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فرمانده کل سپاه :
اطالعاتی از توطئه آل سعود
و اسرائیل علیه ایران داریم

رئیس سازمان انرژی اتمی :
پس از برجام فرصت ها یکی پس از 

دیگری مثل سونامی به سمت ما می آید

کنایه رئیس مجلس به اعتراض یک نماینده :
به دفترم اعالم می کنم نامه ها به امضای 

»پروفسور کواکبیان« ممهور باشد !
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

فراموش نشویم
* هرم پور

بر  مبنی  ها  رسانه  در  خبری  پیش  روز  چند    
بر  عالوه  دیگر  تومان  میلیارد   100 اختصاص 
اعتبارات پرداخت شده به استان خراسان شمالی از 
محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری منتشر شد. 
سفر  مصوب  تعهدات  کل  که  حالیست  در  این 
530 میلیارد تومان بوده و تا قبل از 100 میلیارد 
یعنی  تومان  میلیارد   830 مبلغ  جدید،  تومان 
مصوب  تعهدات  از  بیشتر  تومان  میلیارد   300
به عبارت  بود،  به خراسان شمالی پرداخت شده 
دیگر تاکنون و در ظرف 4 سال اخیر مبلغی حدود 
400 میلیارد تومان اضافه بر تعهدات اولیه به این 
چیزی  یعنی  است؛  شده  داده  تخصیص  استان 
حدود 75 درصد اعتبارات اولیه ی مصوب، مجدداً 

تخصیص داده شده است. 
نیازمندی خراسان  است؛  امر مشخص  این  علت 
شمالی، عنایات ویژه مقام معظم رهبری به مناطق 
محروم، ارائه طرح های منطقی و قابل قبول و هزینه 
از سوی مسؤوالن  کردهای شفاف و غیرشعاری 
بجنوردنشین. استانهای خراسان شمالی و جنوبی 
 همزمان تأسیس شده اند، هر دو به نسبت هایی

باالتر یا پایین تر... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

قائم مقام وزیر کشور :
آن آدمی که آمد و گفت خس و 

خاشاک به مردم اهانت کرد 
 صفحه  8

نوبخت :  درباره استعفای جنتی صبر کنید / احمدی نژاد هیچ گاه گزینه سال 96 نبود / برجام هم سایه تهدید اقتصادی را دور نکرد / استیضاح فانی اعالم وصول شد / شنیده ها از تغییرات دولت / اظهارات کلینتون درباره روحانی  و علت انتخابش به ریاست جمهوری / شمعخانی : با  نگاه غیرسیاسی از دولت پشتیبانی کنید  / صفحه8

در نشست آسیب شناسی
 روزنامه آوا مطرح شد :

محصوالت 
بی شناسه 
جنوبی  خراسان 
در بازار کشور

98 درصد عناب کشور در خراسان جنوبی تولید 
می شود و با وجود اینکه این استان قطب تولید 
کشاورزی  جهاد  رئیس  گفته  به  است  عناب 
نداریم. این محصول  از  رسمی  استان صادرات 
آلو بخارای بیرجند هم ... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

ابراز نگرانی مسئوالن 
از 38 واحد تولید مواد 
غذایی غیر فعال
 صفحه 7
خادم الحسین بیرجندی 
در راه کربال جان داد
صفحه 6

قیمت خرید توافقی 
زرشک مشخص شد
ادهصفحه 7

ف ز
 نج

س : 
عک

 اولین پرواز 
چارتر از بیرجند 
انجام می شود 

سرمایه گذار بخش خصوصی : مسووالن استان 
حمایت کنند آمادگی داریم که تمام هفته پرواز های
 چارتری را در مسیر های مختلف راه اندازی کنیم

مدیرکل فرودگاه های استان از راه اندازی اولین پرواز چارتری خراسان جنوبی از تهران خبر داد و گفت: این پرواز 
هفته آینده 5 آبان از مسیر تهران به بیرجند انجام می شود. سالمی در گفتگوی اختصاصی با آوا افزود: این پرواز چارتری 

توسط بخش خصوصی راه اندازی شده و با هواپیمای MD از شرکت ایرتور ... ) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

خبر خوش مدیرکل فرودگاه های استان ؛
 فصل برداشت 
طالی سرخ 
آغاز شد
صفحه 4

مهـد کودک قصـر شـادی در مهرشهـر افتتـاح شد  
کودکان 6 ماه تا 6 سال    09151603547

3 باب مغازه فروشی  با یک سند
  بین حکیم نزاری 2  و 4 - روبروی بازارچه اسالمی     09014433609 - نوری نژاد

برادر بزرگوار، مداح و ذاکر اهل بیت )علیهم السالم(

جناب آقای کربالیی محمد علی نقره گی
مصیبت درگذشت والده گرامی تان ذاکر و مرثیه خوان اهل بیت )ع(

 کربالئیه کلثوم ابوالحسن نژاد
 موجب تأثر و تألم فراوان گردید. این مصیبت جانکاه را حضور شما و خانواده های وابسته تسلیت گفته و در 
غم تان شریک هستیم. امیدواریم خداوند متعال به همه شما صبر عنایت فرماید و روح بلند این مادر مهربان 
را بر سر سفره ابا عبدا... )علیه السالم( مهمان کند. ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن فقیده سعیده 
 امروز چهارشنبه 95/7/28  از ساعت 15 الی 16 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی )عج(- موسسه خیریه حضرت مهدی )عج( بیرجند

جناب آقای مهندس بیکی
مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت مادر همسر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت ساختمانی ، راهسازی و آبرسانی میرجانلو

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غالمرضا زمانی
معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند

با نهایت تأثر، درگذشت والده مکرمه 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای آن فقیده سعیده رحمت و غفران واسعه الهی

 و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

برادر ارجمند جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپورمقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

با نهایت تأثر، درگذشت والد همسر مکرمه 
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن روانشاد غفران و رحمت واسعه الهی

 و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

خانواده محترم جمالی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی مهندس جواد جمالی

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم 
صبر و سالمتی آرزومندیم.

گروه صنعتی آبکام - حیدرزاده جناب آقای سید رضا موسوی فرد و خانواده محترم
مصیبت درگذشت پدرگرامی تان

 شادروان سید عبدالرحیم موسوی فرد
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

خانواده های: ولوی، خزاعی، قائمی، احمدی

با کمال تأسف با خبر شدیم مادر محترم 

سرکار خانم مهترانی 
دار فانی را وداع گفتند.

این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم شان تسلیت عرض می نماییم 
از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده بزرگوارشان 

صبر جمیل مسئلت داریم.

یوسفیـان

آگهــی استخــدام    شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
به یک نفر کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای برای کار در کارخانه تولید خوراک دام و طیور نیاز دارد. افراد متقاضی برای ثبت نام، رزومه کاری و 
 مدارک خود را به آدرس ایمیل info@setarehkian.com ارسال یا  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09305987272 تماس حاصل فرمایند.

آگهــی استخــدام

یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند در نظر دارد:
 به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود با مدرک لیسانس و با روابط عمومی 
باال جذب نیرو نماید. متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات فردی، 
رزومه تحصیلی و شغلی، آدرس و تلفن تماس خود را تا تاریخ 95/08/06 

به نشانی اینترنتی info@dos-co.com  ارسال نمایند.
به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد یک شرکت معتبر تولید لوله های پلی اتیلن در استان خراسان جنوبی 

)شهرستان فردوس( به یک مهندس مکانیک یا صنایع برای سمت مدیریت 
کارخانه با حقوق و مزایای مکفی و با سابقه کار مفید نیازمند است.

em.modir@gmail.com :ارسال رزومه

جناب آقای دادی القار مسئول محترم واحد حقوقی تعاونی اعتبار ملل خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

جمعی از همکاران حقوقی )هاشمی، محمدی، بشیری، یعقوبی(
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 ارتقای ۳۰ درصدی بهره وری بیمه تکمیلی فرهنگیان
ایسنا- مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از افزایش ۳۰ درصدی بهره وری بیمه تکمیلی فرهنگیان در روش صندوقی خبر داد و گفت: قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان در خرداد 
سال گذشته به روش صندوقی منعقد شد و از آن زمان تا شش ماهه اول امسال بیش از 581 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های درمان فرهنگیان شده است. سیاری گفت: در روش ارائه 
بیمه تکمیلی به روش صندوقی که بیمه گزار به عنوان کارپرداز عمل می کند توفیقات خوبی داشته ایم و شاهد ارتقای ۳۰ درصدی بهره وری بیمه تکمیلی فرهنگیان در این روش بوده ایم.

سرمقاله

فراموش نشویم
* هرم پور 

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( علت این امر مشخص است؛ 

نیازمندی استان خراسان شمالی، عنایات ویژه مقام 
معظم رهبری به مناطق محروم، ارائه طرح های 
و  کردهای شفاف  هزینه  و  قبول  قابل  و  منطقی 

غیرشعاری از سوی مسؤوالن بجنوردنشین.
همزمان  جنوبی  و  شمالی  خراسان  های  استان 
تأسیس شده اند، هر دو به نسبت هایی باالتر یا 
پایین تر از هم، امکانات، کمبودها، نیازمندی ها، 
محرومیت ها و انتظاراتی دارند و از آن جمله هر دو 
مردمی شریف و سلحشور وخونگرم و والیی دارند، 
شرایطی  با  و  مهاجرپذیر  مرزی،  استانی  دو  هر 
خاص هستند و هر دو در مقطعی تاریخی میزبان 

خوبی برای مقام عظمای والیت بوده اند.
 اما آمار، مستندات عینی، واقعیت های صحنه ای 
و دستاوردهای کارشناسی در سفرهای مسؤوالن، 
از پر  تراژدیکی  نمودار  جنوبی  خراسان   برای 

منحنی های باال و پایین را رسم می کند که نه 
قبول است! سؤال مهم  قابل  نه  و  امیدوار کننده 
اظهارات  به  مستند  اینکه  علیرغم  که  اینجاست 
استاندار  یعنی  استان  اجرایی  مقام  باالترین 
محترم، خراسان جنوبی محرومیت های بیشتری 
و  بودجه  جذب  در  چرا  دارد،  شمالی  خراسان  از 
اعتبارات، اینچنین ضعف دیده می شود و  ناتوانی 
بخش  تواند  می  که  هایی  بودجه  گرفتن  برای 
یا کاهش  از مشکالت استان را حل کند  مهمی 
دهد به صورت مضاعفی به چشم می خورد؟ شاید 

بتوان این چند دلیل مهم را اینگونه خالصه کرد:
1 - فقدان قدرت تعامل برای انعکاس مشکالت، 

معضالت، دردها و انتظارات و مطالبات مردمی.
عدم  و  مشکالت  مستندسازی  نگاه  فقدان   -  2
باالدستی  مدیران  در  ایجاد حساسیت  هنر  وجود 

برای توجه به محرومیت های خراسان جنوبی.
۳ - عدم نگاه کالن مدیران و قانع شدن و بسنده 
کردن به حداقل ها چه در بودجه و چه در امکانات.

در  استان  مدیریت  از  هایی  بخش  ضعف   -4
های  حوزه  به  وقوف  عدم  و  اعتبارات  مدیریت 
اقناع  برای  تخصصی  صورت  به  ای  زیرمجوعه 
تداوم  ضرورت  راستای  در  باالدستی  مدیران 

اقدامات حمایتی.
اعجاز مطالبه  و  قدرت  واقع شدن  مغفول    - 5

گری در مسؤوالن و مردم.
6 -  ارائه طرح ها و مطالباتی به مرکز از سوی 
یا  کشور  فعلی  شرایط  در  که  ها  دستگاه  برخی 
اولویت نیستند و یا جزو اولویت های دست چندم 

به حساب می روند.
عملکردهای  از  مناسب  دفاع  قدرت  عدم   -  7

استانی انجام شده پس از وصول  اعتبارات.
8 -  قدرت ریسک پایین برخی  مدیران.

9 -  قوانین دست و پاگیر و مزاحم درون استانی 
و  اعتبارات  کرد  هزینه  و  تخصیص  هنگام  به 

ترس مدیران از ورود به این حوزه ها.
1۰ - استفاده نکردن مناسب از ظرفیت های مهم 
و بسیار کارآمدی مثل نمایندگان در راستای احقاق 

حقوق مالی و اعتباری خراسان جنوبی.
چند  جنوبی  خراسان  استان  شرایطی،  چنین  با 
چرخ  کرد؟  خواهد  توسعه  و  پیشرفت  دیگر  سال 
این توسعه چقدر دیگر خواهد چرخید؟ مشکالت 
مردم درحوزه های مختلف از جمله اشتغال و رونق 
اقتصادی چه وقتی کمتر خواهد شد؟ و آیا امیدی 
به ماندگاری در روستاها، در شهرها و حتی در مرکز 
استان و امیدی به تداوم حضور نخبگان و دلسوزان 
در   توسعه  به  نسبت  متعصب  و  متعهد  عناصر  و 
استان خواهد بود؟ آیا ما در جاده  بروکراسی حاکم 

بر برخی تصمیم ها، فراموش خواهیم شد؟
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(

پوشش بیمه ای زائران اربعین از
 اول تا پایان ماه صفر

اربعین  مرکزی  ستاد  سخنگوی   - فارس 
یک  بیمه ای  پوشش  زمان  مدت  گفت:  حسینی 
به  آن  اعتبار  و  است  صفر  پایان  تا  اول  از  ماه 
محض خروج فرد بیمه شده از خاک ایران شروع 
می یابد.  پایان  کشور  به  بازگشت  با  و  می شود 
حمیدرضا گودرزی بیان کرد: مبلغ بیمه دریافتی 

از زائران اربعین 25۰ هزار ریال است.

