموي(١٣٢ ق).

ناشنواي  فيزيك دان  گيوم»  «آمونتون  درگذشت 
فرانسوي (١٧٠٥م).

آغاز جنگ استعماري هلند و انگليس در افريقاي 
جنوبي (١٨٩٩م).

تولد «فرانسوا موْرياك» نويسنده و اديب مشهور 
فرانسوي (١٨٨٥م).

تقويم مناسبت هاى  روز

فردانيوز: هر چند مديران شركت هاى خودروساز اذعان مى كنند كه باال بردن سطح كيفى خودروها نيازمند زمانى طوالنى است، اما ظاهرا استارت عمل 
به اين وعده ها از خروج قطعات بى كيفيت از ريل توليد خودروسازان آغاز شده است؛ به طورى كه يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو با بيان 
اينكه اين شركت تمركز ويژه اى بر قطعه سازى دارد تاكيد كرده كه با 10سازنده اي كه كيفيت مورد نظر را تامين نمي كردند، قطع همكاري شده است 

گام نخست خودروسازان براى ارتقاى كيفيت 

ماجراى كاهش قيمت حامل هاى انرژى در سال 
اول كار دولت يازدهم 

ها  يارانه  هدفمندسازى  قانون  طبق  كه  حالى  در 
زمان  از  سال  پنج  طى  انرژى  هاى  حامل  قيمت 
اجراى اين قانون و تا پايان برنامه پنجم نبايد كمتر 
از 90 درصد فوب خليج فارس باشد در سال سوم 
اجراى اين قانون يعنى در سال 1392 قيمت واقعى حامل هاى انرژى نسبت 
به سال 1391 كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، در سال 1389 با اجراى 
قانون هدفمندسازى يارانه ها قيمت حامل هاى انرژى از افزايش برخوردار 
شد به طورى كه قيمت بنزين معمولى بين 1,8 تا 4، بنزين سوپر بين 1,5 تا 
3,3، نفت سفيد 6,1 ، نفت گاز نيروگاه ها 59,8 ، نفت كوره نيروگاه ها 65,3 
و گاز مايع 4,1 برابر افزايش يافت. اما در سال 1390 قيمت فرآورده هاى 
نفتى نسبت به قيمت هاى بعد از هدفمند سازى يارانه ها ثابت باقى ماند، 
در سال 1391 نيز به استثناى قيمت گاز مايع كه افزايش 4,6 برابرى داشت 
قيمت فروش فرآورده ها ثابت بود، قيمت فروش گاز طبيعى نيز نسبت به 
سال قبل ثابت بوده و به طور متوسط 742,2 ريال به ازاى هر متر مكعب 
 بوده است. اما در حالى كه طبق قانون هدفمندى يارانه ها قيمت حامل هاى 
انرژى بايد اصالح مى شد در سال 1392 نيز قيمت اسمى فرآورده هاى 

نفتى نسبت به سال قبل هيچ گونه تغييرى نداشت.

    جزئيات دوره آموزشى پذيرفته شدگان نهايى 
آزمون استخدامى آموزش و پرورش

(ادامه از صفحه1) به گزارش فارس، 27 شهريور سال 
جارى آزمون استخدامى آموزش و پرورش با حضور 
178 هزار و 24 نفر، متقاضيان حضور در بدنه نظام 
تعليم و تربيت در سراسر كشور برگزار شد و مقرر 
شده است كه نتايج آزمون تا 30 مهر اعالم شود.موسى پور معاون آموزشى 
دانشگاه فرهنگيان در خصوص زمان شروع آموزش پذيرفته شدگان نهايى 
استخدام آموزش و پرورش گفت: تا اواخر آبان ماه فرآيند گزينش، مصاحبه 
و معرفى نفرات نهايى انجام مى شود و پيش  بينى كرده ايم حداكثر از اوايل 
آذرماه موضوع آموزش در اين دانشگاه شروع شود.وى در خصوص جزئيات 
اين آموزش اظهار كرد: پذيرفته شدگان نهايى استخدامى آموزش و پرورش 
در 2 ترم تحصيلى مشغول به تحصيل خواهند شد؛ ترم اول از ابتداى آذر 
تا نيمه اسفند سال 1394 و ترم بعد از فروردين سال 1395 تا اواخر تيرماه 
آن سال است. موسى پور از برگزارى آزمون هاى علمى و نظرى در پايان 
آموزش پذيرفته شدگان استخدامى آموزش و پرورش خبر داد و افزود: اين 
آزمون ها عملى و نظرى و مبتنى بر مهارت هاى معلمى خواهد بود و در 
مردادماه سال آينده برگزار مى شود و تالش خواهيم كرد نيروها را براى 

حضور در آموزش و پرورش در شهريور سال 1395 آماده كنيم.

  بسته جديد اقتصادى در دستان روحانى
 

وزير   4 نامه مشترك  انتشار  از  نيوز: پس  جهان 
جمهور  رئيس  به  دفاع  و  كار  صنعت،  اقتصاد، 
دولت  اقتصادى  سياست هاى  در  اصالح  براى 
اقتصادى  تيم  اعالم شد كه  بورس،  با محوريت 
تفاهم  به  ركود  از  خروج  جديد  بسته  در  دولت 
نهايى رسيده و باالخره بسته جديدى تدوين شده است. در پى آن، على 
طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى به تلويزيون رفت و اين خبر را 
اعالم كرد و گفت كه در اين هفته قرار است رئيس جمهور جزئيات و 
محورهاى اين بسته را اعالم كند. از سوى ديگر مطرح مى شود كه اين 
با تشديد ركود طراحى  براى مقابله  برنامه هاى عملياتى  بسته داراى 
شده است. افكار عمومى هم منتظر است كه رئيس جمهور بسته خروج 
از ركود را رونمايى كند. حسن روحانى رئيس جمهور درباره اين بسته 
گفت: بسته سياستى اقتصادى جديد براى 6 ماهه دوم امسال و براى 
اين بسته  اقتصادى تدوين شده است. به نظر مى رسد اهميت  رونق 
براى دولت بسيار زياد است. به نظر مى رسد كه بسته جديد موضوعات 
از جمله كاهش درآمدهاى نفتى دولت، تحرك بخشى به بنگاه هاى 
اقتصادى، تامين مالى بخش توليد با همكارى نظام بانكى كشور و در 

نهايت تامين نقدينگى را مدنظر قرار داده است.

طرح  مشمول  مقامات  و  مسئوالن  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
محسن  تسنيم،  گزارش  به  كرد.  معرفى  را  مسئوالن  دارايى  به  رسيدگى 
رضايى، با اشاره به جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار 
دارايى  و  اموال  به  رسيدگى  طرح  از  ماده   5 مجمع،  ديروز  جلسه  در  كرد: 
تعيين  مقامات  مقرر شد  اين طرح،   2 ماده  در  رسيد؛  به تصويب  مسئوالن 
شده در اصل 142 قانون اساسى فهرست دارايى خود، همسر و فرزندانشان 
را مطابق آئين نامه اى كه توسط قوه قضائيه تعيين مى شود براى رسيدگى از 
جهت اينكه اين دارايى ها «ِمن غيرحق» به دست نيامده باشد ارائه دهند. 
وى ادامه داد: در ماده 3 طرح رسيدگى به دارايى مسئوالن، گستره مسئوالن 
مشخص شد كه عالوه بر ليستى كه در اصل 142 كه موضوع آن رسيدگى 
است، بقيه مسئوالن كشور براى خوداظهارى، دارايى خود، همسر و فرزندان 
تحت تكفلشان را مطابق اين قانون در سامانه اى كه به وجود مى آيد به رئيس 

قوه قضائيه اعالم كنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: تمامى نمايندگان مجلس خبرگان 
رهبرى، تمامى اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از 
سوى رهبرى، اعضاى شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، 
معاونان رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالى، رئيس 
ديوان عدالت ادارى، رؤساى كل دادگسترى استان ها و معاونانشان، رؤساى 
دفاتر سران 3 قوه، رؤساى مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان 
رهبرى، مشاوران سران 3 قوه، دستياران ارشد رؤساى 3 قوه، دبير شوراى 

عالى امنيت ملى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراى انقالب 
و  فرماندهان  دولت،  هيئت  دبير  مجازى،  فضاى  شوراى  دبير  فرهنگى، 
معاونان  و  استانداران  باالتر،  و  تمام  سرتيپ   از  مسلح  نيروهاى  مسئوالن 
آنها، مديران عامل و اعضاى هيئت مديره بانك ها و بيمه ها، سفرا و كارداران 
نمايندگى هاى جمهورى اسالمى ايران در خارج، رئيس كل گمرك، رئيس 
سازمان مالياتى، نمايندگان دولت در مجامع عمومى هيئت مديره ها، اعضاى 
آنها  معاونان  و  مناطق كالن شهرها  تمام شهرها و شهرداران  شوراى شهر 
جزو مسئوالنى هستند كه بايد دارايى هاى خود، همسر و فرزندانشان را اعالم 
بنابراين مسئولى در جمهورى اسالمى وجود ندارد كه دارايى خود و  كنند. 

خانواده اش را اعالم نكند و بايد خوداظهارى كند.
دارايى مسئوالن  به  بعدى طرح رسيدگى  ماده  به تصويب  اشاره  با  رضايى 
گفت: ماده ديگرى كه در جلسه به تصويب رسيد اين بود كه شرط احراز 
ليست  بايد  و مسئوالن  است  بعد خوداظهارى  به  اين  از  مقامات  مسئوليت 

دارايى خود را در ابتداى شروع به فعاليت در منصب خود اعالم كنند.
فهرست  افزود:  دارايى ها  فهرست  در خصوص  مجمع  مصوبات  درباره  وى 
و  غيرمنقول  اموال  كليه  كنند،  شامل  اعالم  بايد  مسئوالن  كه  دارايى هايى 
بهادار،  اوراق  و  سرمايه گذارى  ديون  و  مطالبات  آنها،  به  متعلق  و  منقول 
موجودى حساب هاى مختلف در بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى كشور و 

هرگونه منبع درآمدى مستمر و اموال منقول با ارزش مى شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: در مورد چگونگى شكل گيرى 

سامانه اى كه قرار است مسئوالن اموال خود را در آن اعالم كنند، قرار شد 
در جلسه بعدى مجمع تشخيص به تصويب برسد و با اين حساب در جلسه 
ابالغ  اين قانون نهايى و به مجلس شوراى اسالمى و دولت  آينده مجمع 

خواهد شد و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
واقع  بر خالف  را  اموال خود  اگر كسى  نشان كرد:  پايان خاطر  در  رضايى 

اعالم كند در ماده 12 پيش بينى شده كه اين كار جرم است. 

مسئوالن مشمول طرح رسيدگى به دارايى مسئوالن، مشخص شدند

 فراخوان مشموالن متولد 1355 
تا پايان مهر 1376 به سربازى

 سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى در اطالعيه اى، 
 1355 سال  متولد  غيرغايب  و  غايب  مشموالن 
خدمت  انجام  براى  را   1376 سال  مهر  پايان  تا 
در  ايرنا،  گزارش  به  فراخواند.  ضرورت   دوره 
اطالعيه سازمان وظيفه عمومى ناجا آمده است: تمام 
مشموالن ديپلم و زير ديپلم سال هاى مذكور كه 
برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم مهر ماه سال 
1394 دريافت كرده اند، بايد در ساعت و محلى كه 
توسط سازمان وظيفه عمومى ناجا در برگ معرفى 
مسلح  نيروهاى  آموزش  مراكز  به  مشموالن  نامه 

اعالم شده، حضور يابند. 

كتاب درسى براى تمام دانش آموزان 
چاپ شده است

وزارت  آموزشى  مواد  و  نشر  بر  نظارت  مديركل 
آموزش و پرورش با بيان اينكه كمبود كتاب درسى 
نداريم، گفت: كتاب درسى براى تمام دانش آموزان 
چاپ شده است. ليدا نيك روش در گفتگو با فارس، 
در پاسخ به اين پرسش كه «چرا در بعضى مناطق، 
دانش آموزان با كمبود كتاب درسى مواجه هستند؟»، 
اظهار كرد: هيچ كمبود كتاب درسى نداريم و از تمام 
عناوين، شايد 20 درصد نيز بيشتر چاپ كرده ايم و 

در حال حاضر انبار ما جوابگوى نياز جامعه است. 

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

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

09159658659

به يك خانم براى مراقبت از كودك و كار 
منزل فقط صبح نيازمنديم . 09364297600 مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 

احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 
از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه

 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت راهسازى و ساختمانى ذوالفقار بيرجند «سهامى خاص»
 به شماره ثبت 4496 و شناسه ملى 10360059532

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/6/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى رضا دستى گردى به شماره ملى 0653221681 و آقاى حسن دستى گردى به شماره ملى 0650023784 و خانم راضيه 

دستى گردى به شماره ملى 0653273711 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى مهدى حيدرى فر به شماره ملى 0652383734 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مرتضى طالعى به شماره ملى 0652760902 

به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند
تاسيس شركت راهيان پردازش نوين شرق «با مسئوليت محدود» در تاريخ 94/7/15  

به شماره ثبت 5149 و شناسه ملى 14005277487 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده
 كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى گردد

موضوع شركت: ساخت و نصب تجهيزات حمل و نقل هوشمند، مطالعه و اجراى پروژه هاى حمل و نقل هوشمند ، اجراى طرح 
هاى نصب و نگهدارى سامانه هاى حمل و نقل هوشمند، واردات و صادرات تجهيزات حمل و نقل هوشمند و تجهيزات الكترونيك، 
پردازش و پايش داده هاى آمارى، شركت در برگزارى استعالمات، مزايدات و مناقصات نهادها، سازمان ها و شركت هاى دولتى و 
خصوصى و همچنين عقد قرارداد با آنها (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى). ضمنا ثبت شركت 

مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى، بيرجند، ميدان شهدا، طبقه فوقانى مغازه 

الكتريكى گلشن- كدپستى 9715713482 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال مى باشد.
اولين مديران شركت: آقاى محمد محمودى به شماره ملى 0652930069 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل دارنده نهصد 
و شصت هزار ريال سهم الشركه و آقاى مهدى پاكدامن به شماره ملى 3674182130 به سمت نايب رئيس هيئت مديره دارنده 
چهل هزار ريال سهم الشركه براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چك، 
سفته ، برات، قراردادهاى شركت و همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى محمد محمودى (مديرعامل) همراه با مهر 

شركت معتبر خواهد بود. اساسنامه شركت در 27 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت راهسازى و ساختمانى ذوالفقار بيرجند «سهامى خاص»
 به شماره ثبت 4496 و شناسه ملى 10360059532

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/6/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى رضا دستى گردى به شماره ملى 0653221681 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و آقاى حسن دستى گردى به 
شماره ملى 0650023784 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم راضيه دستى گردى به شماره ملى 0653273711 به سمت 

عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2-كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى رضا دستى گردى 
(مديرعامل) و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران ، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده 

توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
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تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
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سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شماافزايش 30 درصدي صادرات كاال از استان  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 19مهر 1394 * شماره 3340
3

اتحاديه و مسئوالن آژانس هاى بيرجند سالم و خسته 
نباشيد. مديرهاى آژانس ها هر روز نرخ ها را روز به روز 
 كم مى كنند تا سرويس ها افزايش يابد. آيا راننده ها
 تمام وقت كار كنند تا شب پنج تومان يا ده تومان به 
خانه ببرند؟ لطف كنيد بازنشسته ها، كارمندان، 
كارگرهاى كارخانه جات و همه آنهايى كه در 
جاهاى ديگر مشغول به كار هستند را فكرى به 
حالشان بكنيد تا تو آژانس ها مشغول نباشند 
شايد ما كه واقعًا به اين شغل نياز داريم بتوانيم خرج 

زن و بچه هايمان را دربياوريم. با تشكر
915…929

بهداشت  انتظامى و  نيروى  و  از شهردارى  با سالم. 
خواهش مى كنم با ماشين هاى دوره گرد كه 
در شهر جوالن مى دهند و محصوالت نامرغوب و 
غير بهداشتى به خصوص خرما را بدون رعايت موارد 
قاطع  برخورد  كنند  مى  عرضه  صحيح  نگهدارى 
بروز  صورت  در  غيربومى  افراد  اين  چون  بنمايند 

مشكل قابل شناسايى نيستند.
915…329

سالم آوا، در پاسخ همشهرى عزيزى كه به دهگردشى 
نكنه منظور  بايد عرض كنم  بودند  داده  نماينده گير 
رو  كار  ديگه  مجلس  نمايندگان  كه  اينه  ايشون 
چرا  بشه؟  فعال  نماينده شهرمون  بده  تعطيل كنن؟ 
يعنى  بينين؟  مى  رو  اينكار  منفى  قسمت  فقط 
كار  انتخابات  براى  داره  بره  روستاها  به   هر مسئولى 
مى كنه؟ بهتره مراقب حرف زدنمون باشيم و از ايشون 

به خاطر فعاليت هاى اخيرشون تشكر كنيد.
936 ... 582
خدمات  اما  استانه؟  مركز  مثًال  بيرجند  باسالم. 
تعطيله!  كًال  جمعه  و  پنجشنبه  دندانپزشكى 
بايد  گرفت  درد  دندونش  پنجشنبه  كسى  اگه  حاال 

تا شنبه درد بكشه!!
915…459
سال  چندين  از  بعد  كه  حاال  سالم.  باعرض 
جاده ركات به خليالن آسفالت مى شود چرا با 
عرض كم؟ كارشناسان اداره راه شوراهاى اسالمى 

روستاها از خواب بيدار شويد به چه قيمتى؟
915…748

اجراى  در  روستايى  راه  مديريت  از  سالم. 
مى  تشكر  شاه  امير  بند  منطقه  راه  تعريض 

شود. اجركم عندا...
901…500

ولى  تو  ما  كجاييد!  آب  اداره  مسئوالن  سالم. 
12شب  تا  صبح   6 از  ماهه  چند  مهرشهر  عصر37 
وظيفه  لطفًا  فشاره  كم  خيلى  آب  يا  نداريم  آب  يا 
استان  مركز  تو  اينكه  مثل  بدهيد  انجام  رو   تون 

زندگى مى كنيم.
933…864

گاز  اداره  شايد  بشين  پيگير  شما  لطفاً  سالم.  آوا 
جواب شما رو بده بپرسين چرا هزينه آبونمان فيش گاز 

از مصرف بيشتر مياد. واقعاً دارن ناحقى مى كنن.
915…854

سالم. كودكان آهنين 17مهر خوب بود. اى كاش 
به پارتى و سرشناس بودن والدين نگاه نمى 
بودن  آمده  پاك  دل  با  ها  بچه  همانطوركه  و  شد! 
بزرگترها هم بدون پارتى و شناسيت باعدل و خلوص 
نيت برنده ها را مرحله اول انتخاب مى كردن كه حق 

كودكان بى گناه ضايع نمى شد واقعاً خسته نباشند.
915…045

از  تعدادى  كه  لوله  آباد  از دهيارى على  تشكر  با 
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 رو نيز دريابند چون قشر واقعًا مستضعفى دارد.
915…049

به  نزديك  هستم  شهركى  اهالى  از  آوا.  سالم 
شهر ولى دور از امكانات بله چهكند. كه با اين 
همه جمعيت يك عابر بانك در آن يافت نمى شود. 
منزل  هاى  تلفن  روشنايى،  بدون  آن  اصلى  جاده 
داستان  و  اينترنت  نداشتن  نتيجه  در  و  كارتى  سيم 
تو  االن  و...  تابستان  در  آب  قطعى  و  فشارى  كم 
روستاهاى دور امكاناتى رو كه ما نداريم اونا 

دارن حاال قضاوت با شما.
915…038

صادرات كاال از گمرك خراسان جنوبى 30 درصد افزايش يافت. مديركل گمرك استان گفت: در نيمه نخست امسال 347 هزار و 396 تن كاال از گمرك 
استان به خارج از كشور صادر شد كه اين آمار در مدت مشابه پارسال 267 هزار و 227 تن كاال بوده است. خاشى ارزش صادرات امسال را 84 ميليون و 400 
هزار دالر اعالم كرد و افزود: هيدوركربن سبك و سنگين، سيمان، كاشى، روغن سوخت تقطيرى، خوراك طيور، رب گوجه فرنگى و مرغ منجمد از جمله 

كاالهاى توليدى خراسان جنوبى است كه در در اين مدت از گمرك استان به كشورهاى افغانستان، عراق، تركمنستان، پاكستان و ازبكستان صادر شد.

* رحيم زاده

خراسان جنوبي شرقي ترين استان ايران و سومين استان 
پهناور كشور است كه و در بخش هاي مختلف اقتصادي 
داراي مزيت ها و قابليت هاي فراوان براي سرمايه گذاري 
 و تجارت مي باشد و در اين زمينه شناخت فرصت هاي
سرمايه  جذب  زمينه هاي  مهم ترين  از  گذاري  سرمايه 
در  چندان  ها  توانمندى  اين  وجود  با  اما  است  گذاري 
جذب سرمايه گذاران بومى و غير بومى موفق نبوده است 
كه در اين راستا به گفتگو با چند تن از سرمايه گذاران 

استان پرداخته ايم. 

مسئوالن استان حاضر به همكارى
 با من براى راه اندازى كارخانه نيستند

كمبود  دليل  به  من  دانند  مى  استان  مسئوالن  تمام 
نقدينگى كارخانه ام را راه اندازى نكرده ام اما هيچ كدام 
اندازى اين كارخانه  حاضر به همكارى با من براى راه 
 نيستند. اين را مديرعامل كارخانه البان قهستان مى گويد
 و ادامه مى دهد: مهترين عامل راه اندازى نشدن كارخانه ام
دهد: مى  ادامه  شهرستانى  است.  نقدينگى   كمبود 
 متأسفانه بيشتر بانك ها با سرمايه گذار همكارى نمى كنند؛
براى گرفتن وام يك ميلياردى بانك وثيقه 10 ميلياردى 
طلب مى كند، اين در حالى است كه خود كارخانه بيش از 
6 ميليارد تومان ارزش دارد و مى تواند يك وثيقه خوب 
از  بسيارى  نكرن  همكارى  از  تأسف  ابراز  با  وى  باشد. 
بانك ها مى گويد: حتى اگر مسئوالن بخواهند مساعدت 
كنند تا زمانى كه بانك ها نخواهند فايده اى ندارد و به 
نظر مى رسد تنها در استان ما بانك ها با سرمايه گذاران 

همراهى نمى كنند!

وضع نابسامان بروكراسى ادارى استان 
سدى پيش روى سرمايه گذاران 

مدير عامل كارخانه ساعى صنعت، واحدى كه در زمينه 
سازه هاى فلزى فعاليت دارد، نيز با گاليه مندى از وضع 
اين  با  گويد:  مى  استان  در  ادارى  بروكراسى  نابسامان 
با تعطيلى  اوضاع اين واحد به زودى تعطيل مى شود و 

اين واحد 40 تا 50 نفر بيكار خواهند شد.
ناسالم،  هاى  رقابت  برخى  وجود  يادآورى  با  عمادى، 
از  بسيارى  واحد،  اين  وجود  با  كند:  مى  خاطرنشان 
بومى  غير  افراد  به  استان  در  ساز  و  ساخت  پروژه هاى 
روابط  برخى  وجود  نشان دهنده  اين  كه  مى شود  سپرده 
در اين رفتارها است و گويا برخى افراد به منافع استان و 
منطقه فكر نمى كنند و تنها سود خود را در نظر مى گيرند.
نگارى  نامه  مشكلمان  براى  بارها  دهد:  مى  ادامه  وى 
كرده و به بانك ها معرفى شديم اما اغلب بانك ها با 
تهيه  نمى توان  كه  مى خواهند  را  مداركى  جويى،  بهانه 
كرد. مدير عامل كارخانه ساعى صنعت در ادامه به سود 
باالى تسهيالت اشاره كرده و مى گويد: سود 32 درصد 
براى توليدكننده بى صرفه است و اين خود عاملى براى 

عدم استقبال از سرمايه گذارى است. 

  با شعار حمايت از سرمايه گذار
 كسى وارد گود نمى شود

دليل  به  است:  معتقد  گذاران  سرمايه  از  ديگر  يكى 
خراسان  در  گذارى  سرمايه  براى  كه  سختى  شرايط 
جنوبى مطرح مى شود باعث فرار سرمايه گذاران از اين 
استان مى شود. وى ادامه مى دهد: استان ما براى جذب 
به  را  مناسب  هاى  ساخت  زير  بايد  ابتدا  گذار  سرمايه 
وجود آورد و با شعار صرف حمايت از سرمايه گذار كسى 

وارد گود نمى شود.

سرمايه گذارانى در استان حضور دارند
كه  تمايلى به سرمايه گذارى در آن ندارند

مدير عامل كاشى فرزاد به وجود سرمايه گذاران بسيار در 
استان اشاره كرده و ادامه مى دهد: متأسفانه بسيارى از 
افراد صاحب نام و سرمايه گذاران بومى حاضر به سرمايه 
گذارى در داخل استان نيستند و ترجيح مى دهند سرمايه 
خود را در ساير استان ها و در شرايط بهتر سرمايه گذارى 
كنند. وى همچنين با يادآورى نبود زيرساخت هاى مناسب 
جذب سرمايه گذاران در استان مى گويد: به نظر شما پل 
زيرگذر كوچك ورودى در ابتداى شهرك صنعتى در شأن 
شهرك صنعتى مركز استان است و تناسبى با نياز حجم 
عبور و مرور در اين مسير دارد. وى ادامه مى دهد در گفتگو 
با چند تن از مهندسان ايتاليايى و هموطنان غير بومى 
مشكل  مهمترين  نيز  افراد  اين  كارخانه،  اين  در  استان 
سرمايه گذارى را نبود برخى زير ساخت ها مانند حمل 
 و نقل ريلى و مشكالت پروازى مى دانند و مى افزايند:

روز  چند  بايد  ضرورى  قطعات  برخى  تأمين  براى  گاه 
معطل مانده و براى مسافرت به استان هاى ديگر از يك 

هفته پيش به فكر تهيه بليط پرواز باشيم. 

كارفرمايان ناديده گرفته شده اند

فالحى با نارضايتى از وضع قانون كار و تأمين اجتماعى 
گرفته  ناديده  واقعًا  كارفرمايان  ميان  اين  در  گويد:  مى 

چرا  قوانين  اين  با  نيست،  آنها  فكر  به  كسى  و  شده 
ماليات ها به  نمى كند؟ وى  را اصالح  كار  قانون   كسى 

مثل  محروم  استانى  براى  گويد:  مى  و  كرده  اشاره 
خراسان جنوبى معافيت هاى مالياتى مى تواند مشوقى 

براى جذب سرمايه گذاران باشد.
بارها پيشنهاد  اينكه  به  با اشاره  مديرعامل كاشى فرزاد 
داده ام كه هزينه آماده سازى ورودى شهرك صنعتى را  
تقبل مى كنم، با اين وجود هيچ مسئولى در اين باره با 

بنده اعالم همكارى نكرده است.

اگر سرمايه داران به سرمايه گذارى بينديشند 
جامعه ترقى مى كند 

وقتى  است:  معتقد  استان  گذاران  سرمايه  از  ديگر  يكى 
ركود و بى پولى حاكم شده، اول سازمان ها بايد كارهاى 
اجرايى را شروع كنند تا پول تزريق شود. انباشت پول در 
واقع  انبارى است و در  بذر داخل  بانك ها مثل گذاشتن 
 سودهاى بانكى نتيجه اى جز تورم ندارند. به اعتقاد وى اگر 
سرمايه داران ما فقط به سودهاى  بانكى فكر نكنند، به 
سرمايه گذارى و رونق و به عاقبت بخيرى فكر كنند وضع 
استان هر روز بهتر از ديروز مى شود. سرمايه گذارى شغل، 
اگر  آورد.  مى  اجتماعى  هاى  ناهنجارى  كاهش  و  ترقى 
مسئوالن با اين ديد به سرمايه گذارى نگاه كنند اينقدر با 
بهانه هاى مختلف كارشكنى نكرده و سرمايه گذاران بومى 

و غير بومى را فرارى نمى دهند. 

تورم و نرخ ارز مانع ورود سرمايه گذاران

رئيس اتاق بارزگاني و صنايع و معادن استان چندى پيش 
در  گفتگو با مهر مشرق بيان كرد: «سرمايه گذاراني كه 

در استان فعاليت مي كنند خيراني هستند كه بدون توجيه 
اقتصادي طرح ها براي خودشان سرمايه گذاري كردند و 
تنها به فكر ايجاد اشتغال و پيشرفت منطقه و استان بودند.» 
داراي فرصت هاي را  احتشام، خراسان جنوبي   محسن 

سرمايه گذاري خوبي دانست و گفت: «سرمايه گذاري 
را  خاطر  اطمينان  اين  استان  مختلف  هاي  بخش  در 
كه  مي دهد  دنيا  كنار  و  گوشه  در  گذار  سرمايه  هر  به 
كمترين  با  و  صرفه  به  مقرون  موجه،  گذاري،  سرمايه 
ريسك را خواهد داشت.» وي با بيان اينكه وجود قوانين 
نبود راهبرد مشخص  و مقررات مزاحم سرمايه گذاري، 
در عرصه اقتصاد، فقدان نقشه جامع سرمايه گذاري در 
موانع و مشكالت حضور  از  قوانين  ثبات  استان و عدم 
بخش خصوصي در امر سرمايه گذاري مي باشد، افزود: 
دليل  به  ارز  نرخ  نوسانات  و  باال  تورم  نرخ  «همچنين 
ايجاد شرايط عدم اطمينان و افزايش ريسك اقتصادي 
از موانع جذب سرمايه در كشور و استان طي سال هاي 

اخير بوده است.» 

مهم ترين مشكل سرمايه گذاري در حوزه 
صنعت و معدن، كمبود زير ساخت ها است

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي نيز فرصت هاي سرمايه 
گذاري را يك موضوع چند جانبه دانسته و مى گويد: اما 
تمايل سرمايه گذار از آن هم مهمتر است. محمدهادي 
اشراقي مهم ترين مشكل سرمايه گذاري در حوزه صنعت و 
 معدن را كمبود زير ساخت ها عنوان كرده و ادامه مى  دهد:
تأمين زير ساخت ها، تسهيالت بانكي، ترانزيت كاال و. 
از جمله مهم ترين مسايلي هستند كه يك سرمايه گذار 
در بخش صنعت و معدن بايد بسنجد. به گفته وى اولين 
استان  در  سرمايه گذاري  رونق  باعث  كه  گزينه  تنها  و 
به  كه  صنايعي  و  است  معدني  صنايع  فرآوري  مي شود 
هاي صنايع  زيرساخت  دارد.  كار  و  سر  معادن  با  نوعي 
هاي  از سنگ  بسياري  و  است  اندك  استان  در  معدني 
انجام  ها  استان  ديگر  در  آنها  فرآوري  فرآيند  معدني 
مي شود كه سود حاصل از ارزش افزوده اين مواد معدني 
عايد آنها مي  شود. به همين خاطر با سرمايه گذاري در 
فرآوري  از  مي توان  بخش،  اين  هاي  زيرساخت  تأمين 
پايدار  اشتغال  و  توجه  قابل  افزوده  ارزش  معدني  مواد 

براي استان ايجاد كرد.

تعطيلى 18 درصد از واحدهاى صنعتى استان  

جرجانى، مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان 
توسعه  فراروى  چالش هاى  مهمترين  پيشتر  نيز  جنوبى 
شهرك هاى صنعتى استان را عدم تأمين اعتبارات الزم، 
نبود بسته هاى حمايتى براى ارائه تسهيالت با نرخ سود 
يا  و  كمبود  صنعتى،  سرمايه گذارى  متقاضيان  به  پايين 
نبود صنايع مادر در استان دانسته و از فعاليت 290 واحد 
با  صنعتى با سرمايه گذارى 3 هزار و 760 ميليارد ريال 
وى  دهد.  خبرمى  استان  در  نفر  و700  هزار   4 اشتغال 
با اشاره به اينكه 18 درصد از واحدهاى صنعتى استان 
واحدها  تعطيلى  برخى  گويد:  مى  است،  شده  تعطيل 
طريق  از  واحدهاى  تعطيلى  و  بانكى  معوقات  دليل  به 

بانك ها بوده است. 

130 ميليارد تومان مطالبات بانك هاى استان

در  ملى  بانك  شعب  امور  اداره  رئيس  مهر،  گزارش  به 
 15 متوسط  به طور  ما  اگر  است:  گفته  جنوبى  خراسان 
درصد ذخيره قانونى را از اين منابع كسر كنيم آن چيزى 
كه در اختيار سيستم بانكى است و مى تواند با توجه به 
آن تسهيالت پرداخت كرد 2 هزار و 800 ميليارد تومان 
ميليارد  و 700  هزار  پرداخت سه  از  يزدانى  بود.  خواهد 
تومان تسهيالت خبر داد و بيان كرد: حدود 130 درصد 
منابع استان تسهيالت پرداخت شده است. وى با اشاره به 
اينكه منابع قرض الحسنه استان پس از كسر ذخيره بانكى 
270 ميليارد تومان است، افزود: 290 ميليارد تومان يعنى 

بيش ازحد مجاز قرض الحسنه پرداخت كرديم.

وى رقم مطالبات شبكه بانكى استان را تا پايان مردادماه 
در  رقم  اين  افزود:  و  كرد  اعالم  تومان  ميليارد   130
مقايسه با پايان سال 38 درصد رشد كرده است و به رقم 

180 ميليارد تومان رسيده است.

بزرگترين و مؤثرترين مشكل 
در سيستم بانكى استان،كمبود منابع است

بانكى  بزرگترين و مؤثرترين مشكل در سيستم  يزدانى 
استان را كمبود منابع دانست و بيان كرد: بخشى از اين 
منابع درگير مطالبات شده كه اگر دوباره به چرخه اقتصاد 
سيستم  مشكالت  از  اعظمى  بخش  مى تواند  برگردد 
بانكى و واحدهاى توليدى كه نياز به نقدينگى دارند را 
برطرف كند. رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى خراسان 
جنوبى اضافه كرد: مشكل ديگر در سيستم بانكى منابع 
خشكسالى هاى  به  توجه  با  كه  است  قرض الحسنه 
سيستم  عهده  بر  كه  قانونى  تكاليف  و  استان  چندساله 

بانكى گذاشته اند با تقاضاى زيادى مواجه هستيم.
بانك  كه  است  اين  ما  درخواست  كرد:  اظهار  يزدانى 
مركزى بتواند خط اعتبارى را به استان تخصيص دهد تا 

از طريق آن بتوانيم اقدام به اعطاى تسهيالت كنيم.
وى ادامه داد: همچنين استان هاى برخوردار منابع قرض 
 الحسنه مصرف نشده اى را دارند كه ما خواستاريم آن را 
تصريح  دهند. وى  اختصاص  جنوبى  خراسان  استان  به 
سال  گرفته  صورت  پيگيرى هاى  با  راستا  اين  در  كرد: 
گذشته در بانك ملى سه ميليارد تومان از استان هايى كه 
پرداخت نكرده بودند اعتبار گرفتيم و در قالب تسهيالت 

قرض الحسنه پرداخت كرديم.