 مستمری زنان سرپرست خانوار
 ۳.۵ برابر می شود

رئیس  بندپی  محسنی  انوشیروان  تسنیم- 
کمیسیون  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
افزایش مستمری  با  تلفیق  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
پیشنهاد  و  کرده  موافقت  خانوار  سرپرست  زنان 
درنظر  را  سال  هر  حقوق  درصد   2۰ حدوداً 
گرفته اند که همین اقدام مستمری زنان سرپرست 

خانوار را ۳/5 برابر می کند.

فارغ التحصیالن دانشگاه ها آماده سربازی

عمومی  وظیفه  سازمان   - آنالین  جم  جام 
مشموالن  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  طی  ناجا 
فارغ التحصیل دوره های کاردانی، کارشناسی و 
باالتر و همچنین مشموالن گروه پزشکی سراسر 
کشور که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه 
عمومی ناجا به تاریخ یکم آبان دریافت داشته اند، 

برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

تسهیالت 1۵ میلیون ریالی سفر به عتبات

طی  زیارت  و  حج  سازمان   - آنالین  جم  جام 
میلیون   15 تسهیالت  دریافت  نحوه  اطالعیه ای 
ریالی سفر عتبات برای ودیعه گذاران عمره در شعب 
بانک ملت را اعالم کرد. در اطالعیه سازمان حج 
و زیارت آمده است: به اطالع کلیه متقاضیان سفر 
به عتبات عالیات می رساند این افراد می توانند با 
مراجعه به سامانه جامع ثبت نام عتبات سازمان حج 
مراجعه  یا  و   atabat.org.ir نشانی  به  زیارت  و 
به دفاتر خدمات زیارتی تحت نظر سازمان حج و 
زیارت، پس از طی مراحل الزم از تسهیالت سفر 

به عتبات تا سقف 15 میلیون ریال بهره مند شوند.

می کند  تالش  »دولت  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
طریق  از  را  جامعه  متوسط  درآمد  با  اقشار  مسکن  تا 
و  پس انداز  و  وام  طرح های  توسعه  نظیر  سیاست هایی 

افزایش تسهیالت و اعتبارهای بانکی تامین کند.«
به گزارش خبرآنالین، عباس آخوندی اظهار داشت: 
درباره  جهانی  گفتمان  در  مهمی  نقش  شهرنشینی 
توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز 
بزرگ تر،  شهری  متراکم  مناطق  در  شهری  جمعیت 

ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است.«

مختلف  گروه های  دسترسی  کرد:  تصریح  آخوندی 
جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی 
بوده  کشور  توسعه  ساله  پنج  برنامه های  در  کانونی  و 
مسکن  به  دسترسی  توسعه  مسکن  بخش  در  است. 
مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه 

خانوارها جزو هدف های این طرح های توسعه بوده اند.
وی عنوان کرد: »دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت 
»برنامه  طریق  از  را  مسکن،  طرح های  با  اجتماعی 
همراهی  با  دارد.  کار  دستور  در  اجتماعی«  مسکن 

در  درگیر  سازمان های  تمامی  مستقیم  هماهنگی  و 
سیاست های اجتماعی و حمایتی، این برنامه ها درصدد 
فقیرترین  درصد   4۰ برای  مسکن  تامین  و  طراحی 
و  اجتماعی  رفاه  برنامه های  چارچوب  در  جامعه  افراد 

توانمندسازی است.«
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: »دولت تالش می کند 
طریق  از  را  جامعه  متوسط  درآمد  با  اقشار  مسکن  تا 
و  پس انداز  و  وام  طرح های  توسعه  نظیر  سیاست هایی 

افزایش تسهیالت و اعتبارهای بانکی تامین کند. 

 ۴۰ درصد فقیرترین افراد جامعه خانه دار می شوند

عالئم  کمبود  و  جاده ها  بودن  نامناسب 
در  رانندگی  حوادث  اصلی  عامل  راهنمایی 
تامین  با  باید  دولت  است،  روستایی  مناطق 
اعتبار نقاط حادثه خیز روستاها را شناسایی و 

نسبت به اصالح آنها اقدام کند.
در  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
روستایی  های  راه  ایمن  نا  وضعیت  با  رابطه 
اخیر  سال های  در  گفت:  آنالین  جم  جام  به 
علیرغم بهینه سازی خودروها، نقاط حادثه خیز 

و  می گیرد  قربانی  همچنان  کشور  جاده های 
این معضل در جاده های روستایی کشور و نقاط 
کوهستانی بیشتر مشهود است، به نحوی که 
به لحاظ کیفی  راه های فرعی  در حال حاضر 

فاصله زیادی به راه های اصلی دارند.
علی یارمحمدی افزود: به طور طبیعی وقتی 
یابد و  افزایش  رانندگی  سرعت خودرو هنگام 
جاده نامناسب و بدون عالئم راهنمایی باشد، 
اگر  البته  بود.  خواهد  محتمل  حادثه  وقوع 

بخواهیم علت تصادفات را درصد بندی کنیم، 
بیشتر آن به نامناسب بودن جاده ها برمی گردد 
ضعف  و  خودروها  کیفیت  به  هم  بخشی  و 

فرهنگ رانندگی مربوط است.
اصلی  راه های  در  اصالحات  داد:  ادامه  وی 
انجام شده ولی در جاده های فرعی هنوز عقب 
اعتبار سنگینی  موانع جاده ها  رفع  زیرا  هستیم 
طلب می کند. در ادوار گذشته مجلس مقرر شده 
بود؛ اصالح جاده ها طی دو برنامه به اتمام برسد 

جاده های کشور وضعیت  از  نیمی  حال  این  با 
نامناسب دارند و نیازمند بازسازی هستند.

شورای  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
افزایش  ما  خواسته  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
جاده هاست.  سازی  ایمن  و  خودروها  کیفیت 
باید  است  بیشتر  حمایت  نیازمند  دولت  اگر 
پیشنهادات خود را در قالب الیحه به مجلس 
آنها و تصویب  بررسی  به  تا نسبت  ارائه دهد 

قوانین مربوطه اقدام شود.

 نیمی از جاده های کشور وضعیت نامناسب دارند / کیفیت خودروها افزایش یابد

تشدید برخورد با خودروهای دارای جرایم 
معوقه بیش از یک  میلیون تومان

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا از اجرای طرح تشدید برخورد 
با خودروهای دارای جرایم معوقه بیش از یک  
میلیون تومان خبر داد. سرهنگ احمد کرمی  
باشگاه خبرنگاران گفت:  با  اسد در مصاحبه 
ابالغیه ای به تمامی استان ها و شهرستان ها 
به پلیس راه شده است و طرح تشدید برخورد 
با خودروهای جرایم یک میلیون تومان به باال اجرایی شد. وی بیان 
کرد: از این پس پلیس از تردد وسایل نقلیه با خالفی بیش از یک 
میلیون تومان ممانعت به عمل می آورد و به محض مشاهده، این 
مهلت  آخرین  افزود:  وی  می کند.  منتقل  پارکینگ  به  را  خودروها 

بخشودگی جرایم پایان آذر است.

 پراید و پژو ۴۰۵ از  رده خارج می شوند

طبق قانون، اتومبیل هایی که 1۰ سال از تولید آنها می گذرد باید از خط 
تولید خارج شوند. در این زمینه رییس سازمان ملی استاندارد از برنامه  
خودروسازان جهت خروج پراید و پژو 4۰5 از 
خط تولید خبر داد. در حالی که کش و قوس ها 
درباره پایان کار خط تولید خودروهایی که 1۰ 
سال از شروع تولید آنها می گذرد، ادامه دارد، 
رییس سازمان ملی استاندارد به ایسنا گفت: 
توقف تولید خودروها نیاز به یک برنامه عمیق و دقیق دارد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حال رسیدگی به آن است. نیره پیروزبخت 
افزود: در راستای برنامه ای که براساس قانون توقف تولید خودروهایی 
با بیش از 1۰ سال تولید را دیده است، خودروهایی مانند پراید یا پژو 

4۰5 نیز از خط تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد.

آغاز ثبت نام »وام ضروری«
 بازنشستگان کشوری از اول آبان

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام 
وام ضروری بازنشستگان کشوری از روز شنبه 
اول آبان خبر داد و گفت: ثبت نام وام ضروری 
تا پایان آبان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، رشیدی 
با بیان اینکه بازنشستگان کشوری می توانند از 
شنبه در وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری 
به نشانی www.cspf.Ir ثبت نام کنند افزود: در دهه اول آذر قرعه 
کشی انجام و 25۰ هزار بازنشسته گیرنده وام مشخص می شوند. وی 
ضمن اعالم این که وام در شش مرحله و با بازه زمانی دوماهه پرداخت 
می شود گفت: کارمزد این وام چهار درصد و مدت بازپرداخت آن ۳6 

ماهه است و بازنشسته نیازی به مراجعه به بانک و ارائه وثیقه ندارد.

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم 

داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
۳2۳1926۳- ۰91516۴2۳77- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴۳ ۴2 ۳2  / 66 66 ۴۴ ۳2     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

حمل  اثاثیه منزل  با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

۰91596۳9۰65
 علی آبـادی 

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

۰91۵۵618۳۰8 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

مناقصه شماره 95/11
موضوع: عبارت است از خرید انواع فیبر نوری )فیبر 48 کر خاکی 8000 متر- فیبر 12 کر 
هوایی مهاردار 4000 متر- فیبر 72 کر کانالی 16000 متر- فیبر 48 کر کانالی 4000 متر 

فیبر 12*12 کر کانالی 8000 متر(  طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا شماره 

0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/7/28 تا پایان وقت اداری 95/08/08 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 

95/8/18 و بازگشایی پاکت ها 95/8/23
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 136/600/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین 
شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی شماره 0106034398001 به نام مخابرات 

خراسان جنوبی می باشد.
 محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- مخابرات خراسان جنوبی - اتاق شماره 124

تلفن تماس: ۳2۴2۴۰۰۰-۰56    فاکس: ۰56-۳2۴2۴۰۰۴
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری 
کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند      تاریخ انتشار: 95/7/28

جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی مذکور،  روز دوشنبه مورخ 95/08/24  ساعت 9  صبح  در 
محل سالن همایش اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - معصومیه 

برگزار می گردد.
از کلیه کارگران ساختمانی شاغل صنف مربوطه و دارای کارت مهارت ساختمانی دعوت می شود 

در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند 
دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 
4*3 حداکثر تا تاریخ 1395/08/15 به آدرس بیرجند – ابتدای خیابان معلم- سمت راست مغازه 

سوم - دفتر ایزوگام تحویل نمایند.

دستور جلسه:
 طرح و تصویب اساسنامه انجمن

انتخاب اعضای اصلی  و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت یک سال

هیئت موسس 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

)سهامی خاص(

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 220/د/95

موضوع  فراخوان : شناسایی شرکت های واجد صالحیت در زمینه ابنیه و ساختمان 

سازی در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه گرانی را که 

دارای رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته ابنیه و ساختمان 

می باشند ، )حداقل رتبه 5 در رشته مذکور( ، طبق ضوابط و بر اساس دستورالعمل 

های ابالغی ، برای اجرای کلیه پروژه های ساختمان سازی و ابنیه در حوزه فعالیت 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی ارزیابی کیفی نماید. لذا بدینوسیله 

از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی 

مناقصه گران از روز چهارشنبه مورخ 95/07/28 با مراجعه به یکی از وب سایت های 

   http://www.tavanir.org.ir ، http://iets.mporg.ir  ، http://www.skedc.ir

از اطالعات و شرایط فرایند ارزیابی کیفی مذکور اطالع حاصل و در صورت تمایل 

مدارک مربوطه را اخذ و در ارزیابی شرکت نمایند .  
* مناقصه گران بایستی حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/08/15 ، اسناد و 

مدارک تکمیل شده مربوط به ارزیابی کیفی را به صورت الک و مهر شده به همراه 

نامه پوششی به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی واقع در 
بیرجند – بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداری تحویل نمایند.