واحدهاى توليدى را بدون تصويب شوراى 
تأمين و كارگرى استان تمليك نكرديم

بيان  جنوبى  خراسان  در  ملى  بانك  شعب  امور  رئيس 
كرد: هيچ واحد توليدى را بدون نظر و تصويب شوراى 
كارگرى و شوراى تأمين استان تمليك نكرديم و دنبال 
تمليك هم نيستيم. وى با اشاره به اينكه تمليك واحد 
توليدى جز ضرر و زيان به بانك و افزايش هزينه هاى 
مجبور  بعضًا  كرد:  تصريح  داشت،  نخواهد  چيزى  بانك 
مى شويم واحد توليدى را كه بيش از چند سال رهاشده 

ايجاد  اشتغال  تا  كنيم  واگذار  جديد  مديريت  به  است 
شود. يزدانى اضافه كرد: در اين راستا سال 93 سه واحد 
و  داديم  مديريت  تغيير  را  بود  غيرفعال  زياد  ساليان  كه 
سرمايه گذار جديد پيدا كرديم. وى بابيان اينكه در طرح 
بانكى  سيستم  تومان  ميليارد   950  ،93 سال  تسهيالت 
تسهيالت پرداخت كرده است، افزود: در 5 ماهه امسال 

460 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده ايم.
داريم  كه  محدوديت هايى  وجود  با  كرد:  بيان  يزدانى 
پرداخت  با  را  باشد  داشته  نياز  كه  را  توليدى  واحد  هر 

تسهيالت رفع نياز كرده ايم.
جنوبى  خراسان  بانك هاى  هماهنگى  شوراى  رئيس 
توليدى  موانع  رفع  و  اشتغال  تثبيت  براى  كرد:  اظهار 

آمادگى همكارى با واحدهاى توليدى را داريم.

توانايى ها و ظرفيت هاى منطقه م
موتور اقتصاد استان را به حركت  در مى آورد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
گفت: خراسان جنوبى با وجود اينكه داراى بيابان گسترده 
و محدوديت ذخاير آبى است با دارا بودن ذخاير معدنى 
توسعه  حال  در  كشور  با  همجوارى  و  غنى  و  ارزش  با 
حركت  به  را  استان  اقتصاد  موتور  تواند  مى  افغانستان 
درآورد. به اعتقاد حقيقى  استراتژى اين سازمان در حوزه 
صنعت، معدن ارتقاء سطح فعاليت هاى معدنى، با هدف 
استخراج  و  بردارى  بهره  استان،  بالقوه  ذخاير  شناسايى 
كارآمد و صحيح آنها و توسعه صنايع پايين دست معدن 
خصوص  به  معدن  هاى  توانمندى  بر  مبتى  صنايع  و 

فرآورى آلياژها و خاك هاى صنعتى است.
وى ادامه داد: در حوزه تجارت نيز، ايجاد بستر مناسب و 
رفع موانع قانونى و تسهيل در امور تجارى با همدلى و 

همراهى مردم و دولت با ايجاد زيرساخت هاى الزم براى 
صادرات برخى محصوالت توليدى و كشاورزى از جمله 
گمركات  در  عناب  و  زعفران  و  زرشك  دستباف،  فرش 
رسمى و بازارچه ها در دستور كار است تا بتوان استان را 

به مركز تجارى تبديل كرد.

حدود 2 و نيم ميليارد تن 
ذخيره قطعى مواد معدنى استان  

حقيقى گفت: در خراسان جنوبى 402 پروانه بهره بردارى 
معدنى با تنوع حدود 50 ماده معدنى و ظرفيت اشتغال 
8 هزار و300 نفر وجود دارد. حقيقى ذخيره قطعى مواد 
معدنى استان را حدود 2 و نيم ميليارد تن عنوان كرد و 
افزود: مهمترين مواد معدنى استان زغالسنگ، مس، آهن 
هاى  سنگ  انواع  كائولن،  بنتونيت،  منيزيت،  كروميت، 

تزئينى و خاك هاى صنعتى است
وى درباره مشكالت واحدهاى توليدى يادآور شد: براى 
صورت  دو  به  توليدى  واحدهاى  مشكالت  شناسايى 
واحد  مشكالت  شدن  مطرح  نخست  كه  مى شود  عمل 
پايش واحدهاى  توليدى توسط خود واحدهاست و دوم 
استان  در  توليدى  واحد   489 راستا  اين  در  كه  توليدى 
پايش شده اند و بر اساس مشكالت واحدها طرح موضوع 

انجام مى شود.

مشكل اصلى واحدهاى توليدى استان 
منابع و سرمايه در گردش است 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
با اشاره به اينكه مشكل اصلى واحدهاى توليدى استان 
منابع و سرمايه در گردش است، اضافه كرد: اين موضوع 
مركزى  بانك  مديريت  به  استان  استاندارى  توسط 
ابالغ شد كه در پاسخ به اين نامه اين گونه آمده است 
«واحدهاى توليدى كه فعاليت آنها از توجيه مالى مناسبى 
توان و ظرفيت  از  برخوردارى  با وجود  و  بوده  برخوردار 
بنا به  سودآورى باال در برهه اى از سال هاى 89 تا 92 
تعهدات  به  نتوانسته اند  اراده  و  اختيار  از  خارج  داليلى 
در  يا  و  كنند  عمل  كشور  بانكى  شبكه  قبال  در  خود 
فهرست بدهكاران بانكى قرار گرفته و بالطبع در دريافت 
با  گردش  در  سرمايه  تامين  منظور  به  جديد  تسهيالت 

مشكل مواجه شده اند منوط به داشتن شرايط ويژه دوباره 
در اولويت استفاده از تسهيالت بانكى قرار مى گيرند.

توليدى  واحدهاى  شامل  شرايط  اين  داد:  ادامه  حقيقى 
مى شود كه به استناد صورت هاى مالى حسابرسى شده 
از  ناشى  فروش  كاهش  دليل  به  گذشته  سال  طى سه 
عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با كاهش 
آن  از  قبل  سال  دو  ظرف  و  شده اند  مواجه  سودآورى 
خدمات  از  استفاده  يا  و  تسهيالت  دريافت  وجود  با  و 
اعتبارى  مؤسسات  يا  بانك ها  از  يك  هيچ  در  بانكى 
بانكى، بدهى غيرجارى(اعم از ريالى و ارزى) نداشته اند.
واحدهاى  شامل  همچنين  شرايط  اين  داد:  ادامه  وى 
توليدى كه تسهيالت دريافتى قبلى را در محل موضوع 
واحدهاى  نموده اند،  مصرف  اعطايى  تسهيالت  قرارداد 
ياد در صورت تعديل  نداشته و  نيرو  توليدى كه تعديل 
فراهم  آنها  براى  را  امكان  اين  جديد  تسهيالت  نيرو، 
بازگشت به كار نيروهاى تعديل شده  مى كند تا شرايط 
را فراهم كند، واحدهاى توليدى كه به سبب عدم وصول 
مطالبات خود از دستگاه هاى اجرايى دولتى، شركت هاى 
را  خود  تعهدات  نتوانسته اند  دولت،  به  وابسته  و  دولتى 
در قبال شبكه بانكى كشور ايفا كنند، واحدهاى توليدى 
كه استمرار عمليات توليدى آنها بنا به داليلى خارج از 
حيطه اختيار مديران و براساس شرايط كالن اقتصادى 
نظير نوسانات ناگهانى شديد نرخ دالر با مانع مواجه شده 
است و واحدهاى توليدى كه داراى توان صادراتى بوده 
افزايش  سبب  مى تواند  آنها  توليدى  عمليات  استمرار  و 

صادرات غيرنفتى كشور گردد، نيز مى شود.

جمهور  رئيس  سفر  اعتبار  تومان  ميليارد   60
بيشتر مشكل بانك ها را حل كرد 

نه مشكل واحدهاى توليدى را

حقيقى به اختصاص يافتن 60 ميليارد تومان براى كمك 
به رفع مشكل سرمايه در گردش واحدهاى توليدى استان 
در سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان اشاره كرد 
و گفت: اين اعتبار بيشتر توانسته مشكل بانك ها را حل 
كند و در واقع مشكل واحدهاى توليدى رفع نشده است. 
وى يادآور شد: براساس پايش انجام شده مشكالت عمده 
كمبود  شامل  محور  چند  در  استان  توليدى  واحدهاى 
مشكالت  درصد   50 كه  گردش  در  سرمايه  و  نقدينگى 
فرسودگى  داده،  اختصاص  خود  به  را  توليد  واحدهاى 
ماشين آالت و به روز نبودن واحدها، فقدان مزيت رقابت، 
مشكالت  و  بانك ها  توسط  توليدى  واحدهاى  تملك 

ساختارى و درون بنگاهى خالصه مى شود.

شهرك صنعتى بيرجند و منطقه ويژه اقتصادى 
بيرجند، از ابتداى سال95، مشمول 100 درصد 

معافيت مالياتى خواهند شد 

استاندار درباره حل مشكالت سرمايه گذاران استان چندى 
پيش به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام 
مالى كشور كه اخيراً ابالغ شده است پرداخته و گفته بود: 
مستقيم  ماليات هاى  قانون  ماده 132  قانون،  اين  طبق 
ويژه  منطقه  و  بيرجند  صنعتى  شهرك  و  شده  اصالح 
اقتصادى بيرجند، از ابتداى سال95، بر اساس آيين نامه 
اجرايى و دستورالعملى كه ابالغ خواهد شد، مشمول 100 
خوبى  مشوق  كه  گرديد  خواهند  مالياتى  معافيت  درصد 

براى جذب سرمايه گذاران مى باشد.
وى در ادامه به كاهش 4 درصدى نرخ تسهيالت صندوق 
توسعه ملى در مناطق كمتر توسعه يافته و درنظر گرفتن 
كل استان به عنوان منطقه محروم اشاره نمود و افزود: 
نگاه ويژه اى از سوى مسئوالن كشورى به سرمايه گذارى 
هاى دستگاه  مديران  و  دارد  وجود  استان  اعتبارات   و 
سرمايه  وضع  كه  كنند  تالش  بايد  استان  اجرايى 
 گذارى استان مطلوب تر از قبل شده، موانع پيش روى 
سرمايه گذارى برداشته شود و امكانات خوبى براى جذب 

سرمايه گذارى فراهم شود. 
توسعه صادرات  كارگروه  در سومين  خدمتگزار همچنين 
بايد  استانى  مسئوالن  بود:  كرده  اظهار  جنوبى،  خراسان 
بازارهاى هدف و فروش محصوالت استان را به درستى 
شناسايى كنند. وى افزود: بايد مسائل و مشكالت تجار 
نه با شعار بلكه با عمل، شناسايى و حل شود. خدمتگزار، 
و  تسهيالت  بايد  كه  است  آن  است  مسلم  آنچه  گفت: 
خدمات الزم جهت حضور تجار و همچنين بازرگانان ما در 
كشورهاى همسايه حتى كشورهاى اروپايى فراهم شود. 
وى، متذكرشد: تمام دستگاه ها و بخش هاى مختلف بايد 
با شناسايى مشكالتى كه تجار و بازرگانان با آن مواجه 
هستند، نسبت به مرتفع كردن آنها به هر شكل ممكن 
برنامه ريزى هاى الزم را صورت دهند. استاندار، عنوان 
كرد: نبايد شرايط به گونه اى باشد كه سرمايه گذاران در 
خراسان جنوبى به هردليلى احساس عدم امنيت كنند و 
استان ديگرى را براى سرمايه گذارى برگزينند. خدمتگزار 
يادآور شد: حتماً بايد مشكالت موجود آسيب شناسى شده 
و اين مسايل نيز حل شود و براى بخش خصوصى هيچ 

نگرانى در اين راستا وجود نداشته باشد.
وى از توسعه صادرات و نيز حمايت از صادر كنندگان، به 
عنوان يكى از مهمترين راه هاى رونق اقتصادى ياد كرد و 
گفت: به طور يقين توسعه صادرات و رفع مشكالت موجود 
در اين خصوص مى تواند عالوه بر ايجاد رونق اقتصادى، 

در زمينه كاهش بيكارى نيز نقش مؤثرى داشته باشند.

آن روى سكه سرمايه گذارى در استان

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
در  تلفن  درباره «واگذارى   94/7/5 پيام شما مورخ 
توسعه  رساند:  مى  استحضار  به  منظريه»  روستاى 
روستايى در تعهد شركت مخابرات ايران نمى باشد 
اداره  طريق  از  تواند  مى  عزيز  استانى  هم  اين  لذا 
به  نسبت  استان  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  كل 

پيگيرى موضوع اقدام نمايد.

جوابيه هاى دهيارى اميرآباد

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/7/12 درباره «زيباسازى ورودى 
زيباسازى  طرح  رساند:  مى  استحضار  به  اميرآباد» 
در  خوسف  بيرجند-  جاده  سمت  از  اميرآباد  ورودى 
دستور كار اين دهيارى قرار دارد اميدواريم در صورت 
برطرف شدن برخى موانع در اواخر سال جارى شاهد 

شروع پروژه باشيم.
به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ   -2
پارك  «احداث  درباره   94/7/15 مورخ  شما  پيام 
مى  استحضار  به  (عج)»  عصر  ولى  محله  براى 
در  اراضى  بودن  شخصى  علت  به  دهيارى  رساند: 
داخل محدوده زمينى درباره احداث فضاى سبز در 
محدوده ولى عصر (عج) در تملك ندارد در صورتى 
اختيار  در  اهالى  مشاركت هاى  از محل  زمينى  كه 
به  نسبت  دارد  آمادگى  دهيارى  گيرد  قرار  دهيارى 

احداث فضاى سبز اقدام نمايد.

مشكالت سرمايه گذارى و پاسخ هاى مديران
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شويم  وارد  جنوبي  خراسان  روستاهاي  به  اگر  روزها  اين   
فضاي  مانند،  نيز  شاخه هاي  با  همراه  رنگ  قرمز  درختاني 
روستاها را زيباتر کرده است و گويي با مدادهاي رنگي درختان 
منطقه را قرمز کرده اند. زن هاي روستا به همراه اعضاي خانواده 
براي برداشت محصول درخت زرشک بايد لباس کار بپوشند و 
براي برداشت اقدام کنند و چيدن محصول زرشک کار بسيار 
به شاخه  در شاخه  مانند  تيغ هاي سوزن  زيرا  است  سختي 
درخت زرشک کار برداشت را بسيار سخت مي کند.زرشک از 
جمله درختچه هاي مقاومي است که قابليت رشد و توليد در 
زمين هاي کم بهره و با آب شور را دارا است که توجه بيشتر 
 به آن ضمن باال بردن ظرفيت توليد محصوالت کشاورزي

در حفاظت از خاک منطقه نيز موثر است.

خراسان جنوبى پرچمدار 
توليد محصول زرشك در كشور

کشور ايران بزرگترين توليد کننده زرشک در جهان و خراسان 
جنوبي پرچمدار توليد اين محصول در کشور است که بيش از 
٨٥ درصد اين محصول در شهرستان قاينات توليد مي شود اما 
خام فروشي يکي از مهم ترين مشکالت موجود در صنعت 
توليد و صادرات زرشک است که در حال حاضر زرشک در 
استان هاي مختلف به صورت سنتي و خام فروشي صورت 
مي گيرد.اما سوالي که در اين بين مطرح است اين است که  به 
گفته مسئوالن استان خراسان جنوبي با ٩٨ درصد سطح زير 
کشت زرشک مقام نخست توليد اين محصول را در کشور به 
خود اختصاص داده است و بنا به صحبت هاي مسئوالن هر 
سال بيش از ٤٠ هزار تن زرشک در خراسان جنوبي برداشت 
مي شود، اما آيا با برداشت اين محصول سود زيادي هم نصيب 

کشاورزان و توليدکنندگان اين محصول مي شود؟

سود بى حساب دالالن مساوى
 جيب خالى كشاورزان

ملکي يکي از زرشک کاران خراسان جنوبي در گفت وگو با 
خبرنگار تسنيم، اظهار  کرد: مشکالت زرشک کاران خراسان 
جنوبي در حد يکي و دو مشکل نيست،  اما مهم ترين مشکل 

ما نبود محلي مناسب براي خشک کردن زرشک است.
وي بيان کرد: زرشک محصولي است که براي برداشت آن 
نياز به آب زيادي است به ويژه در فصل تابستان و در هنگام 
برداشت اين محصول بايد آب زيادي به پاي درخت زرشک 
ريخته شود که با وجود خشکسالي هاي چندين ساله و کمبود 
آب اما کشاورزان تالش دارند تا زرشک خوب و با کيفيتي را 

وارد بازار کنند و از طرفي ديگر با کمبود شديد آبي روبه رو 
هستند. زرشک کار خراسان جنوبي گفـت: به دليل نبود بارگاه 
باران خسارت  زرشک خشک کني هر لحظه ممکن است 

زيادي و جبران ناپذيري را به کشاورزان وارد سازد.

كمبود بارگاه زرشك مشكل اساسى 
توليدكنندگان اين محصول

وي با بيان اينکه در اين  در  اثر بارندگي چند سال گذشته 
زرشک توليدي ما با بارندگي از بين رفته و يا مرغوبيت خود 
را از دست داده است، بيان کرد: چند سالي است که بارها از 
کمبود بارگاه براي خشک کردن زرشک عنوان شده اما اين 

امر نيازمند توجه است.عدم وجود بيمه براي محصول زرشک، 
کمبود بارگاه، کم آبي و دالالن از مواردي است که بيشتر 
زرشک کاران خراسان جنوبي به آن اشاره داشتند که در اين 
راستا  رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي اظهار داشت: 
در حال حاضر ٣٠ هزار بهره بردار زرشک در خراسان جنوبي فعال 
است.هاشم ولي پور مطلق افزود: در سال گذشته ١٤ هزار و ٦١٥ 
تن زرشک در خراسان جنوبي برداشت که از اين ميزان يک هزار 

و ٣١٥ ميليارد ريال نصيب کشاورزان استان شد.