* این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشار یافته و شرکت توزیع نیروی 

برق استان خراسان جنوبی پس از ارزیابی از مناقصه گران واجد شرایط طی مراحل 

بعدی دعوت به عمل خواهد آورد. 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
این آسیب ها چهارشنبه * 28 مهر 1395 * شماره 3629 با  در گذشته هیات های عزاداری 

استفاده می شد  از طبل هم  اگر  نبودند و  مواجه 
طبل های کوچکی بود که آزار دهنده نبود نه مثل 
االن که طبلی در هیئت می زدنند که باید دو نفر 
آن را راه ببرد و همه ی مردم هم گوش هایشان را 
می گیرند این حیله دشمن است مسئوالن هیئت 
ها متوجه باشند. که چه پول هایی بابت این طبل 

ها به جیب انگلستان می رود!
یک شهروند
 وقتی مذاکرات شورای شهر رو می خونم شرمم 
میاد که با این وضع خشکسالی و آب و هوا اعضای 
خالص  راه  هستند.تنها  فکرهایی  چه  در  شورا 
رای  و   مردم  سوی  از  اعضا  این  تحریم  شدن، 

ندادن به هیچ یک از اعضا در دور بعدی هست.
915...347
سالم اوا در مو رد زیر گذر مجتمع مسکونی ارتش 
) زعفرانیه( و بلوار شهید ناصری  هم پیگیر شوید 

ممنون می شویم  .
933...963
اعضای مثال دلسوز شورای شهر بیرجند ،، مردم را به 

خیر رساندن شما امیدی نیست ... ، شر  نرسانید !!!
937...646
درخواست  ملتمسانه  استاندار  آقای  از  سالم 
زمینهای  مشاع  مالکین  مشکالت  به  رسیدگی 
به  معروف  بیرجند  شهر  شمال   1461 پالک  

زمینهای ناهیدی پور را داریم.
915...707
نمای  معلم  انتهای   ... بانک  ساختمان  آوا  سالم 
کلی آن از شیشه هست که شکسته و یه مقدارش 
ریخته اگر یه روز بر حسب تصادف یکی از اون 
چی  بیاد  پایین  کسی  گردن  و  سر  تو  ها  شیشه 
میشه؟چرا شهرداری قبل از وقوع یه اتفاق فکری 
برای جلوگیری از اون نمی کنه این در حالی هست 
که توی تهران و شهر های بزرگ میبینیم اینجور 
ساختمان ها حصار دارن و مردم با خیال راحت از 

زیرشون رد میشن
915...257
شهرداری مثل اینکه خیلی با کسری بودجه مواجه 
کسبه  از  پول  حاال  هم  ها  زباله  برای  که  شده 
بهای  عنوان  با  هایی  قبض  تازگی  به  میگیره 
به مبلغ  اند  آورده  برای مغازه ها  خدمات پسماند 
سی هزارتومان برای شش ماه سال. آخه مگر یک 
مغازه چقدر زباله در طول سال بیرون میریزد؟؟واقعا 
انصاف نیست.دولت فقط برای همین یک قلم تا 

حاال از کسبه پول نگرفته بود که حاال میگیره!!!
915...133
مانند  هم  شهر  شورای  اعضای  کاش  آوا.  سالم 
مسوولین رده باال قبل و بعد از دوره عضویت در 
بخصوص   رو  خودشون  های  دارایی  آمار  شورا  
زمین و امالکشون رو اعالم می کردند .به نظر شما 
شورای شهری که اکثر اعضا چندین خانه و مغازه 
و زمین دارند می توانند خانواده ای که سالهاست 
مستاجرن و حتی یه آپارتمان از خودشون ندارند رو 

درک کنند!!!؟؟؟؟؟!!! 
915...704
من موندم مسووالن و بخصوص نماینده محترم 
بیرجند از چه مسیری به مشهد یا قاین سفر میکنن
و  میزنن  به خواب  راه سفر خودشونو  در  واقعا  یا 

مشکالت مسیر رو نمیبینن
95...390
سالم خداقوت. شورای اسالمی و شهردار محترم 
بیرجند  اطالع دارید در شهر ما بیرجند چند فلکه 
خاکی وجود دارد و چند ساله به همین شکل مونده 
شهدای  ،میدان  اکرم  پیامبر  بلوار  سپاه  میدان   !!
عبادی ، میدان اول و دوم فاطمیه مهرشهر و بنظر 
شما بزرگواران مشکل چیست . بودجه نیست .آب 

نیست یا  وجودندارد!
915...745
سهامداران  ما  حال  به  فکری  لطفا  مسئوالن 

مالباخته پدیده بکنید  
915...032

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
پیاده  آسفالت  خصوص  در   95/7/7 مورخ  شما 
استحضار  به  جنوبی  جماران ضلع  خیابان  روهای 
می  مالکین  عهده  بر  سازی  رو  پیاده  رساند:  می 
باشد. *احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون 
پیام شما مورخ 95/7/8 در خصوص آسفالت پیاده  
روی چهارراه صیاد شیرازی به سمت خیابان 17 
شهریور ) دانشکده هنر( به استحضار می رساند: 
دارد  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  مذکور  محل 
که انشاا... به زودی انجام خواهد شد. *احتراما در 
پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
95/7/7 در خصوص عدم آسفالت کوچه سلمان 
فارسی15 مهر شهر علی رغم پرداخت پیش هزینه 
آسفالت به استحضار می رساند : با توجه به بررسی 
های به عمل آمده در محل ذکر شده تعداد اندکی 
از ساکنین نسبت به پرداخت هزینه آماده سازی 
کلیه ی ساکنین  بایست  اند که می  نموده  اقدام 
نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند اما برای رفاه 
ساکنین شهرداری نسبت به جدول کشی محل و 
زیرسازی اقدام الزم انجام داده است لذا به جهت 
تسریع از کلیه ساکنین درخواست می شود نسبت 
به پرداخت هزینه آماده سازی اقدام نمایند. الزم به 
ذکر است شهرداری این آمادگی را دارد که در 
اسرع وقت نسبت به آسفالت معبر و دیگر معابر 
نیز اقدام نماید.  *احتراما در پاسخ به مطلب مندرج 
در ستون پیام شما مورخ 95/6/26 در خصوص دود 
و غبار اتوبوس ها به استحضار می رساند : تعدادی از 
اتوبوس های اسکانیا که دودزایی بیش از حد مجاز 
داشته اند با تعویض سوزن های انژکتور و سرویس 
موتور رفع مشکل گردیده اند و ما بقی اتوبوس ها 
نیز انشاا... پس از تامین اعتبار سرویس خواهد شد.  
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/7/17 در خصوص اشکال در سیستم 
 صوت سالن بهشت متقین به استحضار می رساند : 
سیستم صوت سازمان مدت 2 سال از زمان تعویض 
دفترچه  اساس  بر  آن  تنظیمات  و  گذرد  می  آن 
اطالعات فنی دستگاه تنظیم گردیده است و مرتبا 
تنظیمات آن کنترل می شود لذا با توجه به تعدد 
و  سخنرانان  حضور  و  اجتماعات  سالن  جلسات 
امکان  مختلف  سالیق  وجود  و  مختلف  مداحان 

تنظیم صدا بر اساس سلیقه افراد میسر نمی باشد. 
به  سرمایش  و  گرمایش  سیستم  خصوص  *در 
استحضار می رساند: سالن های اجتماعات سازمان 
دارای 5 دستگاه هیترگازی انرژی و 6 دستگاه کولر 
7000 و 4 دستگاه کولر 5000 و 5 دستگاه پنکه 
سقفی می باشد که بر اساس استاندارد دستگاه های 
مورد نظر ظرفیت گرمایش و سرمایش آن بیش از 
ظرفیت مورد نیاز می باشد.  بر اساس استعالم اخذ 
امور  انجام  جهت  کشور  شهرهای  اکثریت  شده 
ساعت  دارای  متوفیان  تدفین  و  تشییع  تغسیل، 
این  لذا  باشند  می  مشخص  پایان   و  شروع 
سازمان آمادگی دارد جهت رفاه حال شهروندان 
نماید.  همکاری  شده  تعیین  ساعات  غیر  در 
در  اجتماعات  سالنهای  توسعه  موضوع  همچنین 

دستور کار سازمان بهشت متقین است. 

جوابیه شرکت برق خراسان جنوبی 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
نبود روشنایی  شما مورخ 95/6/27 در خصوص 
در خیابان نارنج 8 به اطالع می رساند در مورخ 
در  و  گرفته  تماس  محترم  شهروند   695/22
سیستم نیز ثبت شده در مورخ 95/6/25 نسبت 
مقابل  المپ  و   8 ترنج  نبش  المپ  تعویض  به 

پالک 20 اقدام شده است. 

رونمایی از دو برند جهانی فرش مود و قهستان به زودی

برزجی - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: دو برند جهانی فرش مود و فرش قهستان را 
اخذ کرده ایم که همزمان با روز ملی صادرات از آنها رونمایی خواهد شد.ماهگلی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: 29 مهر همزمان با روز ملی 

صادرات از این دو برند رونمایی می شود که حاصل تالش های زیاد اتحادیه های فرش استان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت است. 

محصوالت بی شناسه خراسان جنوبی در بازار کشور
در نشست آسیب شناسی روزنامه آوا مطرح شد:

جنوبی  خراسان  برزجی-  عصمت 
استانی نو پا که بیش از 12 سال از مستقل 
برای شناخته  استان  این  شدنش می گذرد 
شدن درعرصه های ملی و بین المللی هنوز 
اما آنچه که قابل  راه درازی در پیش دارد 
که  است  استان  این  شناسه  است  اهمیت 
خاص  محصوالت  از  برخی  به  توان  می 
آن به عنوان این شناسه و برند اشاره کرد. 
در خراسان جنوبی  98 درصد عناب کشور 
تولید می شود و با وجود اینکه این استان 
رئیس  گفته  به  است  عناب  تولید  قطب 
از  رسمی  صادرات  استان  کشاورزی  جهاد 

این محصول نداریم.آلو بخارای بیرجند هم 
بود، کشت دیگ چدنی  در گذشته معروف 
شده  گفته  که  ای  زیره  کشک  و  بیرجند 
خانم اشتون در سفری به ایران درخواست 
نموده  بیرجند  از  را  ای  زیره  کشک  تهیه 
است. صابون بیرجندی که بازار فروش دارد 
اما تولید کننده ندارد ، زرشک که بیش از 
اما  هست  قاین  در  کشور  تولید  درصد   85
به صورت خام فروشی از استان خارج شده 
کردن  خشک  برای  مناسبی  روند  حتی  و 
وجود  استان  در  راهبردی  محصول  این 
سرنوشت  همین  نیز  زعفران  حاال  ندارد. 
چون  رقیبی  تازگی  به  اینکه  کما  دارد  را 
پیدا شده  این محصول  تولید  در  افغانستان 
شناسه  ثبت  هستیم.  مغفول  همچنان  ما  و 
معنوی برای محصوالت کشاورزی و باغی 
بهتر  قیمت  با  و  آسانتر  فروش  به  استان 
در  آنها  کنندگان  تولید  و  کند  می  کمک 
را  خود  محصول  توانند  نمی  مناطق  سایر 
آسیب  بفروشند.  جنوبی  خراسان  نام  به 
دیگری که متوجه شناسه استان است تغییر 
نام برخی از محصوالت است از جمله کله 
عنوان  به  ساخته  خود  جعلی  نام  با  کنجد 
فروش  به  خراسان  جنوب  از  محصولی 
از چشم  که  است  مواردی  اینها   ! رود  می 
سایه  در  و  مانده  پنهان  استان  مسئوالن 

این بی توجهی ها استان های دیگر گوی 
اند. ربوده  ما  استان  کشاورزان  را   سبقت 
محصوالت  کردن  دار  شناسنامه  دغدغه 
شناساندن  برای  آنها  از  استفاده  و  استان 
نام استان به مصرف کنندگان و ریشه یابی 
باعث  امور  از  برخی  در  ماندن  عقب  علل 
شد تا روزنامه آوا نشستی با همین موضوع 
گروه  مسئول  اکبری  رضا  محمد  حضور  با 
مهدی  کشاورزی،  جهاد  روستایی  توسعه 
توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  ماهگلی 
تجارت استان، زهرا رئوفی فرد رئیس اداره 
بازرگانی خارجی استان ، احمد بیکس مدیر 

صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی ، احسان 
ضبط  تخصصی  ترمینال  مدیرعامل  بیکی 
رضا  و  استان  عناب  و  زرشک  فرآوری  و 

قهرمانی از فعاالن بازار برگزار کند.  