بيشترين سطح زير كشت درخت زرشك در 
خراسان جنوبى مربوط به شهرستان قاين

وي با بيان اينکه بيشترين سطح زير کشت درخت زرشک در 
خراسان جنوبي مربوط به شهرستان قاين با ٤ هزار و ٥٦ هکتار 
اين رقم ٣ هزار و ٩٢٥ تن زرشک در  از  بيان کرد:  است، 

اين شهرستان برداشت مي شود و در استان ١٣ واحد فرآوري 
محصول زرشک داريم که از اين تعداد دو واحد در شهرستان 
درميان، سه واحد در خوسف، ٤ واحد در قاين، يک واحد در 
سربيشه و دو واحد در فردوس فعال است. رئيس سازمان جهاد 
کشاورزي خراسان جنوبي  با بيان اينکه در بارگاه هاي بهداشتي 
زرشک خشک کردن از حالت خرمني به حالت نيمه صنعتي 
تبديل شده و خشک کردن صنعتي در چند واحد کانتينري و 
تونل خشک کردن در دست اجرا است، گفت: محصول خشک 
شده به صورت هاي بسته بندي و فرآوري به بازار خراسان 
جنوبي و ديگر استان هاي کشور ارسال مي شود.ولي پور مطلق 
با بيان اينکه به بارگاه هاي بهداشتي زرشک سنتي و تسهيالت 

ارائه شده به کشاورزان تاکنون ٣١٢ مورد بارگاه زرشک سنتي 
با ظرفيت ٣ هزار و ٥٠٠ تن زرشک در خراسان جنوبي فعال 
شده است، افزود: براي اين بارگاه ها ١٩٠ فقره مجوز با ظرفيت 
٣ هزار و ٦٠٠ تن زرشک صادر شده که تاکنون ٢٠٠ تن به 
بهره برداري رسيده و تسهيالت ارائه شده از سال ٩٠ تاکنون 
از صندوق توسعه ملي به تعداد ٨٩ فقره و مبلغ ١٤ هزار و ٦٢٠ 

ميليون ريال است.

احداث صنايع كوچك بسته بندى زرشك

وي با اشاره به اينکه تاکنون صنايع کوچک بسته بندي احداث 
فله اي  فروش  از  جلوگيري  براي  کرد:  اظهار  است،  شده 
محصول زرشک و برندسازي اين محصول تاکنون صنايع 
کوچک بسته بندي و فرآوري زرشک در قطب هاي کشاورزي 
توليد زرشک احداث شده است و براي برندسازي و شناسنامه 
دار کردن اين محصول برنامه ريزي الزم در دستور کار است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي با بيان اينکه 
نقاط  ديگر  به مردم  معرفي محصول زرشک  براي  تاکنون 
تا  نياز است  کشور اطالعات خوبي داده نشده است، گفت: 
از  تعدادي  و  شود  برگزار  مختلفي  برنامه هاي  برنامه ريزي 
واحدهاي فرآوري زرشک با برند واحد توليدي خود به فروش 
اين محصول اقدام کرده ولي براي برندسازي معنوي محصول 
زرشک در خراسان جنوبي و ثبت آن تاکنون اقدامي حاصل 
نشده است.ولي پورمطلق با اشاره به اينکه خشک کردن به 
روش سنتي سبب کاهش کمي و کيفي محصول زرشک 
مي شود، افزود: در اثر حمله پرندگان و آلوده شدن آن ها توسط 
حشرات و نشستن گردوغبار بر روي اين محصول مي شود و 
بارگاه هاي بهداشتي داراي ارتفاع مناسب و تهويه کافي است 
که با ايجاد ستون هاي فلزي و سيم کشي مناسب سبب تهويه 

مناسب براي خشک شدن مي شود.

پيش بينى برداشت بيش از 16 هزار تن 
زرشك امسال در خراسان جنوبى

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي گفت: هر کيلو 
زرشک در بازارها ٣ هزار تومان به فروش مي رسد و ١٤ هزار و 
٢٢٨ هکتار از باغ هاي خراسان جنوبي زير کاشت زرشک است 
که پيش بيني مي شود امسال ١٦ هزار و ٥٠٠ تن محصول از 
آن برداشت شود که برداشت اين مقدار زرشک بيش از ١٥٦ 
ميليارد تومان درآمد عايد ٣٠ هزار بهره بردار خراسان جنوبي 
است و شهرستان قاين با ٤ هزار و ٥٦ هکتار بيشترين سطح 
زير کشت زرشک را در خراسان جنوبي دارد.ولي پور مطلق 
افزود: سال گذشته نزديک به ١٥ هزار تن زرشک برداشت و 
١٣٨ ميليارد تومان نصيب کشاورزان خراسان جنوبي شد.اما 
يکي ديگر از مهم ترين مشکل کشاورزان زرشک کار خراسان 
جنوبي مشکل بيمه است و زرشک کاران معتقد هستند  که 
محصول زرشک به سرعت دچار سرمازدگي مي شود که بايد 
براي جلوگيري ازخسارت هاي احتمالي، محصول زرشک را در 

کوتاه ترين زمان جمع آوري کنيم

بيش از 3400 هكتار از باغات زرشك بيمه شدند

مدير صندوق بيمه کشاورزي خراسان جنوبي  اظهار داشت: در 
سال زراعي ٩٤-٩٣ نزديک به ٣ هزار و ٤١٠ هکتار از باغ هاي 
زرشک خراسان جنوبي بيمه شد.جواد غنچه افزود: محصول 
زرشک تا زمان برداشت از درخت بيمه است و در گذشته تنها 
باغ هاي زرشک باالي ٥٠٠ متر بيمه بود اما با پيگيري هاي ما 
اين مشکل برطرف شد و باغ تا مساحت ١٠٠ متر بيمه شدند.

در شرايط امروزي جامعه مسئله علم، پژوهش و جهاد علمي زرشك، محصول استراتژيك كوير در انتظار حمايت هاى بيمه اى 
بيش از گذشته مورد توجه رهبر معظم انقالب قرار گرفته و 
تأکيدات معظم له بر نقش آفريني نخبگان و نوآوران در اين 
عرصه، رسالت سازمانها و دستگاههاي مسئول در حرکت 
علمي کشور را  چند برابر کرده است که بدون ترديد نوک 

پيکان به سمت بسيجيان نشانه مي رود. 
سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري با هدف سازماندهي 
نخبگان، ايجاد خودباوري، تقويت بنيه و باالبردن انگيزه و 
شأن اجتماعي بسيجيان از طريق شناسايي، سازماندهي و 
ارائه حمايتهاي مالي و معنوي از نوآوران علمي و نهايتًا توليد 

علم فعاليت مي نمايد.
 جواد عقيلي پور مسئول بسيج علمي پژوهشي و فناوري 
و  مبتکرين  جامعه،  اقشار  تمامي  از  (ع)  انصارالرضا  سپاه 
مخترعين دعوت نمود تا جهت تکميل و اجراي طرحهاي 
خود از امکانات اين مرکز استفاده نمايند. به گفته وي، مرکز 
رشد خالقيت براي كاهش موانع موجود بر سرراه فعاليتهاي 
مبتکرين و مؤسسات فناور نوپا، پشتيباني هاي الزم و ارائه 
خدمات اوليه شکل گرفته و هدف آن ايفاي نقش در بالندگي 
مسئول  است.  فناوري  رشد  و  موفقيت  ضريب  افزايش  و 
سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري، كاركردهاي اين 

سازمان را براي اقشار بسيج به صورت زير ذكر كرد: 

خانه نخبگان بسيج

علمي،  بسيج  سازمان  زيرمجموعه  بسيج  نخبگان  خانه 
پژوهشي و فناوري سپاه انصارالرضا (ع) است که در راستاي 
تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص حمايت 
از نخبگان، مخترعان و نوآوران با ماموريتهايي همچون نخبه 
پروري و مديريت امور نخبگان در سال ۱۳۹۲ در استان راه 
اندازي گرديد. در افق ١٤٠٤، چشم اندازهاي اين مركز «نهاد 
پرورش دهنده نخبه هم طراز با آرمانهاي انقالب اسالمي، 
نهاد مستقل، معتمد نظام و نخبگان در خلق افکار و راهبردها 
متوازن  رشد  سياستگذاري  و  راهبردي  مسائل  حل  براي 
بسيج  نخبگان  خانه  هاي  برنامه  مهمترين  است.  استان» 

خراسان جنوبي در سال جاري به صورت زير است:
و  ورز  انديشه  افشار  از  اطالعاتي  جامع  بانک  تهيه   -

پژوهشگران استان در زمينه هاي مختلف.
هاي  حوزه  در  مساله  حل  و  کشف  هاي  اتاق  تشکيل   -
مختلف مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، خالقيت و نوآوري و 
صنايع فرهنگي و ساير مسقل اولويت دار استان و تشکيل 

کارگروه هاي اقشار مختلف. 

بازديد از مراکز تحقيقاتي و صنعتي

به منظور ارتقاي مهارت در بين بسيجيان و افزايش شناخت 

ايجاد  و  از وضعيت علمي و صنعتي کشور  آنان  آگاهي  و 
خودباوري و انگيزه در ارتباط با توليد علم و فن آوري در کشور 
با هدف آشنايي بسيجيان با توانايي هاي متخصصين متعهد 
و آگاهي از پيشرفتهاي کشور و ايجاد روحيه اعتماد به نفس و 

خودباوري و زمينه سازي براي انتقال آن برگزار مي گردد.
 

مرکز رشد خالقيت و نوآوري

مرکز رشد خالقيت كه مديريت ان بر عهده متخصصين است 
داراي وظايف و كاركردهاي زير مي باشد: 

- حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مرکز رشد 
 - ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز در راستاي تبديل

 ايده هاي نو به محصوالت کاربردي و تجاري سازي آنها
- ارائه خدماتي مانند تأمين محل کار، خدمات آزمايشگاهي، 

کارگاهي و اطالع رساني.
- خدمات مديريتي، پروژه يابي و بازاريابي.

نمونه هاي ساخته شده در مركز رشد بسيج:

مرکز هدايت و حمايت از مخترعين

 مرکز هدايت و حمايت از مخترعين به منظور کمک به رفع 
نيازهاي پژوهشي و فناوري کشور راه اندازي گرديده است. 

اين مرکز داراي وظايف و كاركردهاي زير است:
بستر  ايجاد  و  بسيجي  مبتکران  و  مخترعان  شناسايي   -
مناسب براي پيوند و ارتباط آنها با مراکز علمي، تحقيقاتي و 

صنعتي دفاعي و غير دفاعي.
- معرفي نيروهاي شناسايي شده براي مراکز علمي تحقيقاتي 
و صنعتي و کمک به پيشگيري از روند جذاب استعدادهاي 

درخشان به مؤسسات غيرمتعهد  خارج از کشور.
- شناسايي بسيجيان در صنعت و دانشگاه و ايجاد بانک 
دانشور.  اقشار  انساني  منابع  شامل  موضوعي  اطالعاتي 

ظرفيتها و توانمنديهاي مراکز تحقيقاتي و آموزشي.
طرحهاي  انجام  جهت  مناسب  شرايط  ساختن  فراهم   -
آزمايشگاهها از  گيري  بهره  با  تحقيقاتي  و   پژوهشي 

 و کارگاهها.

فعاليت هاى سازمان بسيج علمى سپاه انصار الرضا (ع) تشريح شد

فروش ويژه تا پايان مهرماه
عرضه مستقيم برنج شمال با قيمت 6000 و 7000 تومان

خيابان توحيد- نبش مسجد توحيد- برنج ايرانى شاليزار  09151642047- 32439899

آماده همكارى با فروشگاه ها و سازمان ها

به شرط پخت

نمايندگى بيمــه سينـــا 
قرشى فريز

خيابان توحيد- روبروى مسجد توحيد   32421321 - 09151642047-32424488

20 درصد تخفيف بيمه نامه ثالث ويژه كاركنان دولت 
درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك

انواع قطعات يدكى موجود مى باشد
تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

لحظاتى شاد، مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.

استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا
استخر آزادى خرمشهر     

همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه
23- 20 ويژه آقايان گرامى

زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544
نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر

09153636648 - فنودى
تعمير يخچال  ، فريزر  و ... در  منزل  

 روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  09158076574 - نظرى

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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امالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3



طراح: نسرين كارى

يكشنبه * 19 مهر 1394 * شماره 3340 

زيبا  بينديشيم

يک روز وقتى کارمندان به اداره رسيدند، اطالعيه بزرگى را 
درتابلوى اعالنات  ديدند که روى آن نوشته شده بود:

ديروز فردى که مانع پيشرفت شما در اينشرکت بود در 
گذشت: شما را به شرکت در مراسم تشييع جنازه ساعت ١٠ 
دعوت مي کنيم. در ابتدا، همه از دريافت خبر مرگ يکي از 
همکارانشان ناراحت شدند اّما پس از مدتى، کنجکاو شدند 

که چه کسی مانع پيشرفت آنها در شرکت شده.
نزديک  يکي  يکي  و  گرفتند  قرار  صفى  در  کارمندان 
تابوت رفتند و وقتى به درون تابوت نگاهمىکردند ناگهان 

خشکشان مىزد و زبانشان بند آمد!
آينه اي  درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون 
تابوت نگاه مىکرد، تصوير  خود را مي ديد نوشتهاى نيز 

بدين مضمون در کنار آيينه بود:
تنها ١نفر وجود دارد که مىتواند مانع رشد شما شود و او 

هم خود شماييد!
شما تنها کسی هستيد  که مي توانيد  بر روي تصورات و 

موفقيت هايتان اثر گذار باشيد. 
زندگی شما وقتی رئيس تان، دوستانتان، والدينتان شريک 

زندگيتان ، تغيير کنند تغيير  نمی کند !
زندگی شما وقتیتغيير مي کنيد  که شما تغيير کنيد. جهان 

هرکس به اندازه ي وسعت ديد اوست.
«زيبا بينديشيم» .

گاه الزم است كه انسان ديدگان 
خود را ببندد زيرا اغلب خود

 را به نابينائي زدن نيز نوعي خوشبختي است.

هدف، يا تيك مى خوره يا ضربدر،
 مواظب اهداف خود باشيد 

چون هر هدفى، تاريخ مصرفى داره .

اگر خاموش باشي تا ديگران
 به سخنت آرند، بهتر

 که سخن گوئي و خاموشت کنند.

يک روز زندگي به روشن بيني،
 بهتر از صد سال عمر 

در تاريکي است

بازار تجاري جنگي است که در آن رقبا دشمن هستند و 
مشتري، سرزميني است که بايد فتح شود. حقيقت بازار 
بلکه:  نيست  مشتريان  به  خدمت رساني  امروز،  تجاري 

تاختن، گول زدن و جنگيدن با رقباست.
جنگ هاي  و  آمده  وجود  به   عمده اي  تغييرات  اکنون 
تجاري بسياري در سراسر جهان به وقوع پيوسته است. 
همه کس، در همه جا، وضعيت تجاري رقيب را دنبال 
اصول  کارگيري  به  که:  است  معني  بدان  اين  مي کند. 
جنگ بازار، از هميشه مهم تر شده است. شرکت ها بايد 
چگونگي مقابله با رقبا را دانسته، عيب هايشان را کشف و 

از قدرت گرفتن آن ها جلوگيري کند.
اينجا  در  کنند؛  دنبال  را  استراتژي صحيحي  بايد  آن ها 
بزرگ  و  متوسط  کوچک،  شرکت  که  نمي کند  تفاوت 
شرايط  با  که  ديد  تدارک  خاصي  استراتژي  بايد  باشد. 
فعاليت هاي  به  يکم،  بيست و  قرن  در  بتوان  موجود 
در  که،  است  آموزش هايي  اين ها  داد.  ادامه  تجاري 
جهان،  تجارت  و  اقتصاد  دانشگاه هاي  از  يک   هيچ 

تدريس نمي شود.
اصل قدرت

تاکنون بارها شنيده ايد که مي گويند: رسيدن به اوج بسيار 
آسانتر از ماندن در اوج است. اين جمله را فراموش کنيد! 
آن  طرف  از  که  است،  رياضي  ساده  حساب  يک  اين 
دسته از مردم که به علم اجتماع بيشتر عالقه دارند تا 

واقعيت هاي دنياي تجارت، گفته مي شود؛ اما ايستادن در 
از رسيدن به آن آسانتر است. فرماندهان مي توانند  اوج 
از اصل برتري قوا امتياز کسب کنند. هيچ يک از اصول 
جنگ، اساسي تر از اصل برتري قوا نيست. قانون جنگل 
و  مي خورد  را  کوچک  ماهي  بزرگ،  ماهي  است:  اين 

شرکت بزرگ، شرکت کوچک را.
محاسبات رياضي در رقابت هاي تجاري

چه اتفاقي مي افتد اگر يک فولکس واگن با يک اتوبوس 
از روبه رو تصادف کند؟ تنها چند خراش سطحي بر روي 
سپر اتوبوس به وجود مي آيد؛ درحالي که فولکس واگن 
به طور کامل درهم مي شکند. هرچه وسيله نقليه بزرگتر 
باشد، زيان هاي وارده به نقليه ديگر بيشتر است. وقتي که 
حادثه اي رخ مي دهد، سرعت وسايل نقليه تغيير مي کند 
و اين قانون اصلي فيزيک است که همواره وسيله نقليه 
و  کوچکتر  نقليه  وسيله  به  نسبت  سنگين تر،  و  بزرگتر 

سبک تر، آسيب کمتري مي بيند.
همان  مي گيرند،  قرار  هم  رو در  روي  شرکت  دو  وقتي 
سرزمين  يک  در  بود.  خواهد  بخش  نتيجه  باال  اصل 
دست نخورده، آن شرکتي که از بازاريابي بهتري برخوردار 
به دست مي آورد. در  را  از فروش  بيشتري  است، سهم 
شرکت  سهم  نيرومند،  شرکت  فروش،  بازار  تقسيم 
بزرگتر  زيرا شرکت  کرد؛  خواهد  آن خود  از  را  کوچکتر 
بازار  بيشتر، تشکيالت تحقيق  تبليغاتي  بودجه  از عهده 

بزرگتر، بازاريابي بهتر و غيره برمي آيد. تعجبي نداردکه 
پول دار، پول دارتر و فقير، فقيرتر مي شود.