از پیاز زعفران غفلت کردیم

از  قهرمانی  نشست  این  ابتدای  در 
عمده  دالیل  از  یکی  استان  بازار  فعاالن 
را  زعفران  و  زرشک  عناب،  فروشی  فله 
ماندگاری پایین این محصوالت عنوان کرد 
و گفت: همچنین هزینه باالی بسته بندی 
دنبال  به  متقاضیان  که  شود  می  باعث 
نفوذ  اعمال  وی  باشند.  فله  محصوالت 
عاملی  نیز  را  ادارات  کارپردازان  از  برخی 
برای عرضه فله محصوالت می داند و می 
اداره  مدیر  شود  می  مشاهده  گاهی  گوید: 
شکیل  بندی  بسته  با  محصوالت  خواستار 
را  مدیر  ذهن  اداره  آن  کارپرداز  اما  است 
بسته  محصول  فروش  لذا  کند  می  خراب 

بندی شده پایین می آید. 
نیز  وی همچنین زمان فروش محصول را 
داند و می  تعیین کننده می  فله  در عرضه 
افزاید: گاهی مجبور هستیم به مواد عرضه 

شده ماده نگهدارنده اضافه کنیم. 
کشت  به  افغانستانی  کشاورزان  ورود  وی 

زعفران را ضربه ی بزرگی به بازار زعفران 
پیاز  از  کند:  می  اظهار  و  عنوان  استان 
زعفران  اکنون  و  کردیم  غفلت  زعفران 
بسیار  و در وضع  بهتر  با کیفیت  افغانستان 
خطر  این  که  شود  می  تولید  تر  مطلوب 
بزرگی برای زعفران کاران خراسان جنوبی 

است. 
این فعال بازار خواستار همدلی و هماهنگی 
عرضه  و  تولید  های  رده  تمامی  بین 
رود  می  انتظار  گفت:  و  شد  محصوالت 
عرضه   از  موثر  های  نظارت  اعمال  با 
سوغات  بازار  به  کیفیت  بی  محصوالت 

عرضه  با  بتوان  تا  شود  جلوگیری  استان 
در  را  ملی  اعتماد  کیفیت  با  محصوالت 

زمینه سوغات کسب کرد. 

تشکل ها حلقه مفقوده برای
 برند شدن یک محصول 

تجارت   توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
به سبقه کوتاه خراسان  اشاره  با  نیز  استان 
جنوبی مقایسه آن با استان هایی که سابقه 
افزود:  و  خواند  نادرست  را  دارند  طوالنی 
خالء  که  شود  باعث  نباید  نکته  این  البته 
ماهگلی  بگیریم.  نادیده  را  موجود  های 
تولیدات  با  مرتبط  های  تشکل  وجود  عدم 
و  کرد  عنوان  سودجویی  برای  عاملی  را 
مود  برند  ثبت  اخیرا  فرش  زمینه  در  گفت: 
پیگیری  نتیجه  بود که  را شاهد  و قهستان 
وی  بود.  فرش  بافندگان  اتحادیه  های 
خاطر نشان کرد: برخی از غفلت ها در بدنه 
کار باعث شده بازارهای پیرامون به راحتی 
از تولیدات خاص منطقه سوء استفاده کنند. 

در ثبت برند محصوالت نیازمند 
همدلی دستگاه های اجرایی هستیم

تجارت   توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 

اقلیم  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  استان 
خاصی دارد افزود: تولید زرشک و زعفران 
معیشت  و  دارد  همخوانی  منطقه  اقلیم  با 
لذا  کند  می  تامین  را  استان  خانوارهای 
این  کار  و  کشت  اجازه  نیابد  جهاد  وزارت 

محصول را در سایر استان ها بدهد. 
برند  ثبت  در  اینکه  بر  تاکید  با  ماهگلی 
های  دستگاه  همدلی  نیازمند  محصوالت 
اخذ  موضوع  در  گفت:  هستیم  اجرایی 
از  بیش  دارو  و  غذا  معاونت  باید  شناسه 
های  روش  تا  باشد  داشته  همکاری  پیش 
بتواند  که  فراهم شود  افراد  برای  آلی  ایده 

شناسه مورد نظر خودشان را اخذ کنند. وی 
با اشاره به مشکالت پیش روی اخذ شناسه 
اخذ  روانسازی  کرد:  اظهار  محلی  نان 
شناسه در تمامی جلسات آرد و نان مطرح 
بدون  نان  فروش  شاهد  اکنون  اما  شده 

شناسه در اکثر مغازه های شهر هستیم. 

تجربه تلخ استان از حضور
 در یک نمایشگاه بین المللی

سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
صنعت ، معدن و تجارت استان نیز در این 
منافع  دادن   ترجیح  اینکه  بیان  با  جلسه 
بلند مدت باعث شده  کوتاه مدت بر منافع 
شدن  جهانی  راه  از  استان  محصوالت  که 
یک  بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  مانند  باز 
باید  کنیم  عرضه  را  کیفیت  با  محصول 
با اشاره به تجربه  . رئوفی فرد  هزینه کرد 
نمایشگاه  یک  در  حضور  از  استان  تلخ 
شکل  متاسفانه  کرد:  تصریح  المللی  بین 
نامناسبی که غرفه داران استان محصوالت 
غرفه  که  باعث شد  کردند   را عرضه  خود 
این  در  استان   از  حضور  فرصت  و  پلمپ 

نمایشگاه بین المللی گرفته شود. 
ای  زمینه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
احساس  بازار  در  تشنگی  که  شود  فراهم 

که   کند  می  کمک  نکته  این  افزود:  شود 
برندهای منطقه ای ثبت ملی شود.

روند اخذ کد ارگانیک در بخش 
آزمایشگاهی  بسیار هزینه بر است

در  هم  استان  کشاورزی  جهاد  نماینده 
فرد  به  منحصر  به  اشاره  با  جلسه  این 
زمینه  در  گفت:  استان  محصوالت  بودن 
زیادی  های  فعالیت  ارگانیک  محصوالت 
 : داد  ادامه  اکبری  است.  شده  انجام 
بخش  در  ارگانیک  کد  اخذ  روند  البته 
 . است  بر  هزینه  بسیار  آزمایشگاهی  
تبلیغات  در  استان  ضعف  به  اشاره  با  وی 
مشکلی  شد:  آور  یاد  ارگانیک  محصوالت 
که به تازگی پیش آمده این است که طبق 
تمامی  کشور  بحران  مدیریت  دستورالعمل 
برای  از محصوالت کم آب  باید  استان ها 
زمینه  امر  این  که  کننده  استفاده  کشت 
به  دالالن   توسط  را  زعفران  پیاز  فروش 

استان های دیگر فراهم کرده است.
جهاد  کشاورزی  صنایع  مدیر  بیکس   
بر  تاکید  با  نشست  این  در  نیز  کشاورزی 
اظهار  روستاها  در  کوچک  صنایع  به  توجه 
تبلیغات  به  نیاز  سازی  برند  بحث  در  کرد: 
صنایع  تقویت  با  باید  بلکه  نیست  خاصی 

کوچک  کار از روستاها شروع شود. 
های  صندوق  به  که  پیشنهاد  این  با  وی   
نقدینگی  تزریق  روستاها  در  زنان  خرد 
آوری  جمع  برای  نیز  مرکزی  گفت:  شود 
محصوالت باید باشد و پس از آن در مرکز 
استان مرکز دائمی برای عرضه محصوالت 

استقرار یابد. 

گام مهم برای برند شدن
 زرشک و عناب خراسان جنوبی
 با افتتاح یک ترمینال تخصصی

بیکی مدیرعامل ترمینال تخصصی ضبط و 
فرآوری زرشک و عناب استان نیز با اشاره 
های  عرصه  در  قبال  که  هایی  فعالیت  به 
مختلف تولیدی داشته از کارهای موثر برای 
برند شدن دو محصول راهبردی زرشک و 
عناب سخن گفت و افزود: با تکیه بر یک 
کار تحقیقاتی و بررسی روند خشک کردن 
محصول زرشک در استان با وضع اسفباری 
شده  دیده  ها  کنی  خشک  زرشک  در  که 
ضبط  ترمینال  اولین  اندازی  راه  فکر  به 
زرشک و عناب افتادیم که بهمن ماه سال 
گذشته افتتاح و موفق شدیم برای اولین بار 
ثبت  ایران  در  را  زرشک  بوجاری  دستگاه 
کنیم. در این ترمینال بعد از چرخه خشک 
توانیم  می  جرات  با  زرشک  طبیعی  کردن 
خارج  خط  این  از  که  محصولی  بگوییم 
دالالن  وجود  است.  استان  برند  شود  می 
در بازار محصوالت کشاورزی یک موضوع 
مورد بحث در این نشست بود که مدعوین 
با تاکید بر غیر ممکن بودن  حذف دالالن 

خواستار ساماندهی آنان شدند. 

عکس: امین

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

جناب آقای علی نقره گی
با نهایت تأسف درگذشت مادر گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی
 برای آن مرحومه علو درجات و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

گمرک جمهوری اسالمی ایران
 میزبان هفتمین اجالس شورای روسای گمرکات عضو اکو خواهد بود

 این اجالس امروز 28 مهرماه در تهران برگزار می شود که مهمترین رویداد بین المللی منطقه به شمار می آید.
براین اساس معاون سازمان جهانی گمرک )WCO(، دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی )اکو(، دبیرکل اتحادیه بین المللی حمل ونقل جاده ای 
)ایرو( و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( نیز حضور خواهند داشت. قرار است در این اجالس راه های گسترش همکاری های گمرکی 
بین کشورهای عضو سازمان اکو از جمله تبادل الکترونیکی اطالعات، اجرایی شدن سیستم بانک اطالعات قاچاق و تخلفات گمرکی، تصویب 
موافقت نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی، آخرین وضعیت الحاق و اجرای مفاد موافقت نامه چارچوب ترانزیتی گمرکی )TTFA( و چگونگی 
برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان گمرکات کشورهای عضو اکو مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این نشست به فاصله 9 سال از برگزاری 
ششمین اجالس رؤسای گمرکات اکو در باکو )سال 2006( برگزار می شود. گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 2002 نیز میزبان دومین 
اجالس رؤسای کل گمرکات کشورهای عضو سازمان اکو بوده است. جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، 
ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان از اعضای سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( هستند. الزم به ذکر است حجم 
صادرات کشورهای عضو اکو 411 میلیارد و 728 میلیون دالر و میزان واردات 433 میلیارد و 519 میلیون دالر بوده است که مجموع تجارت 
خارجی آنها به 845 میلیارد و 247 میلیون دالر می رسد. جمهوری ترکیه با حجم تجارت خارجی 399 میلیارد و 794 میلیون دالر بیشترین 
میزان تجارت خارجی را در میان کشورهای عضو اکو دارد، میزان صادرات این کشور 157 میلیارد و 617 میلیون دالر و وارداتش 242 
میلیارد و 177 میلیون دالر است. جمهوری اسالمی ایران با حجم تجارت خارجی 139میلیارد و 800 میلیون دالر رتبه دوم تجارت خارجی 
در میان کشورهای عضو اکو را دارد. میزان صادرات کشور ایران 88 میلیارد و 800 میلیون دالر و میزان واردات آن 51 میلیارد دالر بوده است. بدین ترتیب قزاقستان،  آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، 

روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبیازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

جناب آقای بسکابادی
 مدیر محترم اداره آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 از بذل توجه جناب عالی و همکاران محترم آن اداره نسبت به تأمین آب هیئت عزاداری سیدالشهدا )ع( 
روستای آغلدر کمال تشکر را داریم، امیدواریم به لطف شما برادر بزرگوار مشکل آب مصرفی 

هیئت مورد نظر به طور دائم حل شود.

هیئت عزاداری سید الشهدا )علیه السالم( روستای آغلدر
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هزینه روزانه مصرف سیگار در کشور

فارس - رئیس کل مبارزه با مصرف دخانیات کشور گفت: در کشور ما هزینه روزانه مصرف سیگار ۱۰ میلیارد تومان است و دولت 
دو برابر این رقم را خرج بیماری های ناشی از مصرف سیگار می کند. محمدرضا مسجدی گفت: متأسفانه مصرف دخانیات در 
کشور سرسام آور است و در بعضی جاها مشاهده می شود تنها هزینه ورود به مکان های عرضه کننده قلیان 2۰۰ هزار تومان است.

چینهمهاالغهایدنیارامیخرد!

خرید  دنبال  به  چین  نوشت:  انگلیسی  روزنامه 
همه االغ های موجود در دنیا است! به گزارش 
العالم،  شبکه  خبری  پایگاه  از  نقل  به  نیوز  جام 
بعضی  کرد  خاطرنشان  انگلیسی  روزنامه  این 

را  چین  به  االغ  فروش  آفریقایی  کشورهای  از 
ممنوع کرده اند. گفته می شود که از پوست االغ 
ماده ای به نام به ejiaoبه دست می آید که از 
آن برای ساخت داروهای سنتی چینی و درمان 
بعضی بیماری ها مانند سرگیجه استفاده می شود.

مرگساالنه4۰۰۰زنبراثر
خشونتخانگیدرجهان

می دهد  نشان  آماری  اطالعات  برخی   - ایسنا 
که هر سال در سراسر جهان ۴۰۰۰ زن به دلیل 
خشونت خانگی جان خود را از دست می دهند. به 
بررسی ها سه  ایندیپندنت، طبق  روزنامه  گزارش 
چهارم مرگ و میرهای ناشی از خشونت خانگی 
در شرایطی رخ می دهد که زنان به دلیل شرایط 
نامطلوِب زندگی، تمایل به ترِک همسران خود را 

دارند یا به این کار اقدام کرده اند.