استدالل نادرست نيروي انساني بهتر
خيلي ساده است که همکاران خود را قانع سازيم که حتي 
اين  مي شوند.  پيروز  بهتر  کارمندان  نابرابر،  وضعيت  در 
چيزي است که آن ها دوست دارند بشنوند. ما هم قبول 
داريم که کيفيت به همان اندازه مهم است که کميت؛ اما 
برتري قوا (کميت) يک امتياز بسيار بزرگ است که بر 
کيفيت غلبه مي کند. هيچ ترديدي نيست که ضعيف ترين 
را  ليگ  تيم  قوي ترين  مي تواند   ، فوتبال  ليگ  در  تيم 
شکست دهد؛ در صورتي که ۱۵ نفر در مقابل ۱۱ نفر 
بازي کنند.هنوز شرکت هاي بسياري هستند که معتقدند 
با نيروي بهتر مي توان موفق شد. آن ها اعتقاد دارند که 
آموزش آن ها،  به رقبا و  برتر نسبت  نيروي  با استخدام 
مي توانند در راس هرم بمانند. به طور قطع، امکان دارد که 
تعداد معدودي از نيروهاي برتر را گردآوري کرد؛ اما هرچه 
شرکت بزرگتر باشد، امکان گردآوري اين نيروها نيز کمتر 
اما زماني که به غول هاي تجاري مي رسيم،  مي شود و 
برترين ها، به صفر مي رسد. در آخرين  امکان گردآوري 
سرشماري ، مشخص شد که شرکت اي.بي.ام، ۳۴۹۵۴۵ 
نفر در استخدام دارد که به سرعت بيشتر مي شود.اي.بي.

ام در جنگ کامپيوتر پيروز است زيرا از شيوه آيزونهاور 
استفاده مي کند. وقتي رقيب دو نفر نيرو دارد، اين شرکت 

کار  رقيب  شرکت  در  نفر  چهار  که  زماني  و  نفر  چهار 
مي کنند، اين شرکت هشت نفر در استخدام خود دارد.

استدالل نادرست محصول بهتر
استدالل نادرست ديگري که اغلب مديران تجاري به آن 
باور دارند اين است که محصول بهتر، در جنگ بازار پيروز 
خواهد شد. در پس انديشه بسياري از مديران تجاري، اين 
طرز فکر که حقيقت سرانجام کشف خواهد شد، وجود 
دارد. به بيان ديگر: اگر حقيقت با ما باشد، تنها به يک 
شرکت تبليغاتي خوب که بتواند اين حقايق را به مشتريان 
برساند و همچنين بازاريابان خوبي که بتوانند فروش را 

کامل کنند نياز داريم.
بازاريابان،  يا  تبليغاتي  اين نگرش که شرکت هاي  با  ما 
مي توانند حقايق را آن طور که صاحب کاال مي خواهد به 
خريداران منتقل کنند و بدبيني ها را از ذهن آن ها پاک 
کنند موافق نيستيم؛ خود را به حماقت نزنيم، بدبيني ها با 
يک تبيلغ و يا تالش بازاريابان از بين نمي رود. حقيقت 
دارد.  وجود  بدبيني  اندکي  انسان  هر  درون  در  چيست؟ 
يا  و  مي بينند  را  شما  تبليغاتي  نمايش  آن ها  که  وقتي 
ادعاهاي بازاريابي شما را مي شنوند با خود مي گويند: آيا 
آن ها درست مي گويند يا نه؟ بيهوده ترين کار در دنياي 
تجاري امروز اين است که بخواهيد نگرش مشتريان را 
تغيير دهيد. وقتي ذهنيتي شکل گرفت، تغيير آن تقريبا 

غير ممکن است.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

الف الم ميم راء اين است آيات كتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل 
شده حق است ولي بيشتر مردم ايمان نمي آورند. سوره الرعد، آيه ١

حديث روز  

زمانى  بر مردم  خواهد آمد كه  در آن  عافيت  ده  جزء است ، كه  نه  جزء آن  دركناره گيري  از مردم  ، و يك  جزء آن  در خاموشي  است . 
امام رضا (ع)

سبك زندگى

اگر باهوش هستيد پس چرا پولدار نيستيد؟

معروف  آثار  از  يكي   -1 افقي: 
كاخ   - انصاري  عبدا...  خواجه 
گرانادا 2- ميوه اي ا ز خانواده بادام 
كوهي با كاربرد دارويي-  نوشيدني 
شيرين-  آداب 3- دوستداران - از 
سطح  نوعي   - سمنان  شهرهاي 
شيبدار 4- آش-  فانوس دريايي-  
به دنيا آوردن - فراوان 5- عامل 
زيارت  بسيار كوچك -  بيماريزاي 
كننده -  نفي تازي 6- چوبه اعدام 
و  فرياد  مادر-   رحم  در  بچه   -
خروش 7- هيئت دولت را تشكيل 
مي دهند - نوعي شيريني بادامي-  
ماهي  و سه حرف 8-  يك حرف 
استراليا  مهم  بنادر  از  بال-   پهن 
- گوشه فوتبالي 9- گندم آسياب 
شده - هدر دادن-  دارنده 10 - 
مقياس   - مدال   - كودكانه  سگ 
آخر-   رمق    -11 گيري  اندازه 
گير  رشوه    12- مشابه   - سماق 
- برآمدگي ته الستيك - شك و 
شبهه - صنم 13 - كالم پرسش-  
به  حسني  اسماء  از  دالتونيسم- 
معناي بسيار توبه پذير 14-  پسر 
زكريا(ع) – طال-  كتابي از بزرگ 
از   - كننده  كمك   –15 علوي 
سپهري سهراب  معروف  اثرهاي 

عمودي: 1- شهر كردنشين - از 
مقاطع تحصيلي 2- شيريني عزا - 
حاصل فروريختن ديوار - شهري 
خودگردان  منطقه  در  باستاني 
فلسطين 3- درخت لرزان – بسيار 
الستيك   - تجربه  با  و  آزموده 
جبران   -4 خودرو  چرخ  رويي 
كردن - راه نرفته – نار -  درياي 
اميدوار  منفي-  عدد   -5 عرب 
كردن – شاخه اي از علم فيزيك 
عربها  ميخ   - داخل-  چهارپا   -6
شهر   - ارسطويي  حكومت   -7
تنگه   -8 توان  و  قدرت   - مافيا 

خرد  بي  و  جاهل  كشور-   جنوب 
- تكان و حركت 9 –تنگه-  گل 
 -10 قطار  ايستگاه   - اي  باغچه 
پدر آذري - مقابل فرعي - جمله 
 – پنجم  نسل    -11  دستوري 
ايتاليا  شرقي  شمال  در  اي  ناحيه 
منزل    - آزاده   -  12 تو  و  من   -
در  فريدون  پدر  نام   - ناتمام  كار 
شاهنامه 13 - واگيردار - بديد - 
دعاي زير لب 14 - دستمال - قليل 
- جايگاه زور 15 - لقب پادشاهان 
خطا و  سهو   - بود  روم  بزرگ 

طراح: نسرين كارى                        
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يک تمرين کاربردي 

يک تمرين چندثانيه اي بسيار  ساده و کاربردي 
که نتيجه ي آن در ٢٤ ساعت خواهد داد ..

به فردا فكر كنيد. تصويري در ذهن خود بسازيد، و 
اي  نكردنی  باور  طرز  به  فردا  كه  ببينيد  را  خودتان 
و  ايد  هيجانزده  زنيد،  می  لبخند  هستيد،  خوشحال 

سرشار از لذت و شادي در اوج دنيا هستيد ..

ثانيه   ۳۰ مدت  به  را  ايد  ساخته  كه   تصويري 
تماشا كنيد.

هربار كه اين تمرين را انجام دهيد.. روز بعد به طرز 
شگفت آوري خوشحال خواهيد بود و اگر هر روز آن 
را انجام دهيد، سطح خوشبختی تان افزايش می يابد. 

در موردش فكر كنيد. 
اگر شاد باشيد می توانيد فقط چيزهاي شاد بيشتري 
به سمت خود جذب كنيد، درست است؟ و مگر غير 
اگر همه چيز در طول روز عالی و  اين است كه  از 
تنها  پس  شد؟  خواهيد  تر  خوشحال  باشد  درخشان 
چند ثانيه تمركز روي خوشبختی در امروز ، فردايتان 

را به طور كامل تغيير خواهد داد.

به قبرستان گذر کردم صباحي
شنيدم ناله و افغان و آهي

شنيدم کله اي با خاک مي گفت
که اين دنيا نمي ارزد بکاهي
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جدول 3340
تمامى لوازم دست دوم منزل را 

خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 
تجربه كنيد.    09158668002

به يك نفر منشى و تعدادى ويزيتور 
نيازمنديم. 32235968

09159625276 - اكبرى

به يك نفر براى نگهدارى از خانم سالمند 
همراه با حقوق و مسكن در مركز شهر 

نيازمنديم.     09153620375

به يك استاد هبلكس كار ماهر 
نيازمنديم.

09395617010

فروش پياز زعفران
09011251205

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى 
(واقع در خيابان مدرس) به دليل مهاجرت 

09355615096

فروش فورى زمين 162 متر مسكونى 
واقع در حاجى آباد فى: 30 ميليون تومان 

09172485791

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروش فورى پيكان وانت يخچالدار مدل 89 
دوگانه ، با قرارداد كار ماهى 1/500/000 تومان 

قيمت: توافقى    09157406136

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد   فى: توافقى

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

نيازمنديم.  32430537-09152651699

آگهى استخدام
دو نفر خانم مسلط به كامپيوتر 
با فن بيان و روابط عمومى باال 

براى همكارى در يك شركت خصوصى 
32230917-09128850280

به يك صندوقدار خانم مسلط 
به نرم افزار حسابدارى و روابط 
عمومى باال ، كمك آشپز خانم و 

نيروى ساده نوجوان آقا براى كار 
در غذاى آماده نيازمنديم.

09155624508
32445179

فروش رستوران با موقعيت 
بسيار عالى و با چند سال سابقه فعاليت

09159634127

اكازيون فوق العاده
مترمربع   15000 مساحت  به  باغ  يك 
قديمى پسته  و  ميوه  درختان  انواع   با 

محوطه سازى بسيار زيبا و عالى و 400 
مترمربع زيربناى لوكس ، آب ، برق سه 
فاز، گاز اختصاصى و سهم آب از چاه عميق 
8 اينچ ، مجوز توريستى تاييده شده آماده 
قاين زير قيمت  اخذ وام در شهرستان 

كارشناسى به فروش مى رسد.
09156033882 - اسماعيلى

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

فروش باغ در محدوده خدماتى 
شهردارى مود به مساحت 2000 متر 
و 80 اصله درخت زرشك با استخر 

ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات 
فى: توافقى   

 09155623695     

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

كارت دانشجويى اينجانب محمد محمدى  به 
شماره  دانشجويى 91237135280031 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط  مى باشد.

شلوار جين زنانه 28  الى 33 هزار تومان  
بلوار معلم ، ابتداى خيابان فردوسى             

پوشاك 200

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ -  پالك 12

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

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

با يك تماس     09159618050

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                    

مــژده              

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

الستيك فرازى

همپا تنها نماينده فروش آزمون سنجش پيش و سوم در كشور با تخفيف ويژه!
آزمون سنجش سوم – 8 مرحله (5 مرحله + 3 نوبت جامع)

128000 - 89 هزار تومان
آزمون سنجش پيش –11 مرحله (5 مرحله + 6 نوبت جامع)

167000- 119 هزار تومان
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس ، پالك 23

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: غذاهاي چرب به شدت براي قلب و عروق خوني مضر است. توصيه مي شود از مصرف گوشت قرمز و غذاهاي آماده همراه با چربي که حاوي 
روغن هاي هيدروژني هستند، اجتناب کنيد.همچنين موادغذايي شيرين و پرکالري باعث بروز چاقي و افزايش وزن شما مي گردند که اين اختالالت
 به طور قابل توجهي فشار خون را باال مي برد. داشتن وزني اضافي بر قلب فشار آورده و جريان خون را کند مي کند.

  پاى اين خوراكى ها را براى هميشه از رژيم غذايى خود بيرون بكشيد! 

جلوى عطسه و سرفه خود را با دست نگيريد
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اگر از سنگ كليه رنج مى بريد
 اين مطلب را بخوانيد 

دارند  كليه  سنگ  كه  كساني  آنالين:  قدس 

 معتقدند هيچ دردي شديدتر و ناراحت كننده تر 
كه  است  اين  واقعيت  نيست.  بيماري  اين   از 
سنگ هاي كليه به سختي دفع مي شوند. آب 
اگر به خاطر درد  بهترين نوشيدني است. حتي 

تمايلي به نوشيدن آب نداريد باز هم به مقدار زياد 
آب بنوشيد. اگر در زماني كه بدن در حال دفع 
سنگ كليه است دچار كم آبي شويد از درد بسيار 
شديدي رنج خواهيد برد. همچنين عدم دريافت 
مجدد  تشكيل  باعث  تواند  مي  كافي  مايعات 
سنگ ها شده و به خاطر تجمع مواد جامد حجم 

ادرار را كاهش دهد. بعضي از خوراكي ها براي 
پيشگيري از ايجاد سنگ هاي كليه عالي هستند 
و سيستم ايمني بدن را تقويت مي كنند. در اين 
صورت از ديگر بيماري ها يا عاليم ناراحت كننده 

اي كه درد را تشديد مي كند پيشگيري مي شود. 
پزشكان توصيه مي كنند روزانه ٥ تا ٧ سهم ميوه 
و سبزيجات ميل شود تا سنگ هاي كليه خرد 
شده و همچنين از تشكيل و تجمع كلسيم در 
قسمت هاي مستعد ايجاد سنگ مانند كليه ها، 
مثانه و به طور كلي مجاري ادراري پيشگيري 
دفع  براي  ها  خوراكي  بهترين  از  يكي   شود. 
اين سبزي  سنگ هاي كليه «مارچوبه» است. 
حاوي موادي است كه سنگ ها را كاهش و آنها 
را حل مي كند كه در نتيجه دفع راحت تر خواهد 
بود. مارچوبه براي فعاليت كليه ها مفيد است و 
از  افرادي كه  افزايش مي دهد و براي  را  ادرار 

احتباس آب رنج مي برند نيز مفيد است.

تاثير نعناع در پيشگيرى
 و درمان افسردگى!

گوارشي  هاي  بيماري  رفع  در  نعناع  شهرخبر: 
بسيار موثر است و مصرف آن بسيار سفارش شده 
است و شايد معروف ترين گياهي باشد که در 
طب سنتي ايران از آن استفاده مي شود.مصرف 
تا ٣٠ گرم سبزيجات در روز توصيه   حدود ٢٠ 
مي شود و در بين سبزي ها نعناع داراي خواص 
مواد  داراي  سبزي  اين  است.  توجهي  قابل 

انواع  درمان  و  پيشگيري  براي  فيتوکميکال 
اضطراب،  افسردگي،  آسم،  شامل  ها  بيماري 
استرس، سرطان و سکته قلبي مي باشد. مصرف 
موثر  افسردگي  درمان  و  پيشگيري  در  نعناع 
است. در نعناع ١٣ ماده فيتوکميکال (ترکيباتي با 
اثرات پزشکي) وجود دارد که مختص پيشگيري 

رقيق  کننده  نعناع  است.  افسردگي  درمان  و 
 خون غليظ و حل  کننده مواد بلغمي و سوداوي 
اين گياه  در  منتول موجود  مي  باشد. همچنين 

نوعي ضدعفوني  کننده  قوي است. 

انگور، ضد فشار خون 

از  يکي  که  خون  پرفشاري  نيوز:   سالمت 
حاضر  عصر  در  کشنده  و  شايع  هاي   بيماري 
مي باشد و به فشارخون باالتر از ١٤ بر روي ٩ 
که  دهد  مي  نشان  تحقيقات  شود.  مي  اطالق 

به  و  نموده  پيشگيري  پرفشاري خون  از  انگور 
اصالح  کند.  و عروق کمک مي  قلب  سالمت 
تغذيه  الگوي  از  پيروي  معني  به  زندگي  شيوه 
تحرک  و  ورزش  چاقي،  از  پيشگيري  مناسب، 

مداوم و منظم، پرهيز از مصرف سيگار و الکل و 
مديريت استرس، مهم ترين گام در پيشگيري و 
کنترل بيماري پرفشاري خون به شمار مي رود. 