میلیونرشدنمردخوششانس
بعدازکشفحلقهالیزابتاول

باشگاه خبرنگاران - یک شهروند عادی در منطقه 
یورک انگلستان موفق شد با دستگاه آهن یاب به 
طور کامال اتفاقی انگشتر ملکه الیزابت اول را کشف 
کند، ملکه ای که بیش از ۵۰۰ سال پیش سلطنت 

شانس خوش  فرد  این  حاال  است.  کرده   می 
می خواهد انگشتر عتیقه ملکه الیزابت اول را به رقم 
 بسیار کالنی به فروش برساند. پیش بینی می شود

فروش آن از مرز پنج میلیون پوند عبور کند.

ارزانترینوگرانترینبنزین
درکدامکشورهاست؟

ایسنا - در تازه ترین رده بندی قیمت بنزین با عدد 
اوکتان ۹۵، کشور ونزوئال در آمریکای التین هر 
لیتر بنزین را به قیمت ۰.۰۱ دالر عرضه می کند 
که ارزانترین بنزین جهان است و تقریبا دولت یارانه 
تمامی سوخت را خود پرداخت می کند. در این رده 
بندی عربستان، ایران، کویت، مالزی، امارات متحده 
عربی و نیجریه ارزان ترین قیمت بنزین را در میان 
هنگ  همچنین  هستند.  دارا  جهان  کشورهای 
 ۱.۸۷ قیمت  به  بنزین  لیتر  هر  فروش  با  کنک 
دالر گرانترین توزیع کننده بنزین در جهان است.

نصیحتشریفینیابهروحانی

با  از خود در دیدار  انتشار تصویری  با  نیا  شریفی 
روحانی  »آقای  نوشت:  اینستاگرام  در  ارشاد  وزیر 
عزیز از من به شما نصیحت. استعفای آقای جنتی 
به نفع دولت و فرهنگ نیست. ما سعی می کنیم 
تا  قم  از  کنیم  اجرا  اراک  در  را  هایمان  کنسرت 
راه نیست. ما سعی می  بیشتر  اراک یک ساعت 
داریم  قبول  بفروشیم  آلبالو  کمتر  کیلو   2۵ کنیم 
با آقای  که مقدار قبلی زیاد بود! سعی می کنیم 
خبرها  و  بیاییم  کنار  کدخدامنشانه  هم  شجریان 

زحمتی  برای کسی  تا  کنیم  پیگیری  خودمان  را 
نباشد! قضیه فوت آقای کیارستمی هم که با شعار 
مرگ بر پزشکان فرانسوی ختم به خیر شد. ولی 
در مورد آقای اصغر فرهادی به گزینه دیگری نمی 
توانیم فکرکنیم فعاًل برایمان افتخار آفرین است! 
تواند  باشید هیچکس نمی  و ختم کالم مطمئن 
بجای آقای جنتی دراین هشت ماه باقیمانده گلی 

به سر فرهنگ این مملکت بزند!«.

هرسالیکشهرکشورخالیمیشود

مهر - دبیر علمی سی و سومین کنگره سالیانه 
انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: هر دقیقه 
یک نزاع در سازمان پزشکی قانونی کشور ثبت 
می شود. محمد اربابی گفت: ساالنه بیش از ۳۰۰ 
هزار ایرانی کشور را ترک می کنند که ۱۵۰ هزار 
نفر از این افراد جوان و افراد تحصیلکرده هستند 
در واقع هر سال یک شهر کشور خالی می شود.

متولی کشاورزی استان خبرداد :
برداشت56تنزعفرانازمزارعاستان

گفت:  کشاورزی  جهاد  رئیس  مالئی- 
برند خراسان جنوبی در شهرستان های  کشت 
انجام  بیرجند  و  بشرویه  فردوس،  سرایان، 
از  امسال  می شود  پیش بینی  که  است  شده 
 ۵۶ زیرکشت  اراضی  هکتار   ۱۱۴ و  هزار   ۱۵
میلیارد   ۶۳۰ و  هزار   2 و  برداشت  زعفران  تن 
شد.  خواهد  بهره برداران  عاید  درآمد  ریال 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ولی پور  هاشم 
آمار  کرد:  عنوان  آوا  با  گو  و  گفت  در  استان 
کاشت زعفران هنوز به طور دقیق انجام نشده 
و  هزار   ۱۵ به  نزدیک  می شود  پیش بینی  اما 
۱۱۴ هکتار از اراضی خراسان جنوبی زیرکشت 

باشد.   ۹۵-۹۴ زراعی  سال  در  محصول  این 
های  شهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  کاشت  بیرجند  و  بشرویه  فردوس،  قاین، 
اراضی  بیشترین  افزود:  شده،  انجام  محصول 
هکتار   ۴۹2 و  هزار   ۴ با  زعفران  کشت  زیر 
در قاین است که پیش بینی می شود امسال در 
زعفران  تن   ۵۶ جنوبی  خراسان  اراضی  تمام 
اوایل  تا  و  آغاز  مهر  اواخر  از  و  شود  برداشت 
آذر ادامه دارد. هاشم ولی پور مطلق بیان کرد: 
تولید  در  که  بهره بردارانی  و  کشاورزان  تعداد 
محصول راهبردی استان فعالیت دارند ۳۶ هزار 
و ۵۰۰ نفر است. به گفته رئیس سازمان جهاد 
هزار   2 امسال  می شود  پیش بینی  کشاورزی 
بهره برداران  عاید  درآمد  ریال  میلیارد   ۶۳۰ و 
استان  به  محصول  این  صادرات  به  وی  شود. 
و  سیستان  و  تهران  رضوی،  خراسان  های 
بلوچستان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته 
تن   ۵۴ و  بوده  زیرکشت  ۱۴ هکتار  و  ۱۵ هزار 

۶۰۰ کیلوگرم زعفران برداشت شد.

است  اختاللی  فراگیر،  اضطراب  اختالل 
مستمر  احساس  آن  مشخصه  ویژگی  که 
 اضطراب و نگرانی  است که در اغلب زمان ها
و موقعیت ها وجود دارد. اضطراب و نگرانی 
فراگیر است به این معنی که شامل بسیاری 
از موقعیت ها از سالمت جسمی تا مسائل 

مالی، خانوادگی و کاری می شود.
با  تناسبی  اضطراب  این  شدت  معموال 

موقعیت نداشته و  افراطی است.
یا  بدتر  زمان  طی  در  است  ممکن  عالئم 
استرس،  زمان  در  معموال  ولی  شود  بهتر 

تشدید می شود.
این اختالل در کارکرد فرد تداخل ایجاد می 
طوالنی  دوره  یک  برای  عالئم  اگر  و  کند 
بوده  کننده  ناتوان  باشد  داشته  وجود  مدت 

و اثر مخربی روی زندگی فرد می گذارد.
دهد  می  نشان  شناسی  گیر  همه  مطالعات 
در  و  درصد   ۶/۱۵ اختالل  این  شیوع  که 

زنان دو برابر مردان دیده می شود. 
و  کند  می  رشد  تدریج  به  معموال  اختالل 
در هر نقطه ای از زندگی می تواند شروع 
و  کودکی  بین  های  سال  در  اگرچه  شود، 
دارد.  را  شروع  احتمال  بیشترین  میانسالی 
این  متوجه  که  این  از  قبل  بیمار  معموال 
اختالل شود به خاطر سردرد و یا مشکالت 
خواب به پزشکان متعددی مراجعه کرده و 

نتیجه نگرفته است.
افراد  که  دهند  می  نشان  تحقیقات  برخی 
درمان  و  تشخیص  دریافت  از  قبل  مبتال 
به  مبتال  سال   2۵ متوسط  بطور  مناسب، 
کارکنان  بنابراین،  اند،  بوده  اختالل  این 
وجود  به  نسبت  باید  اولیه  مراقبت  مراکز 
این اختالل حساس باشند تا آن را تا جای 

ممکن زود تشخیص داده و درمان کنند.

کلیات اضطراب فراگیر

مضطرب  و  نگران  زندگیش  در  کسی  هر 
هایی  استرس  با  وقتی  ما   همه  شود.  می 
مانند  حادثه  یک  یا  جسمی،  بیماری  مانند 
کار  دادن  دست  از  یا  داغدیدگی  طالق، 
اضطراب  است  ممکن  شویم  می  مواجه 

تجربه  را   ای  مالحظه  قابل  نگرانی  و 
و  زمان  گذشت  از  پس  معموال  ولی  کنیم 
بود  شده  استرس  موجب  که  مشکلی  حل 
در  ولی  گردیم.  برمی  عادی  وضعیت  به 
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر این 
اضطراب و نگرانی بیش از اندازه و  فراگیر 

است و کنترل آن دشوار است.
موضوعات  برای  روز  تمام  در  معموال  آنها 
دلیلی  وقتی  حتی  هستند  نگران  مختلف 

برای نگرانی وجود ندارد.
بال  یک  وقوع  منتظر  موارد  اغلب  در  آنها 
تجربه  را  زیادی  رنج  و  هستند  مصیبت  و 
می کنند. برخی از درمانگران و محققین به 
را مثل  این اختالل آن  بودن   علت مزمن 
مرض قند یا فشارخون یک اختالل دائمی 

در نظر می گیرند.
آمده  اختالل  این  به  مربوط  کلیات  زیر  در 

است.

توصیف بیماری

ویژگی بارز اختالل اضطراب فراگیر که بعد 
از این GAD نامیده می شود عبارتست از 

نگرانی یا دلواپسی و عالیم جسمانی نظیر 
تمرکز،  در  دشواری  بیقراری،  خستگی، 
بی  یا  و  عضالنی  تنش  پذیری،  تحریک 
خوابی. GAD با سایر اختالالت اضطرابی 
که طی آن فرد در مواجهه با موقعیت های 

مختلف مضطرب می شود فرق دارد.
نگرانی  اضطرابی،  اختالالت  دیگر  در 
موقعیت  یا  محرک  یک  به  محدود 
اختالل  در  مثال  برای  است.  مشخص 

های  حمله  بر  متمرکز  نگرانی  پانیک، 
نگرانی  اجتماعی  فوبیای  در  است،  پانیک 
در مورد حضور در جمع است،  در اختالل 
به  معطوف  نگرانی  اجباری   - وسواسی 
آلودگی یا ترس از پیامدهای انجام ندادن 
اختالل  از عادات است و در  مجموعه ای 
بر  متمرکز  نگرانی  انگاری  بیمار  خود 

است.  احتمالی  بیمارِی 
عالئم بارز در این اختالل عبارت است از:
خلق مضطرب - نگرانی بیش از اندازه -  

خستگی   - بیقراری   - پذیر  تحریک  خلق 
مفرط - تمرکز مختل - تنش عضالنی - 

بی خوابی
داده می شود  تشخیص  وقتی  اختالل  این 

در  فعالیت  یا  واقعه  چندین  برای  فرد  که 
و  نگرانی  ماه   ۶ برای  حداقل  و  ایام  اکثر 
اضطراب مفرطی را تجربه کرده باشد و این 
اضطراب و نگرانی حداقل با سه تا از عالئم 

باال همراه باشد. 

مطالعات  از  برخی  وجودیکه  با  علت: 
این  نشان می دهد عوامل ژنتیک در بروز 
بیماری نقش دارد، یافته های دیگر کمبود 

 برخی  انتقال دهنده های عصبی را  دخیل
محیطی  عوامل  براین،  عالوه  دانند.  می 
موثر  عوامل  از  نیز  زندگی  استرس های  و 

محسوب می شوند.
همچنین، این اختالل با ویژگی های خاص 
آستانه  افسردگی،  عصبانیت،  نظیر  دیگری 

تحمل پایین و بازداری نیز همراه است.

اختالالت همراه

اکثر مراجعان مبتال به GAD – به زیادی 
سایر  به  مبتال  همزمان    - آنها  درصد   ۹۰

اختالالت روان پزشکی نیز هستند.
فوبیای  شامل  اختالالت  این  ترین  شایع 

افسردگی،  خاص،  فوبیای  و  اجتماعی 
اختالالت  و  پذیر  تحریک  روده ی  سندرم 

شخصیت می باشد.
رایج ترین اختالل های شخصیت، اختالل 

شخصیت اجتنابی و وابسته است. 

درمان : اختالل اضطراب فراگیر اگر تحت 
درمان قرار نگیرد، مزمن می شود و احتمال 
بهبودی خودبخود آن پایین است. در حال 
اثر  که  دارد  وجود  هایی  درمان  حاضر 

بخشی آنها ثابت شده است.
دارو  اختالل،   این  برای  اصلی  درمان  دو 

درمانی و روان درمانی است. 