جلوى عطسه و سرفه خود را
 با دست نگيريد 

دست  مکرر  شستشوي  فصل  اين  در  شهرخبر: 
باعث قطع زنجيره عفونت ويروسي بيماري فوقاني 
دستگاه تنفسي به اعضاي ديگر خانواده مي شود 
بهتر است روزي چند بار با آب و صابون دستتان را 
بشوييد. با يک عطسه در بيماري ويروسي ميليون ها 
ويروس با ترشحات دستگاه تنفسي فرد استنشاق 
مي شود و مي تواند فرد مقابل را آلوده کند بنابراين 
بايد از دستمال کاغذي يکبار مصرف استفاده کرد، 
به شرطي که بيشتر از يکبار از آن استفاده نکنيد و 
سپس  آن را در سطل زباله در دار بيندازيم و بالفاصله 
دست ها را با آب و صابون بشوييم تا ويروس هايي 
که در دست ماست به ديگران منتقل نشود.عالوه 
براين پيروي از يک رژيم غذايي مناسب حاوي 
آنتي اکسيدان ها مانند ميوه ها و سبزي هاي تازه 
و مصرف تمام موادغذايي موجود در هرم غذايي 
مانند کربوهيدارت ها،  انواع پروتئين هاي حيواني و 
گياهي، نان و حبوبات نيز مي تواند سيستم ايمني 

بدن افراد را در برابر ويروس ها مقاوم کند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

اولين فستيوال كويرنوردى 
دانشجويان دختر استان برگزار شد

ايسنا: مدير فرهنگي جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي 
بيابانگردي  و  کويرنوردي  فستيوال  اولين  گفت: 
دانشجويان دختر خراسان جنوبي تحت عنوان «درياي 
همت آباد  منطقه  در  مهرماه   ١٧ و   ١٦ در  خاک» 
برگزاري  مرادي  شد.  برگزار  زيرکوه  شهرستان 
کارگاه هاي صحرايي رصد آسمان با تلسکوپ و آشنايي 
با اکوسيستم بيابان، شتر سواري، کويرنوردي و پياده روي 
در ماسه هاي روان، موسيقي محلي و حرکات موزون 
سنتي با چوب، اقامت شبانه در کمپينگ صحرا، مراسم 
آتش بازي، برگزاري مسابقات بومي و محلي، سافاري 
و موتورسواري در ماسه ها و حضور در روستاي اردکول 
از برنامه هاي اجرا شده فستيوال بيان کرد. الزم به ذکر 
بيابانگردي دانشجويان  است، فستيوال کويرنوردي و 
گردشگري  مرکز  همکاري  با  جنوبي  خراسان  دختر 
دانشجويان جهاددانشگاهي، دانشگاه بيرجند، دانشگاه 
فرهنگي،  ميراث  سازمان  کاربردي،  ـ  علمي  جامع 
اداره تربيت بدني  صنايع دستي و گردشگري استان، 

شهرستان زيرکوه و هالل احمر برگزار شد.

برگزارى پياده روى خانوادگى در سربيشه

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان سربيشه گفت: 
و  يک هزار  از  بيش  خانوادگي  پياده روي  همايش  در 
٥٠٠ نفر شرکت کردند و از ٣٥ نفر با قيد قرعه تجليل 
شد. عباسي اظهار کرد: در راستاي ترويج ورزش هاي 
به  توجه  اجتماعي،  نشاط  و  شور  ايجاد  همگاني، 
فعاليت هاي تربيت بدني همايش پياده  روي خانوادگي 
گراميداشت هفته نيروي انتظامي در شهرستان سربيشه 
برگزار شد. وي افزود: در اين همايش که با همکاري 
حوزه  انتظامي  فرماندهي  و  جوانان  و  ورزش  اداره 
مقاومت شهيد شيرودي سربيشه برگزار شد، بيش از 
يک هزار و ٥٠٠ نفر شرکت کردند و شرکت کنندگان 

مسير پارک الله تا مزار شهداي سربيشه را پيمودند.

تجليل از مربيان پينگ پنگ و طاهرى 
 اولين هنرجوى مدال آور كشورى

با حضور آقايان مهدي عجمي نژاد معاون ورزشي استان 
جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  اصغري  حسين  سيد  و 
کبري  خديجه  و  حميدي  عليرضا  بيرجند،  شهرستان 
نجف نيا رئيس و نائب رئيس هيئت پينگ پنگ استان 
نفيسه  فرزين،  مينو  ها  خانم  رئيسه  هيئت  اعضاي  و 
خواجوي،  آرين، شمس  هادي  محمد  آقايان  و  نخعي 
سجاد صباغ گل و با حضور خانواده هاي هنرجويان از 
مربيان مدرسه تخصصي عليرضا حميدي، آقايان حسين 
مصطفي  طاهري،  عشقي،حميدرضا  رفيعي،عليرضا 
ابراهيم آبادي، محسن اميرآباديزاده، محمدامين عليزاده 
بيرجندي، اشکان رفيعي، اميدعباسپورفرد، مهدي عشقي، 
بهروزيان،محمدحسين  ميالد  عباسپورفرد،  اميرحسين 
آور  مدال  هنرجوي  اولين  طاهري  مصطفي  و  خليلي 

کشوري و محسن و حسين کارگر تجليل شد.

داماد ناخلف، سارق از آب درآمد

اصفهان  انتظامي  فرماندهي  فتا  پليس  رئيس  فارس: 
گفت: فردي که به صورت اينترنتي اقدام به سرقت مبلغ 
١٤ ميليون ريال از حساب بانکي يکي از شهروندان 
کرده بود در کمتر از ٢٤ ساعت دستگير شد. سرهنگ 
مرتضوي افزود: در پي شکايت يکي از شهروندان مبني 
بر اينکه مبلغ ١٤ ميليون ريال به صورت غيرمجاز از 
برداشت شده  اينترنتي  به صورت  بانکي وي  حساب 
گرفت.  قرار  کارآگاهان  کار  دستور  در  موضوع  است، 
وي افزود: با انجام تحقيقات تخصصي سرانجام  هويت 
متهم شناسايي و مشخص شد وي داماد شاکي است که 

در کمتر از ٢٤ ساعت دستگير شد.

ماجراي دستگيري «قاضي قالبي» 

با همراه  با جعل عناوين قضايي و  تابناک:جواني که 
داشتن سالح، منازل مردم را بازرسي مي کرد و با توسل 
نيروهاي  با  با عنوان همکاري  به ترفندهاي متقلبانه 
مراسم  يا  خانوادگي  مجالس  وارد  نظامي  و  انتظامي 
عروسي شهروندان مي شد و برخي اتهامات مجرمانه 
را نيز در محل رتق و فتق مي کرد با صدور دستورات 
ويژه قضايي دستگير شد. اين جوان ٢٦ساله با ترفندهاي 
خاص و همچنين رفت و آمد به حوزه هاي قضايي با 
عناوين و اسامي برخي از قضات آشنا شده و با جعل اين 
عناوين خود را به نيروهاي انتظامي و نظامي نزديک 
کرده است تا در صورت لزوم از اين موارد استفاده کند. 

چك كردن فيسبوك هنگام
 غرق شدن فرزند!

خبرآنالين: مادري پس از اين که هنگام غرق شدن 
«فيسبوک»  کردن  چک  حال  در  اش  ساله   ٢ پسر 
عليه  خشونت  جرم  به  بود  همراهش  تلفن  توسط 
بارنت  جاشوا  شد.  محکوم  زندان  سال   ٥ به  کودک 
سال پيش هنگامي که در خانه شان در انگليس داشت 
بازي مي کرد به درون حوض افتاد و غرق شد.  کلر 
بارنت، مادر ٣١ ساله هنگام غرق شدن کودکش در 
حال کار کردن با گوشي اش بوده البته او وقتي متوجه 
غرق شدن جاشوا شده سعي کرده تا او را نجات و اين 

کودک در بيمارستان مرده است.

شليك برادر، جان خواهر را گرفت

 ايرنا: خواهر عروس در يکي از روستاهاي شهرستان 
خدابنده از توابع استان زنجان با شليک ناخواسته گلوله 
به  عروسي  مراسم  و  داد  دست  از  را  خود  جان  برادر 
مديريت  مرکز  عمومي  روابط  شد.مسئول  تبديل  عزا 
حوادث و فوريت هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 
زنجان گفت: اين حادثه دلخراش به صورت غير عمد 
سوي  از  اي  ساچمه  شکاري  اسلحه  از  استفاده  با  و 
افتاد.  اتفاق  بيشتر  شادماني  ابراز  براي  عروس  برادر 
 برادر عروس براي شادي بيشتر چند تير هوايي شليک 
مي کند اما هنگام پايين آوردن اسلحه به يکباره دستش 

بر روي ماشه قرار گرفته و اين اتفاق رخ مي دهد. 

واژگونى اتوبوس به تصادف 
زنجيره اى 12 خودرو انجاميد 

فارس : واژگوني يک دستگاه اتوبوس در اتوبان کرج- 
قزوين سبب برخورد ١٢ خودرو با يکديگر و مجروح 
سازمان  سخنگوي  مرتضوي  شد.  مصدوم  شدن ٤٨ 
اتوبان  در  اتوبوس  دستگاه  نجات گفت: يک  و  امداد 
کرج - قزوين واژگون شد که در نتيجه آن دو دستگاه 
تريلي نتوانستند کنترل خود را حفظ کرده و بعد از ترمز، 
قيچي کردند. در پي اين حوادث ٩ خودرو ديگر شامل ٤ 
دستگاه پرايد، يک دستگاه دوو سيلو،يک دستگاه سمند، 
يک دستگاه پژو ٢٠٦ و ٢ دستگاه پژو ٤٠٥ با يک ديگر 

برخورد کردند و ٤٨ نفر در اين واقعه مجروح شدند. 

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم
با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان
شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

اعزام 94/7/25         

 94/8/2

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى

 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538  

  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
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فارس- نايب رئيس هيئت ورزش روستايى و بازى هاى بومى و محلى خراسان جنوبى گفت: به منظور پاسداشت مقام واالى زنان و به ويژه 
مادران و گراميداشت «روز روستا» جشنواره فرهنگى ورزشى «دا» در روستاى درح شهرستان سربيشه برگزار شد. احرارى هدف از برگزارى 
اين جشنواره را احياى ورزش هاى بومى محلى و ارتقاى نشاط در بين دختران به عنوان مادران آينده دانست و افزود: در اين جشنواره 11 تيم 

از شهرستان هاى درميان، بيرجند، خوسف، قاين و سربيشه (روستاهاى درح، على هديه، مشوكى، دربلوند، ماهيرود، على آباد) حضور داشتند.

آموزش و فرهنگ سازىبرگزارى جشنواره فرهنگى ورزشى بانوان روستايى «دا» خراسان جنوبى
 پدافند غيرعامل در جامعه ضرورى است

ايرنا- معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى درميان گفت: 
جامعه  در  غيرعامل  پدافند  سازى  فرهنگ  و  آموزش 
غيرعامل  پدافند  كميته  در  عربشاهى  است.  ضرورى 
شهرستان، افزود: عملى شدن پدافند غيرعامل باعث 
كاهش آسيب پذيرى مى شود. وى گفت: به فرموده 
مقام معظم رهبرى پدافند غير عامل همانند مصونيت 
سازى است و انسان را از درون مصون مى كند و به 
اين معنى است كه دشمن هر چه قدر هم تالش كند 
پدافند  اينكه  بيان  با  وى  نيست.  زدن  به ضربه  قادر 
غيرعامل از اهميت بسزايى برخوردار است، گفت: پدافند 
غيرعامل مسائل زيستى، اقتصادى و اجتماعى را شامل 
مى شود كه نياز است در بحث پدافند غيرعامل زيستى، 
جلوگيرى از شيوه ويروس كرونا مدنظر قرار گيرد.  وى 
كاهش تهديد را از مقوله هاى پدافند غيرعامل دانست و 
گفت: هزينه هايى كه براى آموزش همگانى و فرهنگ 
شود مى  انجام  غيرعامل  پدافند  بخش  در   سازى 

از  ناشى  براى كاهش خسارت  نوعى سرمايه گذارى 
آسيب هاى حوادث احتمالى است.

ايجاد تفكر قرآنى مهم ترين وظيفه
 مسئوالن هيئت هاى مذهبى

ايسنا- استاد حوزه علميه قم گفت: افزايش ايمان و 
معنويت و ايجاد تفكر قرآنى در بين اعضاى هيئت هاى 
مذهبى، مهم ترين وظيفه مسئوالن اين هيئت ها است. 
مراسم  در  مباركه،  اسماعيلى  محمد  االسالم  حجت 
گردهمايى مسئوالن هيئت هاى مذهبى و تشكل هاى 
اعضاى  به  پافشارى  و  توصيه  گفت:  استان،  دينى 
دادن  و  خير  امر  انجام  و  خوبى ها  انجام  در  هيئت ها 
صدقه، رفاقت و سازش اعضا با يكديگر و ترويج روحيه 
ايثار و از خودگذشتگى، از مهم ترين وظايف مسئوالن 
هيئت هاى مذهبى و تشكل هاى دينى است. وى ادامه 
باشد  اسالمى تر  و  معنوى تر  انسان  ظاهر  هرچه  داد: 
اين آراستگى چهره در باطن افراد هم تأثير مستقيم 
دارد و مسئوالن هيئت بايد اعضاى خود را به اصالح 
ظاهر و آراستگى توصيه كنند. گفتنى است؛ نشست 
هاى هيئت  مسئوالن  از  نفر   130 حضور  با   مذكور 

از  جنوبى  خراسان  دينى  تشكل هاى  و  مذهبى 
شهرستان هاى بيرجند، قاين، طبس، سربيشه، درميان، 
نهبندان، سرايان، فردوس، بشرويه، خوسف، شهر هاى 

شوسف، خضرى، و روستاى حاجى آباد تشكيل شد.

حجاج با لباس احرام در راهپيمايى
 13 آبان امسال شركت كنند

شبستان- رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
گراميداشت دهه  ريزى ستاد  برنامه  در جلسه  استان 
استكبار ستيزى و راهپيمايى 13 آبان با اشاره به فاجعه 
منا گفت: شعارهاى روز مبارزه با استكبارستيزى بيشتر 
با محويت شعار «مرگ برآمريكا و مرگ بر اسرائيل و 
مرگ بر آل سعود» خواهد بود. حجت االسالم ابراهيم 
زاده پيشنهاد كرد: حجاجى كه امسال در مراسم حج 
با  آموزان  دانش  همراه  به  اند  داشته  حضور  تمتع 
آبان شركت  راهپيمايى 13  در  احرام  لباس  پوشيدن 
كنند. وى هدف از اين پيشنهاد را حفظ روحيه انقالبى 
در دانش آموزان دانست و ادامه داد: مبارزه با استكبار و 

حفظ روحيه انقالبى فرمان امام خمينى(ره) است. 

رژه موتورى مأموران پست در بيرجند 

ايرنا- رژه موتورى مأموران پست خراسان جنوبى روز 
گذشته به مناسبت گراميداشت 17 روز جهانى پست 
و آغاز هفته پست در بيرجند اجرا شد. مديركل پست 
توان  نمايش  گفت:  مراسم  اين  برگزارى  حاشيه  در 
هدف  مهمترين  استان  پست  لجستيكى  و  فيزيكى 

برگزارى رژه موتورى مأموران پست بود.

عضويت بيش از 4 هزار كودك 
در كتابخانه سيار روستايى استان

كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل  خبر-  گروه 
و نوجوانان خراسان جنوبى از عضويت 4 هزار و 600 
كودك خراسان جنوبى در كتابخانه سيار روستايى خبر 
پرورش  اعضاء كانون  و  داد. صمدى در جمع مربيان 
فكرى كودكان و نوجوانان استان، گفت: حضور كتابخانه 
سيار در روستاها بسيار ضرورى است. وى ادامه داد: به 
روستايى،  سيار  كتابخانه هاى  مربيان  تالش  و  همت 
اختيار  در  كانون  شده  منتشر  كتاب هاى   جديد ترين 

دانش آموزان روستاهاى دور و نزديك قرار مى گيرد.

درآمد 24 ميليارد توماني
 توليد فرش در خراسان جنوبى

صدا و سيما- مردم خراسان جنوبى در نيمه نخست 
امسال 24 ميليارد تومان درآمد از محل بافت فرش 
كسب كردند. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان 
فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: 50 هزار بافنده 
اين  در  بافندگان  افزود:  داريم. وى  استان  در  فرش 
ريزه  هاى  نقش  در  فرش  مربع  متر  هزار  مدت 65 

ماهى، خشتى، نائين و الياتى بافتند.

جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران كشور گفت: يكى از نفوذهاى دشمن 
در دين اسالم ايجاد تقابل هاى دروغين مانند «علم يا ايمان، تعقل يا تعبد، دنيا يا 
آخرت، حكومت مردمى يا الهى، استقالل يا پيشرفت، آرمان گرايى يا واقع بينى و...» 
است. به گزارش شبستان، حجت االسالم عبدا... حاج صادقى در مجمع قشر بسيج 
طالب و روحانيون خراسان جنوبى اظهار كرد: روحانيت به بركت توجه و درك 
عميق و فلسفه وجودى خود اين افتخار را داشته كه همواره سنگرنشين حفظ و دفاع 
از اسالم ناب محمدى بوده است. وى با بيان اينكه توجه به فلسفه روحانيت موجب 
مى شود كه مسير و هدف را گم نكنيم، افزود: انسان اگر فلسفه وجودى خود را گم 
كند ممكن است در مسير بلغزد. وى با اشاره به اينكه سه فلسفه براى روحانيت 
مطرح است، گفت: نخستين فلسفه مبين و مفسر دين بودن است چرا كه خداوند 
اسالم را ساكت قرار نداده كه هر كسى قرائتى از دين بدهد بحث قرائت هاى مختلف 
از دين و قرآن در جايى معنا دارد كه سخنگو منصوب نكرده است اما خداوند در آغاز 

بعثت پيامبر (ص) براى اسالم سخنگو گذاشته و پيامبرگرامى مبين دين است.

ائمه اطهار(ع) سخنگوى دين بعد از پيامبر اسالم(ص) هستند

صادقى با بيان اينكه عالمه طباطبائى در سخنى مى فرمايند كه بعد از پيامبر 
(ص) سخنگو و مبين دين ائمه  اطهار(ع) هستند، تصريح كرد: در زمان غيبت 
بايد روحانيت سخنگوى دين و آن را براى مردم تفسير كنند. وى دومين فلسفه 
روحانيت را دفاع و حفظ دين در برابر هر تهاجمى دانست و بيان كرد: حسينى 
و  كند  دين  فداى  را  خود  افتاد  به خطر  دين  جايى  اگر  كه  است  بودن كسى 
خوشبختانه روحانيت تاكنون در دفاع از دين بسيار خوب درخشيدند.وى ادامه داد: 
سومين فلسفه وجودى روحانيت كه آن را از اهل بيت (ع) دارد راهبرى امت و 
جامعه دينى است چرا كه روحانيت نمى تواند تنها آدرس دهنده و راهنما باشد. به 
گفته وى بايد روحانيت عملياتى كردن اهداف دين را هم پيگيرى كند و ويژگى 
روحانيت شيعه اين بوده كه به مردم نگفته برويد بلكه هميشه گفته بيايد برويم.

غفلت از واقعيت ها باعث پيچاندن نسخه هاى غلط
 براى راهبرى امت مى شود

صادقى خاطرنشان كرد: مقايسه رسالت و وظايف روحانيت در عصر حاكميت 
نظام واليى و زمان طاغوت تفاوت دارد و امروز روحانيت بايد راهبرى كند و 
اگر در دوران دفاع مقدس روحانيت راهبرى نمى كرد امت نمى آمد. وى با طرح 
اين سؤال كه الزامات انجام اين رسالت هاى روحانيت چيست، گفت: روحانيت 
براى انجام رسالت بايد خود به معناى واقعى دين شناس باشد و تسلط خوبى به 
واقعيت هاى خارجى داشته باشد. وى با تأكيد بر اينكه غفلت از واقعيت ها باعث 
پيچاندن نسخه هاى غلط براى راهبرى امت مى شود، افزود: يك اشتباهى كه 
اكنون اتفاق مى افتد اين است كه برخى مى گويند چيزى را بگوييم كه مردم 
خوششان بيايد اما بايد واقعيت شناسى و تسلط بر شرايط زمان داشته باشيم كه 
تهديدها و چالش ها چيست. وى با اشاره به اينكه واقعيت  شناسى همواره منفى 
نگاه كردن و نصف خالى ليوان را ديدن نيست، تصريح كرد: واقعيت شناسى ديدن 
فرصت ها و تهديدها است و روحانيت بايد بسيار مراقب باشند كه واقعيت سازى 
نكنند چرا كه يكى از كارهاى دشمنان اين است كه براى برخى از علما واقعيت 
بسازند. وى يادآور شد: بايد امروز چهره دشمن را بشناسيم چرا كه اگر چهره 

معاويه اى گرفته باشد اما با او برخورد يزيدى شود قطعاً دشمن پيروز مى شود.

 ايجاد تقابل  هاى دروغين، از نفوذهاى دشمن در دين اسالم است

به  واقع بينى  اينكه  بر  تأكيد  با  پاسداران  ولى فقيه در سپاه  نمايندگى  جانشين 
نفوذهاى  از  يكى  كرد:  بيان  نيست،  اهداف  و  آرمان ها  گرفتن  ناديده  معناى 
دشمنان در دين اسالم ايجاد كردن تقابل هاى دروغين مانند « علم يا ايمان، 
پيشرفت،  يا  استقالل  الهى،  يا  مردمى  آخرت، حكومت  يا  دنيا  تعبد،  يا  تعقل 
آرمان گرايى يا واقع بينى، حق يا تكليف» است. صادقى گفت: اما اسالم به ما 
ياد مى دهد كه «يا» غلط است و اسالم مى گويد «علم با قرآن و آرمان گرايى 
با واقع بينى» و هنر روحانيون اين است كه همه موقعيت ها را سكوى آرمان ها 
قرار دادند. وى در ادامه با طرح اين سؤال كه انقالب اسالمى بعد از سه دهه 
كه وظيفه خود را احياى اسالم ناب و آماده كردن شرايط براى ظهور مى داند 
آيا در مسير خود متوقف شده يا نه، خاطر نشان كرد: حقيقت اين است كه به 

رغم همه فراز و نشيب ها حركت و پيشروى انقالب اسالمى معجزه  آسا است.

 ترجيح آخرت بر دنيا مؤلفه قدرت جمهورى اسالمى ايران است

مديركل تبليغات اسالمى استان نيز با تأكيد بر اينكه ترجيح آخرت بر دنيا مؤلفه 
قدرت جمهورى اسالمى ايران است، گفت: روحانيون با تبليغ اين انديشه در 
حجت االسالم  انداخته اند.  هراس  استكبار  جان  به  المللى  بين  و  ملى  عرصه 
لطفيان اظهار كرد: كشورهاى دنيا قدرت خود را با بزرگنمايى انرژى هسته اى، 
ائتالف منطقه اى و بين المللى يا بزرگنمايى سرزمينى به رخ جهانيان مى كشند. 
وى افزود: اما مؤلفه قدرت جمهورى اسالمى ايران كه آموزه هاى انقالب در آن 
فراگير شده ترجيح دادن آخرت بر دنيا است. وى با بيان اينكه قشر روحانيت 
آخرت،  دغدغه  با  روحانيت  گفت:  است،  دنيا  بر  آخرت  ترجيح  مروج  و  مبلغ 
انديشه اى را تبليغ مى كنند كه باالتر از همه مؤلفه هاى قدرت است و در عرصه 
ملى و بين المللى به جان استكبار هراس انداخته اند. لطفيان تأكيد كرد: ترميم 
ناهنجارها و بنيان هاى فرو ريخته جامعه برعهده شبكه تبليغ است. وى با اشاره 
به اينكه بايد در موضع گيرى ها، خطوط قرمز و انصاف رعايت شود، گفت: بايد 
روحانيون در مجالس خود مسائل مهم سياسى را بازگو كنند و استحكام خانواده 

و طالق بسيار مهم است كه بايد تحليل و به آن پرداخته شود. 
حجت االسالم محمد رضا توكلى، مسئول بسيج طالب و روحانيون استان هم در 
اين جلسه با تأكيد بر اينكه بسيارى از معضالت جامعه امروز به دست روحانيون حل 

مى شود، گفت: يكى از مسائلى كه بايد به آن بيشتر بپردازيم گفتمان واليت است.

جانشين نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران كشور:

ايجاد تقابل  هاى دروغين؛ راه نفوذ دشمن در دين اسالم

كاظمى فرد- در شش ماهه نخست امسال مجوز كاربرد 
مقابل  در  و  تمديد  توليدى  واحد   54 استاندارد  عالمت 
پروانه كاربرد عالمت استاندارد 10 واحد باطل شده است. 
با اعالم اين خبر در  مدير كل استاندارد خراسان جنوبى 
استاندارد  ملى  هفته  مناسبت  به  كه  مطبوعاتى  نشست 
برگزار شد، اظهار كرد: در شش ماهه نخست امسال 280 
مورد نمونه بردارى از واحدهاى تحت پوشش استان انجام 
شده كه 65 درصد برنامه ساليانه اين اداره كل را پوشش 
داده است. محمدرضا مروى مقدم با اشاره به انجام 302 
مورد بازديد از واحدهاى توليدى مشمول استاندارد اجبارى 
در اين مدت، بيان كرد: همچنين در اين مدت 13 مورد 
بازديد از واحدهاى سيلندر پركنى استان انجام شده است.

وى از صدور 18 مورد پروانه كاربرد عالمت استاندارد در 
شش ماه گذشته خبر داد و افزود: در اين بازه زمانى يك 
فقره پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشويقى و 10 مورد 

پروانه كاربرد عالمت استاندارد اجبارى صادر شده است.

9 واحد صنعتى استان موفق به كسب
 معيار مصرف انرژى شدند

مروى مقدم ادامه داد: همچنين در اين مدت مجوز كاربرد 
عالمت استاندارد 54 واحد تمديد و در مقابل پروانه كاربرد 
عالمت استاندار 10 واحد ابطال شده است. وى به صدور 9 
مورد گواهى معيار مصرف انرژى در شش ماه گذشته اشاره 
استان  بزرگ  واحد صنعتى  مدت 9  اين  در  افزود:  و  كرد 
موفق به كسب گواهى معيار مصرف انرژى شدند كه نسبت 

به ساير استان ها رقم قابل مالحظه اى است.

مدير كل استاندارد با بيان اينكه در اين مدت 40 اخطاريه به 
واحدهاى توليدى تحت پوشش داده شده است، عنوان كرد: 
همچنين در اين بازه زمانى به 35 واحد توليدى تذكر داده 
شده است. مروى مقدم اضافه كرد: از ابتداى سال جارى 
تاكنون 98 مورد آزمون نازل هاى عرضه سوخت مايع و گاز 

انجام شده  ثابت همكف  باسكول هاى  آزمون  و 72 مورد 
است. وى، تعداد نمونه هاى آزمون شده در اين مدت را يك 
هزار و 136 مورد عنوان كرد و گفت: از اين تعداد 95 نمونه 
در خود اداره كل استاندارد خراسان جنوبى و مابقى نيز در 

آزمايشگاه هاى همكار استان آزمون شده است.

انجام 1850 مورد نمونه بردارى از مشتقات نفتى

مدير كل استاندارد از يك هزار و 850 مورد نمونه بردارى 
از مشتقات نفتى در شش ماهه نخست امسال خبر داد و 
انجام  بردارى ها در مرز ميل 78  نمونه  اين  گفت: عمده 
شده است. مروى مقدم با بيان اينكه در اين مدت 17 مورد 
گواهى نامه صادراتى صادر شده است، بيان كرد: گمرك 

استاندارد  مشمول  كه  محصوالتى  تمام  صادرات  براى 
اجبارى هستند از اداره كل استاندار استعالم گرفته و در 
صورت تأييديه استاندار مجوز خروج به آنها داده مى شود. 
مرز  از  استان ها  ساير  از  كه  محصوالتى  داد:  ادامه  وى 
كل  اداره  خود  طريق  از  مى شود  صادر  جنوبى  خراسان 
داخل  در  آن  بر  عالوه  و  بررسى  استان  همان  استاندارد   
يا  بودن  استاندارد  رندوم  به صورت  خود خراسان جنوبى 

نبودن آن بررسى مى شود.

ارتقاء جدى مباحث استاندارد در شهربازى ها

غير  كاالهاى  از  جلوگيرى  با  ارتباط  در  مقدم  مروى 
در  گفت:  نيز  شهربازى ها  و  مهدكودك ها  به  استاندارد 
استان  در  استاندارد  شهربازى  يك  حتى  قبل  سال  چند 
در  انجام شده  اقدامات  و  پيگيرى ها  با  نداشت كه  وجود 
چند سال اخير مباحث استاندارد ارتقاء قابل توجه اى يافته 
است. وى اضافه كرد: در مهد كودك ها و شهربازى ها با 
و  بوده  پيگيرى  حال  در  سازى  استاندارد  مباحث  جديت 

تالش مى شود كه كيفيت كار هر سال بيشتر شود.

همايش بزرگداشت 
روز جهانى استاندارد برگزار مى شود

اين  در  نيز  استاندارد  كل  اداره  مالى  و  پشتيبانى  معاون 
و  كرد  اشاره  استاندارد  ملى  هفته  برنامه هاى  به  نشست 
جهانى  روز  بزرگداشت  همايش  هفته،  اين  در  گفت: 
مسئوالن  نمونه،  توليدى  واحدهاى  معرفى  با  استاندارد 
كنترل كيفى نمونه و دستگاه ها و خبرنگارانى كه بيشترين 
مى شود.   برگزار  داشته اند،  كل  اداره  اين  با  را  همكارى 
مالكى، بازديد دانش آموزان از آزمايشگاه ها، توزيع اقالم 
ترويجى استاندارد بين دانش آموزان، غبارروبى مزار شهدا، 
ديدار با مسئوالن استانى و انعكاس اخبار در جرايد محلى 

را از ديگر برنامه هاى اين هفته اعالم كرد.
گفتنى است در تقويم كشور از 18 تا 24 مهرماه به عنوان 

هفته ملى استاندارد نامگذارى شده است.

عالمت استاندارد 10 واحد توليدى استان باطل شد

راه اندازى 13 كارگاه اقتصاد مقاومتى
 در شهرستان نهبندان 

تسنيم- رئيس بسيج سازندگى نهبندان از راه اندازى 
اقتصاد مقاومتى در سال جارى  13 كارگاه زودبازده 
در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: همچنين 23 
كارگاه نيز در سال گذشته در اين شهرستان راه اندازى 
اقتصاد  كارگاه هاى  از  بازديد  در  است. صادقى  شده 
اقتصاد  كارگاه هاى  كرد:  اظهار  نهبندان  مقاومتى 
و  سبك  دام  ماهى،  پرورش  حوزه هاى  در  مقاومتى 
سنگين، قارچ و زنبور عسل، صنايع دستى و... برگزار 
يادآور شد: امسال 200 ميليون تومان  مى شود. وى 
براى دريافت تسهيالت طرح هاى اقتصاد مقاومتى در 

نظر گرفته شده  است.

بازنشستگان بهزيستى تجليل شدند

و  استانى  مسئوالن  حضور  با  مراسمى  طى  فارس- 
جنوبى  خراسان  بهزيستى  بازنشستگان  شهرستانى 
خراسان  بهزيستى  اداره كل  سرپرست  شدند.  تجليل 
بهزيستى  بازنشستگان  از  تجليل  مراسم  در  جنوبى 
استان گفت: بايد در برنامه هاى بازنشسته ها برنامه ريزى 
وجود داشته باشد. رجبى با بيان اينكه بازنشستگان در 
اين  كرد:  اظهار  دارند،  برنامه ريزى  به  نياز  سه سطح 
سطوح شامل وضع بازنشستگان از لحاظ رفاه اجتماعى، 
سالمت فردى و حفظ پويايى بازنشستگان مى شود. وى 
با بيان اينكه بازنشستگان داراى كوله بارى از تخصص 
تجربه  از  بايد  همه  كرد:  اضافه  هستند،  تجربه  و 
بازنشستگان استفاده كنند.رجبى افزود: بايد دستگاه هاى 
بازنشستگان توجه  رفاه و سالمت  به مسئله  مربوطه 

داشته و پيگير اين موضوع باشند.

مرحله استانى المپياد ملى دادرس 
با برترى بيرجند و قاين پايان يافت

گروه خبر- المپياد مرحله استانى طرح ملى دادرس با 
در  احمر  جوانان جمعيت هالل  سازمان  ناظر  حضور 
جمعيت  جوانان  معاون  شد.  برگزار  جنوبى   خراسان 
اين  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  احمراستان  هالل 
و شهرستانى  اى  مدرسه  مراحل  از طى  المپياد پس 
و معرفى تيم هاى برتر در مرحله استانى برگزار و در 
نهايت تيم هاى برتر در بخش پسران و دختران به 
مرحله كشورى اعزام مى شوند. صبورى افزود: مرحله 
استانى اين المپياد با حضور مديرعامل جمعيت هالل 
احمر و مديركل مديريت بحران استان و على آبادى 
ناظر كشورى سازمان جوانان در 16 و17 مهر ماه در 
فردوس برگزار شد. وى تصريح كرد: در اين مسابقات 
سرايان،  فردوس،  زيركوه،  طبس،  بيرجند،  هاى  تيم 
بشرويه، قاين  و نهبندان با يكديگر رقابت كردند كه 
در پايان تيم قاين در بخش خواهران و تيم بيرجند در 
بخش برادران با كسب بيشترين امتياز مقام هاى برتر 

را كسب و به مسابقات كشورى اعزام خواهند شد.

اختصاص 570 ميليون تومان اعتبار 
به مشاغل خانگى نهبندان 

اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  رئيس  تسنيم- 
نهبندان از ابالغ 576 ميليون تومان اعتبارات مشاغل 
خانگى به اين شهرستان در سال 94 خبر داد و گفت: 
در اين راستا سهميه بانك ها مشخص شده است و 
ادارات افراد متقاضى را بايد به بانك ها معرفى كنند.

محمدى در ديدار با فرماندار نهبندان اظهار كرد: در 
سال 94 سهميه اشتغال نهبندان 852 نفر اعالم شده 
است كه مسئوالن ادارات براى جذب اين سهميه و 
ثبت آن در سامانه رصد بايد تالش كنند. وى با بيان 
اينكه بيشترين اشتغال اين شهرستان در بخش معادن 
و اصناف است، تصريح كرد: وضع كنونى اشتغال در 
به آن رسيدگى نشود  اگر  و  نيست  مناسب  نهبندان 

وضع موجود نيز از بين خواهد رفت.

8 طرح آبخيزدارى در بشرويه اجرا شد

تسنيم- رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى بشرويه از 
اجراى 8 طرح آبخيزدارى در اين شهرستان خبر داد 
را  كيلومترمربع  و 520  هزار  اين طرح ها 9  گفت:  و 
پوشش مى دهد. رفيعى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
114 سازه سنگى مالتى و گامبيونى در اين شهرستان 
اجرا شده كه قادر به ذخيره 120 ميليون متر مكعب 
منابع  اراضى  وسعت  كرد:  اظهار  وى  است.  روان آب 
است  هكتار  هزار   780 بشرويه  شهرستان  طبيعى 
ديگر  هكتار  هزار   700 و  مستثنيات  هزار   80 كه 
بيابان هاى  وسعت  و  است  طبيعى  منابع  عرصه هاى 
شهرستان بشرويه نيز 240 هزار و جنگل ها 61 هزار 
است.به گفته وى در حال حاضر 8 طرح بهره بردارى 
از عرصه منابع طبيعى در حال اجرا است كه فرصت 

اشتغال 500 خانوار را فراهم كرده است.