دارو درمانی

 GAD سه دسته از داروهایی که در درمان 
شامل  هستند  ای  شده  ثابت  اثر  دارای 
)خصوصًا  ها  آزاپیرون  ها،  بنزودیازپین 
)خصوصن  ها  افسردگی  ضد  و  بازپیرون( 

ایمی پیرامین و SSRI( هستند.
معموال مراجعانی که دارای عالیم جسمانی 
پاسخ بهتر  ها  بنزودیازپین  به   هستند 

عالیم  دارای  که  مراجعانی  ولی  دهند  می 
و تحریک  تنش  نگرانی،  نظیر  روانشناختی 
پاسخ بهتر  بازپیرون  به  هستند   پذیری 

می دهند. آن دسته از مراجعانی که دارای 
عالیم افسردگی و GAD هستند به ایمی 
پاروکستین  مانند  ها،   SSRI و  پرامین  

بهتر پاسخ می دهند. 

روان درمانی 

اختالل،  این  برای  درمانی  روان  موثرترین 
 درمان شناختی رفتاری است که پژوهش ها

اختالل  عالئم  کاهش  در  را  آن  اثربخشی 
نشان داده اند.

 همچنین مطالعات نشان می دهند درمان های
استفاده  کاهش  به  منجر  رفتاری،  شناختی 
نتایج حاصل  بنزودیازپین ها می شود و  از 
شده حتی بعد از قطع درمان ادامه می یابد.
بهروز کاظمی روانشناس بالینی

آشناییبااضطرابشایعتریناختاللروانپزشکیدرعموم
به مناسبت هفته بهداشت روان )30-24 مهر (:

به حقوق شهروندی 
بدهیم اهمیت 
* نسرین کاری

امروزه استفاده از وسایل نقلیه عمومی  حق 
این  گاهی  ولی  است،  شهروندان  همه  مسلم 
حق نادیده گرفته می شود و باعث آزار و اذیت 
از  نابجا  استفاده  و  شویم  می  شهروندان  باقی 
دیگر  از  آرامش  سلب  به  منجر  همراه  گوشی 

افراد جامعه می شود.
دستتان  از  گوشي  اتوبوس  و  تاکسي  داخل 
هاي  درددل  جنس  از  مکالمه  یک  افتد.  نمي 
آمارگیري  اقوام،  از  احوالپرسي  دوستانه، 
یک  یا  فامیل  وقایع  و  اخبار  جدیدترین  از 
که  نیست  مهم  برایتان  رسمی.  کاري  مکالمه 
تان  گوش  به  را  گوشي  که  است  دقیقه  چند 
کار چه صدمات جسمي  این  با  و  اید  چسبانده 

را متوجه مغز و گوش خود مي کنید.
 شاید برایتان مهم نیست سر ماه پول تلفن تان
 سر به فلک بکشد، اینقدر محو مکالمه شده اید
برتان غافل هستید. دوست عزیز  و  دور  از  که 
اینجا نه اتاق شخصي شماست و نه چاردیواري 
همه  که  است  عمومي  مکان  یک  اینجا  خانه. 
از آن سهم دارند در  اندازه شما در استفاده  به 
را  دیگران  حق  تفاوتي  بي  با  شما  که  حالي 

ضایع کرده اید.
طرف  آن  که  ندارد  اهمیتي  دیگران  براي 
تان است که اصال هم وقت و بي  خط رئیس 
جا  همان  حتما  باید  و  شود  نمي  سرش  وقت 
درباره فالن پرونده گزارش کاملي ارائه دهید.

مراسم  از  که  ندارند  اي  عالقه  حتي  آنها 
با  شما  که  تان  مشترک  دوست  فالن  مهماني 
براي  آن  کردن  تعریف  مشغول  کامل  جزئیات 

آن طرف خط هستید، بشنوند و...
  شاید شنیدن این مکالمات حس کنجکاوي 
در  آنقدر  ها  خیلي  اما  کند،  ارضا  را  ها  بعضي 
هستند  غرق  خود  زندگي  مشکالت  و  مسائل 
که ترجیح مي دهند در تاکسي فقط به مسیري 
که در پیش دارند، فکر کنند و حوصله شنیدن 
از  ندارند.  را  دیگران  هاي  حرف  و  مشکالت 
همه اینها مهم تر حق برخورداري برابر همه از 
فضا و مکاني است که در آن به سر مي برند.

تاکسي،  در  ها  صحنه  این  از  روزها  این 
بینیم.  نمي  کم  ادارات  و  بانک  اتوبوس، صف 
صحبت  عادت  که  افرادي  رسد  مي  نظر  به 
کردن با تلفن همراه در اماکن عمومي را دارند 
خوشایندي  وجهه  که  این  اول ضمن  وهله  در 
نمایش  به  شهروندان  دیگر  مقابل  در  خود  از 
را  به طور علني حقوق شهروندان  نمي گذارند 

کنند. نقض مي 
اگر شما هم جزو این افراد هستید بد نیست 
بایدها  به رعایت  بیشتر  را  این پس خودتان  از 
عمومي اماکن  در  شهروندي  نبایدهاي   و 

کنید. مقید 

یکی از سواالتی که برخی شهروندان به کرات 
درباره یارانه ها می پرسند این است که “ بعد 
از فوت سرپرست خانوار، چطور یارانه قطع شده 

اعضای خانوار مجدد برقرار می شود؟”
مرحله  هشت  و  شصت  تسنیم،  گزارش  به 
از پرداخت یارانه نقدی دولت به خانوارهای 
ایرانی می گذرد و این موضوع همواره با کش 
این  در  اما  است،  بوده  همراه  قوس هایی  و 
هزار   ۴۵۵۰۰ به  که  افرادی  هستند  میان 
برنامه  آن  برای  و  هستند  دلخوش  تومان 
سواالتی  گاه  چند  از  هر  می کنند.  ریزی 
مطرح مردم  سوی  از  یارانه  به  مربوط   هم 

می شود که باید پاسخ داده شود.
طی چند سال اخیر مشکالت و مسائل فراوانی 
در زمینه نحوه پرداخت یارانه ها و همچنین 
وجود  افراد  های  یارانه  و وصل شدن  قطع 
داشته است و دور از ذهن نیست که  مردم 
با  و مجریان طرح هدفمندی در طول اجرا 
مشکالت و سواالت متعددی برخورد کنند. 
ها یارانه  پرداخت  مجری  عنوان  به   دولت 
در مراحلی نیز برخی اقدامات را به صورت 
یکطرفه مانند قطع یارانه های افراد پردرآمد 

و  سرپرستان  برخی  به  پیامک  ارسال  یا 
دریافت  از  داوطلبانه  انصراف  درخواست 
باعث  مقطعی  در  که  کرد  مطرح  ها  یارانه 

نارضایتی برخی شهروندان نیز شد.

یکی از شایع ترین مسائل و مشکالتی که 
خانوار  یارانه  دریافت  زمان  در  است  ممکن 
اتفاق بیافتد، فوت سرپرست خانوار است که 

برخی شهروندان از این بابت دچار مشکالتی 
شده اند و سوال می پرسند که چطور یارانه 

خود را مجدد برقرار کنند.
از  “بعد  که  سوال  این  پاسخ  یافتن  برای 

فوت سرپرست خانوار، چطور یارانه دریافت 
که  شده  داده  انجام  هایی  بررسی  کنیم؟” 

نتیجه آن به شرح زیر است:

۱( یکی از افراد خانوار که سرپرست جایگزین 
است، در گام اول الزم است در اسرع وقت 
برای اصالح اطالعات خانوار خود به سازمان 

هدفمندی یارانه ها مراجعه کند.

فوت  مدارک  با  باید  بعدی  گام  در   )2
به  جدید  سرپرست  مدارک  و  سرپرست 
نزدیک ترین دفتر پلیس ۱۰+ محل سکونت  

کامل  شناسایی  مدارک  ارائه  با  و  مراجعه 
سرپرست جدید را معرفی کند.

برای  بانکی  حساب  تغییر  برای  سپس   )۳
از  دیگر  عضوی  یا  مادر  جدید،  سرپرست 
خانوار باید به یکی از شعب بانکی که حساب 
یارانه سرپرست قبلی در آن بوده مراجعه و 
حساب جدیدی را به این منظور افتتاح و در 

سامانه refahi.ir ثبت نماید.
۴( کلیه بانک های عامل موظفند در صورت 
خانوارها  اینگونه  یارانه  مبلغ  بودن  مسدود 
ثبت  از  پس  بالفاصله  متوفی،  حساب  در 
refahi. حساب سرپرست جدید در سامانه

ir، مبلغ مزبور را از حساب متوفی به حساب 
سرپرست جدید منتقل کنند.

انجام صحیح تعیین  از نکات مهم در  یکی 
سرپرست این است که بازماندگان در اسرع 
وقت نسبت به اصالح اطالعات خانوار خود 
دارد،  احتمال وجود  این  کنند چرا که  اقدام 
این  اجرای  برای  هدفمندی  سازمان  مهلت 
کار به پایان برسد، هر چند که در این روال 
در  مهلت  به  ای  اشاره  هیچگونه  ۴گانه 

اصالح اطالعات خانوار نشده است.

یارانه بازماندگان اموات چگونه زنده می شود؟

قاب عکسکاریکاتور میمون های ندید بدید!چرخه بازیافت -  رسول آذرگون

یادداشت



5

چگونه از شر فکر کردن به او خالص شوم؟

چهارشنبه *  28  مهر  1395 * شماره 3629

آیه روز  

آسمانها و زمين را به حق آفريده است او فراتر است از آنچه ]با وى[ شريك مى  گردانند.
سوره النحل، آيه 3

حدیث روز  

سالم کردن هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت و نه ثواب از براى سالم کننده و يك ثواب براى جوابگو 
است )با وجود آنکه سالم کردن مستحب ولى جواب دادن آن واجب است(. امام حسين )ع(

ای سبزی هر درخت و هر باغ و گیا
ای دولت و اقبال من و کار و کیا

ای خلوت و ای سماع و اخالص و ریا
بی حضرت تو این همه سوداست بیا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

 پیشنهادهایی برای کنترل و درمان 
افسردگی و اضطراب؛ دو اختالل توامان

اختالالت اضطرابى اغلب افسردگى را نيز به دنبال 
خود دارند و توصيه کارشناسان سالمت روان بر اين 

است که هر دو به طور همزمان درمان شوند.
ورزش: ثابت شده که ورزش تقويت کننده خلق و 
خوى است و عزت نفس و اعتماد به نفس را افزايش 
بدنى منظم، يك درمان قطعى  فعاليت  مى دهد. 
براى افسردگى هاى خفيف تا متوسط است. حتى 
يك پياده روى مى تواند ميزان اندورفين، هورمون 
مرتبط با احساس خوب را افزايش دهد. هدف انجام 

3 تا 5 بار ورزش متوسط تا شديد در هفته است.
و  مديتيشن  يوگا،  اعصاب:  تمدد  هاى   تکنيك 
و  افسردگى  عالئم  رفع  براى  را  چى  تاى  ورزش 
اضطراب امتحان کنيد. انجام اين ورزش ها فقط 
به ميزان 15 دقيقه در روز و متمرکز بر تنفس عميق 
و تصويرسازى ذهنى، مى تواند اضطراب را کاهش 

داده و خلق و خوى را بهبود بخشد.
بررسى رژيم غذايى: کربوهيدرات هاى ساده و تصفيه 
شده، نشانه هاى اضطراب و افسردگى را هدف قرار 
مى دهند. پس سعى کنيد انواع کربوهيدرات هاى 
و  ها  ميوه  و  چربى  بدون  هاى  پروتئين  پيچيده، 
سبزيجات را وارد رژيم غذايى خود کنيد، از الکل به 

شدت پرهيز کنيد و قند و کافئين را محدود نماييد.
که  افرادى  شده،  ثابت  اينطور  احساسات:  نوشتن 
هنگام ناراحتى، عميق  ترين احساساتشان را روى 
کاغذ مى  آورند، کمتر از کسانى که همه چيز را در 
ذهن حفظ مى  کنند، دچار اضطراب و افسردگى مى  

شوند و آنها به زندگى نگاه مثبت  ترى دارند.

تنها بازمانده يك کشتى شکسته به جزيره کوچك 
خالى از سکنه افتاد. او با دلى لرزان دعا کرد که خدا 
نجاتش دهد و اگر چه روزها افق را به دنبال يارى 
رسانى از نظر مى گذارند، اما کسى نمى آمد. سرانجام 
خسته و از پا افتاده موفق شد از تخته پاره ها کلبه 
اى بسازد تا خود را از عوامل زيان بار محافظت کند 

و داراييهاى اندکش را در آن نگه دارد. 
اما روزى که براى جستجوى غذا بيرون رفته بود، 
به هنگام برگشتن ديد که کلبه اش در حال سوختن 
به آسمان مى رود. متاسفانه  از آن  است و دودى 
دست  از  چيز  همه  و  افتاده  ممکن  اتفاق  بدترين 
رفته بود. از شدت خشم و اندوه درجا خشك اش 
زد. فرياد زد: خدايا چطور راضى شدى با من چنين 
کارى کنى؟ صبح روز بعد با صداى بوق کشتى اى 
که به ساحل نزديك مى شد از خواب پريد. کشتى 
اى آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، از نجات 
دهندگانش پرسيد: شما از کجا فهميديد که من اينجا 
هستم؟ آنها جواب دادند: ما متوجه عالئمى که با دود 

مى دادى شديم. 
وقتى که اوضاع خراب مى شود، نااميد شدن آسان 
است. ولى ما نبايد دلمان را ببازيم، چون حتى در 

ميان درد و رنج، دست خدا در کار زندگيمان است.

آيا براى شما هم پيش آمده که مدام به يك 
نفر فکر کنيد؟ مدام حرف ها و کارهاى  او را 
مرور کنيد و از آزارهايى که به شما رسانده، 
زندگى،  شريك  که  زمانى  شويد؟  دلگير 
فرزندان يا ديگر افرادى که دوست شان داريم 
آزارمان مى دهند، تا ساعت ها يا حتى روزها 
ذهن مان درگير است. هنگام رانندگى، ظرف 
شستن يا حتى پياده روى، تمام حرف ها و 

تصويرها در ذهن مان تداعى مى شوند.
مى  هفته هم  حتى 5  يا  روز  ساعت، 5   5 
گذرد اما آنها نمى گذرند.به راستى چگونه مى 
 توانيم کسى را از سرمان بيرون کنيم؟ چگونه

وقتى  کنيم  برخورد  ديگرى  طور  توانيم  مى 
تمام تصاوير چون فيلمى در مقابل چشمان 
اين  است  ممکن  روند؟البته  مى  رژه  مان 
موضوع تنها در مورد افراد نباشد.گاهى ما تمام 
تالشمان را براى يك زندگى سالم مى کنيم، 
غذاهاى ارگانيك مى خوريم، از مواد غذايى 
ناسالم مى پرهيزيم، از مواد شيميايى به ندرت 
استفاده مى کنيم، سبزيجات مى خوريم و... 

چگونه  کنيم؟  مى  چه  مان  ذهن  براى  اما 
سموم را از افکارمان دور کنيم؟در اينجا چند 
روش کوچك اما تاثيرگذار برايتان آورده ايم 
که با عمل به آنها مى توانيد در مقابل افکار 
آزار  اتفاقات  و  افراد  و  مقاومت  خود  منفى 

دهنده را از سرتان بيرون کنيد.
1.کمتر حرف بزنید، بیشتر 

منتظر بمانید
حرف  جاى  به  کنيد  سعى  مشکالت  هنگام 
زدن هاى مدام، به خودتان زمان دهيد. با صبر 
خواهيد ديد که چگونه مشکالت از کنارتان 
 به سادگى مى گذرند. به زمان اعتماد کنيد،

او کارش را خوب بلد است.
2.صبر کنید و منتظر اتفاقات 

پیش رو باشید
ما هميشه دوست داريم که نسبت به آدمها 
العمل  عکس  سريع  دهنده،  آزار  شرايط  و 
نشان دهيم. به همين دليل است که پس از 
 مدت کوتاهى پشيمانى به سراغمان مى آيد. 
»وقايع  گويد:  مى  بودايى  شناس  روان  يك 

آزار دهنده را تنها نگاه کن.«
3.خودتان را سرزنش نکنید

خودتان را براى اتفاقاتى که افتاده، سرزنش 
نکنيد. سعى کنيد از محيط هايى که شما را 
ياد گذشته تلخ تان مى اندازد نيز دورى کنيد. 
حرف هايى که شما شنيده ايد يا بدى هايى 
که ديده ايد، نتيجه يك سرى اتفاقات بوده 
که حتى ممکن است سوتفاهمى بيش باشند. 
پس هيچ کس را براى نتيجه اى که به دست 
آمده سرزنش نکنيد. روان شناسى مى گويد: 
»اول آن اتفاق افتاد، بعد اتفاقى ديگر و پس 
نتيجه نهايى  اتفاق  دليل  همين  به  آن...   از 

اتفاق هاى ديگر است.«
4.به فکر حل بزرگ ترین

 مشکل تان باشید
مهم نيست که چه اتفاقى برايتان افتاده است، 
شماست؛  عصبانيت  مشکل،  ترين  بزرگ 
ديگر بد  اتفاقات  به  منجر  که   عصبانيتى 
مى شود. پس قبل از حل هر مشکل ديگرى، 
به فکر عصبانيت خودتان باشيد. ورزش کنيد، 

هر  و  برويد  روى  پياده  به  کنيد،  مديتيشن 
کارى که شما را آرام مى کند انجام دهيد. اين 

شماييد که نسبت به ديگران اولويت داريد.
5.در عصبانیت، تصمیم نگیرید

هستيد،  ناراحت  و  عصبى  شما  که   زمانى 
نمى توانيد به خوبى فکر کنيد. به بيان ديگر، 
عصبانيت، ذهن را چروک مى کند. پس اگر 
و  واضح  روشن،  افکارتان  که  خواهيد  مى 

خالقانه باشد، آرام باشيد.
6.به فکر درک کردن

 دیگران نباشید
از خودتان بپرسيد که آيا ديگران به طرز فکر 
شما اهميت مى دهند؟ اگر کمى خوب فکر 
کنيد مى بينيد که نظر شما هيچ اهميتى براى 
آنها ندارد، پس وقت و انرژى خود را صرف 
درک کردن ديگران نکنيد. اصال شايد آنچه 

شما فکر مى کنيد، اشتباهى محض باشد.
7.افکارتان حقیقت ندارند

به فکرهايى که در سرتان است، اعتماد نکنيد. 
زمانى که ما احساساتى چون تنش، ترس و 

عصبانيت را تجربه مى کنيم، شرايط روحى 
شود مى  دگرگونى  دچار  نيز  ما  فيزيکى   و 
و افکار و ذهنيات مان نيز اگرچه واقعيت دارند 

اما حقيقت خير.
8.از طریق مشکالت، رشد کنید

حبس  خود  منفى  افکار  توسط  ما  که  وقتى 
ناخوشايند،  اتفاقات  به  کردن  فکر  ايم،  شده 
در  قضاوت  و  ديگران  آزاردهنده  رفتارهاى 
مورد آنچه اتفاق افتاده، تنها عصبانيت ما را 
شدت مى بخشد. در واقع مجموع آنچه رخ 
داده به همراه عکس العمل ماست که موجب 

آزردگى مى شود.
 اگر بتوانيد بر خود و افکارتان کنترل داشته 
باشيد و دليل احساساتى که تجربه مى کنيد 
يا بيابيد، در واقع فرصت رشد را به خودتان 
داده ايد. يك اتفاق مى تواند عالوه بر نتايج 
منفى، نتايج مثبتى چون کسب کردن تجربه 
 و رشد بيشتر نيز داشته باشد. پس از مشکالت 
براى روشن شدن چراغ سبز زندگى تان، نه 

قرمز، استفاده کنيد.

عارفانه روز

الهى تو را سپاس مى گويم از اينکه دوباره خورشيد 
مهرت از پشت پرده ى تاريکى و ظلمت طلوع کرد 

وجلوه ى صبح رابر دنياى کائنات گستراند

هميشه از خوبيهاى ديگران براى خودت
 ديوار بساز. هروقت در حق تو بدى کردند، 

 تنها يك آجر از روى ديوار بردار، 
بى انصافيه اگر کل ديوار را خراب کنى.

در مسير موفقيت شايد نتوانيد خرگوش باشيد، اما 
الک پشت بودن بهتر از سنگ بودن است. الک 
پشت دير يا زود به جايى ميرسد، اما سنگ هرگز...

خوشبختى مانند پروانه است. اگر او را دنبال کنيد،
 از شما فرار مى کند.  ولى اگر آرام بنشينيد
 و مشغول کارهايى که دوست داريد شويد،

 روى سر شما خواهد نشست.

681359472
275418936
349762851
817695324
926134587
453827619
732986245
194573268
568241793

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی
فروش آپارتمان در حال ساخت

30 میلیون واریزي اولیه
90 متر مفید ، دو خواب
آدرس : خیابان غفاري

09155614208
09155612431

فروش فست فود
 با موقعیت عالی و قیمتی 
استثنایی به علت مهاجرت 

09153634381

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

توجه              توجه
کلیه اجناس

 )پوشاک بانوان( 
به قیمت خرید

 به فروش می رسد.
 بین مدرس 16 و 18   

جنب بانک مهر اقتصاد     
32236227

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی
نصب داربست فلزی 

با قیمت مناسب در اسرع وقت
  0915363637507- حسینی

به یک نیروی خدماتی 
برای کار در شرکت عمران 
و مسکن سازان خراسان 
جنوبی واقع در بیست 

متری دوم شرقی پالک 56 
نیازمندیم.

32448067
32448087

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش ماشین برقی بچه طرح بنز 
دوچرخه بچه - موتور کامل 206

  و دستگاه بخور  09154037522

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگام سـال   ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه
چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
و طرح گل با تخفیفات ویژه ، در اسرع وقت

09157561075 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

کارت دانشجویی اینجانب سعید خسروی به شماره 
دانشجویی 9213711114 ، رشته IT دانشگاه 
صنعتی بیرجند مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی



1- در هنگام خریداري روغن، اطالعات روي برچسب 
بسته آن را به دقت کنترل نمائید، این اطالعات شامل: 
نام و نوع فرآورده، شماره پروانه ساخت، نام کارخانه، 
شرایط نگهداري و مصرف، تاریخ تولید و انقضاء می 
باشند 2- ظرف روغن خصوصاً روغن مایع را در جاي 
خشک و خنک و دور از نور نگهداري کنید 3- روغن را 

همیشه در ظرف در بسته نگهداري کنید 4- در صورت 
بزرگ بودن بسته روغن از ظروف کوچکتر به منظور 
 -5 نمائید  استفاده  مصرفی  روغن  موقت  نگهداري 
غذاهاي آب پز سالم تر از غذاهاي سرخ شده هستند. 
ولی اگر می خواهید غذائی را سرخ کنید روغن را تحت 
شعله کم و در مدت زمان کوتاه حرارت دهید 6- روغن 

نباتی نباید در هیچ مرحله بوي تند و نامطبوع داشته 
باشد 7- براي سرخ کردن به ویژه سرخ کردن عمیق و 
طوالنی از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده نمائید. 
اگر این نوع روغن را در دسترس ندارید از روغن جامد 
استفاده کنید 8- بهتر است روغن تا حد امکان فقط 
یکبار تحت حرارت و مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین 

هر بار از مقدار کمی روغن استفاده کنید 9- روغن داغ 
شده را دوباره به ظرف اولیه آن برنگردانید 10- روغن 
نباتی مایع جهت ساالد و پخت غذا مناسب تر از روغن 
هیدروژنه )جامد( می باشد، بعالوه ارزش تغذیه اي روغن 
نباتی مایع بیشتر و سالم تر از روغن نباتی جامد است.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

         لطفاً نکات زیر را در مورد روغن ها رعایت کنید ...
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اعزام تیم بوکس استان خراسان جنوبی
 به مسابقات قهرمانی جوانان کشور

قهرمانی  مسابقات  به   جنوبی  خراسان  استان  جوانان  بوکس  تیم 
کشور که از 29 مهر تا 5 آبان ماه سال جاری در شهرستان گرگان 
استان گلستان برگزار می شود، اعزام شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان، علیرضا قاسمی فیض آباد، محمد کردی، 
میالد آرمند، سامان ممتحنی و علیرضا حقیقی اعضای تیم جوانان 
استان را به سرپرستی و مربیگری مجتبی حاتمی تشکیل می دهند.

اهدای جوایز ویژه بهترین داور آسیا به تیم داوری ایران

ایرنا- کنفدراسیون فوتبال آسیا از اهدای جوایز ویژه بهترین داور آسیا 
در سال 2016 به تیم داوری ایران خبر داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با ارسال نامه ای به دکتر علیرضا اسدی، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
از علیرضا فغانی به عنوان بهترین داور، رضا سخندان و محمدرضا 
منصوری به عنوان بهترین کمک داوران در سال 2016 دعوت کرد 
تا در مراسمی که روز یکشنبه 30 آبان ماه )20 نوامبر( در کواالالمپور 
مالزی برگزار می شود، حضور یابند تا جوایز ویژه بهترین داوران آسیا 
ایران اهدا کند. الزم به ذکر است  به تیم داوری  را  در سال 2016 
علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری به انتخاب فدراسیون 
بین المللی فوتبال در بازیهای المپیک 2016 ریو به داوری پرداختند.

رقابت های تیروکمان قهرمانی کشور 
در مازندران شروع شد

مسابقات ورزشی تیروکمان قهرمانی کشورانتخابی تیم ملی صبح روز گذشته 
در سالن شهدای شهر ساری آغاز شد. رئیس هیات تیروکمان مازندران گفت 
که این مسابقات در 2 رشته ریکرو و کامپوند زنان و مردان به صورت داخل 
سالن و فضای آزاد با شرکت 250 ورزشکار پیگیری می شود. به نقل از ایرنا،  
حسین فرهادی افزود : 120 نفر از ورزشکاران حاضر در این مسابقات بانوان 
و 130 نفر آقایان هستند. وی اضافه کرد : در مجموع 32 نفر از آقایان و 
بانوان که رتبه برتر را در این رقابت ها کسب کردند در 2مرحله جداگانه به 
اردوی تیم ملی تیرو کمان کشور دعوت می شوند. این مسابقات چهار روز 
در شهرستان ساری مرکز مازندران در 2 سالن شهدا و ایثار پیگیری می شود.