انقالب  مسكن  بنياد  كل  اداره  روستايى  عمران  معاون 
اسالمى خراسان جنوبى نسبت به پديده زمين خوارى در 
در صورت  گفت:  و  داد  هشدار  بيرجند  اطراف  روستاهاى 
مشاهده موارد تخلف با زمين خواران برخورد قاطع و قانونى 
خواهد شد. به گزارش ايرنا، قاسم تنها افزود: براى جلوگيرى 
از زمين خوارى در روستاهاى اطراف بيرجند، زمين تحويل 
متقاضيان نمى شود، بلكه واحدهاى مسكونى آماده با قيمت 
تعداد  تاكنون  داد:  ادامه  واگذار خواهد شد.وى  كارشناسى 
توسط  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  هاى  زمين  از  كمى 
موقع  به  قانونى  برخورد  با  كه  شد  تصرف  خواران  زمين 

نسبت به خلع يد از زمين ها اقدام شد.

اين مسئول عنوان كرد: نظارت بر عملكرد زمين خواران و 
جلوگيرى از ساخت و ساز غيرقانونى در روستاهاى اطراف 
بيرجند در داخل طرح هادى روستايى بر عهده دهيارى و 

خارج از محدود طرح هادى بر عهده بخشدارى است. 

مددجويان بهزيستى و كميته امداد از تخفيف
20 درصدى قيمت زمين برخوردار مى شوند

يادآور  روستايى،  هاى  زمين  واگذارى  اشاره طرح  با  تنها، 
شد: اين طرح به منظور جلوگيرى از پراكنده سازى منازل 
از  اراضى و باغ هاى روستايى، جلوگيرى  روستايى، حفظ 
تصرف غيرقانونى اراضى ملى و دولتى، تأمين نياز مسكونى 

اجرا  روستايى  سازهاى  و  ساخت  بر  نظارت  و  روستاييان 
مى شود. وى با بيان اينكه به زمين هاى واگذار شده به 
روستاييان، 150 ميليون ريال تسهيالت مسكن روستايى 
پرداخت مى شود، افزود: متقاضيان روستايى بدون مسكن، 
 مددجويان بهزيستى و كميته امداد مى توانند از زمين هاى
 20 تخفيف  به  اشاره  با  تنها  شوند.  برخوردار  طرح  اين 
درصدى زمين به مددجويان بهزيستى و كميته امداد، گفت: 
تمام اراضى واگذارى در اجراى اين طرح، 25 درصد كمتر از 
قيمت روز زمين در آن منطقه واگذار مى شود. وى ادامه داد: 
مساحت هر قطعه زمين، با توجه به شرايط روستا از 160 متر 
 تا 400 متر مربع متغير است. وى با بيان اينكه زمين هاى

واگذارى براى كاربرى هاى متعدد روستايى در سمت توسعه 
روستا در نظر گرفته شده است، گفت: به روستائيانى كه در 
اجراى طرح هادى، مسكن هاى خود را از دست مى دهند 

نيز زمين واگذار مى شود.
از  بيش  استان  روستاهاى  در  تاكنون  اينكه  بيان  با  تنها 
از  بيان كرد:  چهار هزار و 200 هكتار زمين تملك شد، 
اين مقدار زمين تملك شده، تاكنون 14 هزار و 500 قطعه 
زمين به روستائيان واگذار شده است. وى عنوان كرد: در 
سال جارى نيز 120 هكتار زمين روستايى توسط اين نهاد 
تاكنون 491 قطعه تحويل  مقدار  اين  از  تملك شده كه 

متقاضيان شده است. 

بنياد مسكن به زمين خواران اطراف بيرجند هشدار داد

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

پيمـانكـــارى ساختمــــان

شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981
آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

 سيسمونى و اسباب بازى
دنياى فرشتـه ها
         بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8

32317866 - 09153612963 مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص  
مسئوليت  و... صدور بيمه نامه شخص ثالث

در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از 
مبتدى تا پيشرفته با 
مجوز رسمى از سازمان 
آموزش
 فنى و حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : دل بستگي به دنيا، عقل را فاسد مي  كند، قلب را از شنيدن 
حكمت ناتوان مي  سازد و باعث عذاب دردناك مي  شود.
(مستدرک الوسايل و مستنبط المسايل ج ١٢ ، ص٤١)

11 : 20
17 : 25
22 : 39
4 : 13
5 : 35

برداشت پسته از باغات خراسان جنوبى   عكس: صالحى مقدمعكس روز 

پيام محرمانه وزارت خارجه آمريكا 
درباره تحريم هاى ايران    

ارسال  با  آمريكا  خارجه  وزارت  شد  مدعى  رويترز 
پيامى محرمانه تاكيد كرده است تحريم هاى ايران 
مادامى كه اين كشور به طور كامل به تعهدات خود 
در قالب توافق هسته اى عمل نكرده است، پابرجا 
براى  نبايد  ها  بانك  و  نفتى  هاى  شركت  است. 

دادوستد با ايران عجله داشته باشند.

آشكارا از دولت سوريه حمايت مى كنيم  
 

سوريه  در  روسيه  عمليات  درباره  واليتى  على اكبر 
عليه گروه هاى تروريستى و تأكيد غربى ها مبنى بر 
ادعاى  و  حمالت  اين  در  ايران  با  روسيه  همكارى 
اينكه اين حمالت پس از سفر سردار قاسم سليمانى 
به روسيه آغاز شده، گفت: ما همكارى و همفكرى 

بين ايران، روسيه، سوريه و عراق را نفى نمى كنيم.

مشورت روسيه با ايران قبل از حمله 

الريجانى ، رئيس مجلس در پاسخ به سوال يكى از 
خبرنگاران در مورد حمله هوايى روسيه به مواضع 
داعش اظهار كرد: در مورد حمله روسيه به سوريه 
اقدامات  اين  از  افزود: قبل  قضاوت زود است. وى 
كشور روسيه مشور ت هايى را با ايران در زمينه ايجاد 
با  مجلس  رئيس  داشته اند.  تروريست  عليه  ائتالف 
بيان اينكه حمالت روسيه به مواضع داعش تاكنون 
با دقت عمل انجام شده است، بيان كرد: بايد ببينيم 

تا كجا اين دقت عمل ادامه خواهد داشت.

آماده ايم انتقام شهيد همدانى را بگيريم

در پى شهادت سردار همدانى، سپاه تهران بزرگ در 
اطالعيه اى آورده است: شهادت مظلومانه سردار همدانى 
جانيان  و  داعش  با گروه هاى  مبارزه  از  تازه اى  فصل 
 قرن را گشود. در اين اطالعيه آمده است : آماده ايم 
صهيونيسم  جنايتكار  مزدوران  با  رودررو  نبرد  در  تا 
داعشى همانند فرمانده شهيدمان براى دفاع از حريم 
تمامى  و  او  انتقام  و  نماييم  فدا  را  خود  جان  واليت 

مظلومين را از اين جانيان كوردل بستانيم.
 

وندى شرمن :  درباره روحانى اشتباه 
نكنيد ؛ او يك اصولگراست 

بيان  در  متحده  اياالت  كننده  مذاكره  تيم  مسئول 
خاطراتش گفت : بايد توجه داشت كه حسن روحانى 
تندروها  با  او  بماند.  باقى  جمهور  رئيس  خواهد  مى 
مواجه است و بايد با آنها تعامل كند و آنها را مديريت 
كند. او مى خواهد اصالحاتى بوجود بياورد و در نتيجه 
بايد مشخص كند كه چقدر مى تواند با ما تعامل داشته 
باشد. با آن كه حسن روحانى اصالح طلب نشان داده 
نبايد  مى شود، ولى يك روحانى بسيار اصولگراست. 
درباره ماهيت شخصيتى او و ميزان تغييراتى كه انتظار 
داريم اشتباه كنيم. وندى شرمن با اظهار تاسف درباره 
سخنان پيشينش مبنى بر اين كه فريب در دى ان اى 
ايرانيان وجود دارد، تاكيد كرد: من پس از اين سخنان 
فكر  هستم.  متاسف  سخنان  اين  ابراز  از  كه  گفتم 
مى كنم به عنوان يك ديپلمات توصيف يك كشور 

و مردمانش به آن طريق عاقالنه نيست.

مهدى طائب : برجام مرده متولد شد 

رئيس قرارگاه عمار گفت: برخى از افراد به دنبال 
و  هستند  خدا  جاى  به  كدخدا  كردن  جايگزين 
خدا  سمت  را  مردم  بايد  امسال  محرم  در  مبلغان 
به  خدا  جاى  به  ملت  اكنون  زيرا  دهند  سوق 
مذاكرات با كدخدا چشم بسته اند و اين امر خواسته 
دشمن است. طائب اظهار كرد: برجام مرده متولد 
اما  مى گردند  قبر  دنبال  به  آن  براى  اكنون  و  شد 
حضور  آمريكا،  با  مستقيم  مذاكرات  جديد  روند 
سفارتخانه  ايجاد  و  كشور  در  آمريكايى  نيروهاى 

شيطان بزرگ جامعه اسالمى را تهديد مى كند.

خاتمى : ارتباط با نهادهاى حكومتى
 دست فرصت طلبان را كوتاه مى كند  

عده اى  حضور  به  اشاره  با  خاتمى  محمدرضا 
فرصت طلب در جامعه، يادآور شد: در جامعه كسانى 
حضور دارند كه به دنبال منافع شخصى خود هستند 
فدا  را  منافع  همه  كه  حاضرند  فرصت طلبى  با  و 
كنند. اين فعال اصالح طلب گفت: ارتباط مستقيم با 
جناح ها و نهادهاى حكومتى ممكن است باعث شود 
كه دست اين فرصت طلبان منفعت طلب كوتاه شود 

و از اثرگذارى آنها بكاهد. 

 ارجاع برجام  به كميسيون امنيت  خالف بود

خاطرنشان  مجلس  برجام  ويژه  كميسيون  رئيس 
كرد: بررسى در كميسيون برجام را ادامه كار دولت 
آن  اشكاالت  رفع  براى  آنها  كار  مكمل  و  محترم 
دولت  طول  در  مجلس  ديگر  عبارت  به  مى دانيم 
ارجاع  افزود: «عدم  زاكانى  آن.  نه در عرض  است 
طرح يك فوريتى مصوب به كميسيون برجام حتى 
به عنوان كميسيون فرعى خالف آيين نامه و عرف 

مجلس براى بررسى در مجارى قانونى است»

پدرم هرگز با زن نامحرم دست نمى داد 

صادق  برانگيز  بحث  اظهارات  بهشتى  شهيد  دختر 
خرازى در مورد شهيد بهشتى و امام موسى صدر در 
خصوص دست دادن آنها با زنان ديپلمات را تكذيب 
كارهاي  توجيه  براي  دوستان  افزود:  بهشتى  كرد. 

خودشان شهيد بهشتي را سپر قرار ندهند.

به عنوان يك ايرانى شركت مى كنم 

محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا در 
اظهار  كرد،  خواهيد  شركت  دهم  مجلس  انتخابات 
كرد: «بيكاريد كه براي خودتان و ما دردسر درست 
انتخابات  در  قطعا  و  ايراني ام  يك  من  مي كنيد؟ 

شركت مي كنم و راي مي دهم.» 

 بررسى برجام در مجلس را متوقف كنيد  

17 نماينده مجلس طى نامه اى خطاب به الريجانى 
در  برجام  بررسى  توقف  خواستار  مجلس  رئيس 
بررسى طرح  و  ارائه اليحه شدند  زمان  تا  مجلس 

بدون ارائه اليحه را مطابق بر قانون ندانستند.

از مجلس خون بيرون مى آيد، ذلت نامه بيرون نمى آيد

رسايى در اينستاگرامش نوشت : موگرينى گفت: براى اجراى 
برجام منتظر  نظر مجلس ايران مى مانيم. آيا اين جز اين است كه 
غرب براى سلطه گرى و نفوذ در كشور، نياز به يك مجوز رسمى 
 دارد؟ تا به نسل هاى آينده بگويد كه اين ذلت را مردمى ترين 
نهاد در جمهورى اسالمى پذيرفت. عكس هايى كه بر ديوار 
مجلس نصب شده از شهيد مدرس تا تمام شهداى ديگر، همه حكايت از اين مى كند 

كه از مجلس ايران خون بيرون مى آيد ولى ذلت نامه بيرون نمى آيد.

سياست حاكمان جديد عربستان عاقالنه نيست 
 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت گفت : من در سنگال مالقات 
كوچكى با آقاى امير عبدا... كه آن موقع وليعهد عربستان بود، 
كردم. يك يا دو سال طول نكشيد كه روابط ما با همه اين 
موقع  آن  از  سخت تر  االن  شد.  دوستانه  و  طبيعى  كشورها 
نيست. البته فعًال در عربستان وضع خوبى پيش نيامده است. 
يعنى سياستى كه حاكمان جديد پيش گرفتند، عاقالنه نيست. ولى باز هم راهش 

جنگ نيست. راهش اين است كه ما بايد به نحوى منطقى مذاكره كنيم.

رئيس جمهور در همايش بين المللى سياست هاى صنعتى و تجارى براى توسعه صادرات و اشتغال :

طوالنى شدن اجراى توافق بر مشكالت اقتصادى مى افزايد 

رئيس جمهورى توافق هسته اى را يكى 
خارجى  سياست  در  بزرگ  فرازهاى  از 
و  دانست  جهان  ديپلماسى  تاريخ  و 
در  بار  اولين  براى  ديپلماسى  ميز   گفت: 
دهه هاى اخير نشان داد كه قدرت منطق 
پيروز  فشار  و  تهديد  قدرت  بر  تواند  مى 
شود. حسن روحانى افزود: در يك مسئله 
همچون  كشورى  المللى  بين  پيچيده 
كه  بود  مواجه  جهانى  قدرت   6 با  ايران 
بعد از دو سال تالش و مذاكره به همان 
دولت  اول  روز  از  كه  رسيد  اى  نقطه 
مذاكرات  اين  در  هدف  كه  كرد  اعالم 
نتيجه برد - برد است و ما به اين نتيجه 
تصريح  جمهورى  رئيس  يافتيم.  دست 
منطقه  در  غاصب  رژيم  يك  جز  كرد: 
نسبت  كه  نيست  دنيا  در  كشورى  هيچ 
نكرده  خوشحالى  اظهار  توافق  اين  به 
باشد  نگفته  تبريك  ما  كشور  به  و  باشد 
حاال اگر گروه هاى كوچك افراطى كنار 
و گوشه حضور دارند از تعامل، اعتدال و 
آرامش خوشحال نيستند و به قولى ميان 

آنها دعواست.
بايد تحمل كرد  اين تعداد را  افزود:  وى 
چرا كه در اين شرايط براى آنان آسمان 
مى  كه  است  سختى  شرايط  و  تپيده 

اى  رابطه  و  تعامل  جهان  با  ايران   بينند 
با  جمهورى  رئيس  دارد.  آميز  احترام 
توافق  دنبال  به  ما  كه  اين  به  اشاره 
اى  هسته  مشكل  كه  نبوديم  اى  هسته 
اگرچه  كرد:  خاطرنشان  كنيم،  حل   را 
حل  اى  هسته  مشكل  خواستيم  مى 

شود اما به دنبال توافق بوديم تا فضاى 
جديدى در منطقه و جهان ايجاد شود و 

اين فضا براى ما اهميت دارد.
مشكالت  كنار  در  البته  افزود:  روحانى 
كه  ديگر  مشكل  يك  با  نفت  كاهش 
بينى  پيش  تر  كوتاه  قبال  را  آن  زمان 

زمان  آن  كه  شديم  مواجه  كرديم  مى 
اجراى توافق بود. وى با اشاره به اينكه 
اى  هسته  توافق  جارى  سال  تيرماه  در 
به پايان رسيده بود و انتظار بود كه بعد 
باشيم،  آن  اجراى  شاهد  هفته  چند  از 
طوالنى  و  نفت  قيمت  كاهش  گفت: 

مشكالت  برخى  بر  توافق  اجراى  شدن 
اقتصادى در كشور خواهد افزود.

از  البته  داد:  ادامه  يازدهم  دولت  رئيس 
را  اقتصادى  تيم  امسال  تابستان  ابتداى 
نفت  قيمت  كاهش  دليل  به  تا  خواستم 
كه  اى  هسته  توافق  اجراى  در  تاخير  و 

ممكن است با مشكالت جديدى مواجه 
 6 براى  جديدى  سياستى  فصل  باشيم، 
كار  اين  كه  دهند  ارايه  سال  دوم  ماهه 
در  مختلف  ابعاد  و  است  شده  انجام 
جمهورى  رئيس  است.  شده  گرفته  نظر 
 6 براى  اقتصادى  هاى  سياست  افزود: 
هاى  حركت  كه  جارى  سال  دوم  ماهه 
ايجاد  اقتصادى  رونق  زمينه  در  خوبى 
اعالم خواهد  آينده  روزهاى  در  مى كند 
شد و توسط تيم اقتصادى جزئيات آن به 
اطالع مردم خواهد رسيد روحانى گفت: 
كشور به خاطر امنيت ، انرژى و جوانان 
درايت  و  پايدار  سياست   ، تحصيلكرده 
مقام معظم رهبرى مسير آينده و روشنى 
از  اينكه  بيان  با  روحانى  داشت.  خواهد 
در بخش  يازدهم چند هدف  دولت  آغاز 
اضافه  داشت،  قرار  توجه  مورد  اقتصادى 
متنوع  هاى  بازار  در  ثبات  ايجاد  كرد: 
براى  متعدد  موانع  برداشتن  اقتصادى، 
توليد و صادرات غير نفتى، چارچوبى كه 
در اقتصاد كالن بتوان براى آينده كشور 
پولى  انضباط  زمينه  و  باشد  بخش  اميد 
مالى براى كنترل پايه پولى، مهار تورم، 
ايجاد رونق اقتصادى و خروج از ركود را 

در پيش داشته باشد.

گروه هاى كوچك افراطى گوشه و كنار از تعامل، اعتدال و آرامش خوشحال نيستند

هفته استاندارد 18 الى 24 مهرماه گرامى باد
روابط عمومى اداره كل استاندارد خراسان جنوبى