خطر تعلیق از بیخ گوش وزنه برداری گذشت

ایرنا- فدراسیون بین المللی وزنه برداری، معذرت خواهی بهداد سلیمی و 
سجاد انوشیروانی را بعد از اتفاقات مسابقات دسته فوق سنگین المپیک 
2016 ریو پذیرفت، تا خطر محرومیت و حتی تعلیق از کنار این رشته مدال 
آور کشورمان بگذرد. پیش از این اعالم شده بود در صورتی که فدراسیون 
بین المللی نامه معذرت خواهی این دو را نپذیرد، انوشیروانی و سلیمی باید 
در مالزی محل برگزاری جلسه حضور یابند. اما در نهایت خطر محرومیت با 
توجه به دیپلماسی فدراسیون در جلسه هیات رئیسه جهانی برطرف شد.

بیسكویت برای زنان باید ممنوع شود! 

زناني که بیش از 3 بار در روز بیسکویت مي خورند 
با احتمال بیشتري ممکن است به سرطان رحم 
دچار شوند. دانشمندان متوجه شدند مصرف مداوم 
بیسکویت و کیک به طور قابل توجهي خطر ابتال 
به سرطان رحم را افزایش مي دهد. شکر زیادي 
که در این خوراکي ها به کار رفته به چند طریق 

ممکن است باعث سرطان شود. در مرحله اول، 
وارد شدن مقادیر زیاد شکر به بدن باعث افزایش 
ترشح هورمون انسولین مي شود. این هورمون 
باعث تحریک رشد سلول ها در رحم شده و فرد را 
در معرض ابتال به سرطان قرار مي دهد. از سوي 
استروژن  هورمون  ترشح  اضافه،  شکر  دیگر 
را هم افزایش مي دهد که این عامل هم در 
رشد هورمون هاي سرطاني نقش زیادي دارد.

آیا بین افسردگی و تغذیه 
رابطه ای وجود دارد؟

زمانی که تغذیه نامناسبی داریم، مغز بدون مواد 
شیمیایی موجود در یک رژیم غذایی متعادل 
به سختی مي تواند کار خود را انجام دهد. در 
مقابل میوه ها و سبزیجات تازه، ماهی، حبوبات و 
مغزها، ویتامین ها و امالح مورد نیاز مغز را تامین 

مي کنند. قابل توجه انسان هاي امروزی که اغلب 
خوراکی هاي بسته بندی شده را به غذای تازه 
خانگی ترجیح مي دهند: فرآورده هاي غذایی بسته 
بندی شده که به صورت جعبه و کنسرو عرضه 
مي شوند خطر ابتال به افسردگی را باال مي برند. 
بنابراین بین این فرآورده هاي غذایی و افسردگی 
ارتباطی وجود دارد. پس باز هم به این می رسیم 
که شما همان چیزی هستید که می خورید.

چشم قهوه اي ها 
به چه بیماري هایي مبتال مي شوند؟

بنا به نظریه عنبیه شناسان افرادي که چشمان 
قهوه اي رنگ دارند استعداد ابتال به بیماري هایي 
مانند دیابت، چربي خون، سنگ کلیه، سنگ 
کیسه صفرا و برخي از تومورها را دارند. این افراد 
در آب و هواي مناطق سردسیر به دلیل تاثیر 

سرما بر گردش جریان خون شان دچار اختالل 
در سیستم گردش خون شده و با مشکالتي 
روبه رو مي شوند. بنابراین به طور طبیعي این افراد 
در شرایط آب و هوایي گرم شرایط سازگارتري 
دارند. زناني که در این گروه قرار مي گیرند و 
چشم هاي قهوه اي رنگ دارند غالبا قاعدگي هاي 
پرحجم با لخته هاي تیره رنگ مشاهده مي کنند.

سرقت خودروی هیوندای گرنجور در تهران،کشف در نهبندان 

فرمانده انتظامي استان، از کشف خودروی سرقتی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال و دستگیری سارق خودرو 
در شهرستان نهبندان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار داشت: 
با سرقت یک دستگاه خودروی سواري هیوندا گرنجور در مرداد ماه سال جاري از استان تهران پیگیری های پلیسی 
برای کشف خودرو و دستگیری سارق آغاز شد. وی افزود: بامداد روز گذشته تیم کنترل سرعت پلیس راه شهرستان 
نهبندان یک دستگاه سواري هیونداي گرنجور مشکي رنگ را به علت ارتکاب سرعت غیر مجاز متوقف کرد و با 
استعالم از سامانه های پلیس سرقتی بودن خودرو محرز شد. سردار شجاع تصریح کرد: رفتارهاي غیر عادي و آشفته 
راننده این خودرو و نداشتن مدارک در حین اعمال قانون باعث شده افسر گشت قبل از هر اقدامي سوابق خودرو را از 
مرکز استعالم کرده و به سرقتي بودن خودرو پي ببرد که پس از هماهنگي با مراجع قضائي راننده خودرو دستگیر شد. 
وي گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد و اقدامات الزم جهت 
تحویل خودرو به مالک آن در حال انجام مي باشد. فرمانده انتظامي استان  به شهروندان توصیه کرد هر گونه موارد 
مشکوک را از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند و توصیه هاي امنیتي حفاظت از خودروهاي خود را جدي بگیرند.

خادم الحسین بیرجندی در راه کربال جان داد

برزجی- مدیر روابط عمومی ستاد عتبات عالیات استان از جان باختن شهروند 
بیرجندی در خاک عراق خبر داد و گفت: این خادم الحسین در حادثه رانندگی 
روز گذشته در خاک عراق جان داد. محسنی در گفتگو با خبرنگار آوا ضمن اعالم 
این خبر افزود: کربالیی جواد جمالی که سال گذشته نیز در همایش بزرگ اربعین 
موکب برپا کرده بود امسال نیز به همراه چند تن به منظور فراهم کردن مقدمات 
ایی موکب 20 روز پیش عازم عراق شد که در مسیر برگشت بر اثر بی  برپ
احتیاطی رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. وی با بیان اینکه در این حادثه 
3 سرنشین دیگر مصدوم شدند افزود: یک نفر از این مصدومین در تهران و 3 
نفر دیگر در مشهد بستری هستند که حال عمومی شان خوب اعالم شده است.  
وی ادامه داد: امروز 28 مهرماه پیکر مرحوم کربالیی جواد جمالی وارد بیرجند 
شده و در ساعت 14 از هیئت حسینی به سمت بهشت متقین تشییع می شود. 

دویدن باعث ترمیم مغز می شود

مطالعات اخیر نشان داده است که دویدن باعث 
مغز  ترمیم  به  که  ایی می شود  ملکول ه ایجاد 
کمک می کند و طول عمر را افزایش می دهند.

محققان بررسی های اخیر را بر روی موش ها 
مشکالت  دچار  موش ها  این  د.  داده ان ام  انج
مغزی بودند که منجر به عدم تعادل و هماهنگی 

اعضای بدن شده بود. بررسی ها نشان داد که 
آسیب  بخش های  ترمیم  به  د  می توان دن  دوی
دیده مغز این موش ها کمک کند. موش هایی 
که می دویدند 12 ماه بیشتر از سایر موش ها 
عمر کردند. و وقتی ورزش کردن متوقف میشد، 
عالیم بیماری دوباره خود را نشان می داد. نتایج 
درمان  بر  می تواند  دویدن  که  میدهد  نشان 

بیماری های تحلیل عصبی نیز کمک کند.

قبل از خواب، بمب کافئین نخورید !

مناسب  چندان  شام  از  بعد  شکالت  ردن  خو
نیست زیرا برخی متخصصان تغذیه معتقدند که 
خوردن شکالت، خواب شبانه را مختل می کند. 
شکالت یک منبع پنهان کافئین است، بنابراین 
حتی خوردن یک بستنی شکالتی هم می تواند 
بیدار نگه دارد. کافئین  را در طول شب  ا  شم

موجود در شکالت توانایی به خواب رفتن را 
کاهش می دهد. کافئین می تواند سیستم عصبی 
مرکزی را به مدت چند ساعت تحریک کند؛ 
باشید،  نداشته  کافئین حساسیت  ه  ب اگر  ی  حت
ممکن است در طول شب بیدار بمانید. بنابراین، 
از خوردن شکالت داغ، چای کافئین دار، قهوه و 
سودا در اواخر شب خودداری کنید. ترک مصرف 
کافئین حتی به کاهش وزنتان هم کمک می کند.

- بیماری های ریوی یا قلبی
- دیابت، انواع سرطان و بیماری های مزمن

1

مبتالیان به : 

و همینطور  ...
- زنان باردار، کودکان شش ماهه تا پنج ساله و کودکانی که آسپیرین مصرف 

می کنند
- افراد 50 ساله و باالتر و یا افرادی که در آسایشگاه ها یا محل های مشابه 

زندگی می کنند
- پزشک، پرستار، آموزگار یا هر فردی دیگری که در تماس با افرادی است 

2در معرض خطر باالی ابتال به آنفلوآنزا هستند 
از جمله افرادی هستند که باید  واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.

داده نما،

استفاده از مصالح مناسب، استحكام ساختمان شما را در مقابل زلزله 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیافزایش می دهد.

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
ایـزوگام شرق  

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

به تعدادی کارگر خانم و آقا جهت کار در سالن تولید قارچ  نیازمندیم

09151639737-32449699
  نیازمندیم

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  قابل توجه همشهریان محترم 
ساندویچی نیاوران فردوسی جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان 

محترم از ساعت 8 صبح همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32443316
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اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس

کاری-  اجرای طرح یک ساعت با محیط بان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند و جمعی از مسئوالن در 
مدارس استان آغاز شد. .آرامنش هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهی های  محیط زیستی دانش آموزان و آشنایی  با وظایف محیط بانی و شناخت مناطق 
تحت مدیریت عنوان و اظهار کرد: اجرای این طرح در تمام مدارس استان و در فاز اول در 45 دبستان پسرانه بیرجند برنامه ریزی و تا پایان بهمن ماه اجرا خواهد شد.

چهار شنبه * 28 مهر 1395 * شماره 3629
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مدیرکل فرودگاه های استان:

 اولین پرواز چارتر از بیرجند 
انجام می شود 

راه  از  استان  های  فرودگاه  مدیرکل  برزجی- 
اندازی اولین پرواز چارتری خراسان جنوبی از تهران 
از  آبان  آینده 5  پرواز هفته  این  داد و گفت:  خبر 
سالمی  شود.  می  انجام  بیرجند  به  تهران  مسیر 
پرواز  این  افزود:  آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
چارتری توسط بخش خصوصی راه اندازی شده و 
با هواپیمای MD از شرکت ایرتور در تاریخ 5 آبان 
ساعت 6 و 45 دقیقه صبح از تهران حرکت و 8 و 
15 دقیقه در بیرجند به زمین می نشیند. وی ادامه 
داد: همچنین در همان روز این پرواز ساعت 9 از 
بیرجند به سمت تهران فرودگاه را ترک خواهد کرد. 
سالمی با تاکید بر اینکه متقاضیان می توانند برای 
تهیه بلیط به آژانس های هواپیمایی سطح شهر 
مراجعه کنند ابراز امیدواری کرد: با استقبال مردم 
پروازهای چارتری در استان بیشتر شود. مدیرعامل 
شرکت سایه گستر که متولی این پروازهاست نیز 
در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به هماهنگی های 
انجام گرفته در راستای توسعه پروازهای چارتری 
های  پرواز  هفته  تمام  که  داریم  آمادگی  گفت: 
چارتری را در مسیر های مختلف راه اندازی کنیم. 
بهمنش با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری 
هستیم  تسهیالت  اعطای  در  مسئوالن  کمک  و 
استان  مسئوالن  با کمک های  است  امید  افزود: 
بتوانیم پرواز را در 3 روز از مرکز بیرجند انجام دهیم. 
وی ظرفیت هر پرواز چارتری از بیرجند را 150 نفر 
اعالم کرد و گفت: در آینده نزدیک برای پروازهای 
خواهیم  استفاده  جدید  هواپیماهای  از  چارتری 
کرد. مدیرعامل شرکت سایه گستر با قدردانی از 
تالشهای مسئوالن میراث فرهنگی، فرودگاه های 
گردشگری  خدمات  های  شرکت  و صنف  استان 
مجموعه  پیش  از  بیش  های  حمایت  خواستار 

استانداری برای تقویت این پروازها در استان شد.

در حوزه زیرساخت ها
آماده کمک به سرمایه گذاران هستیم

دیدار  در  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
عنوان  کشور  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
اقتصادی  رونق  های  راه  مهمترین  از  یکی  کرد: 
موجود  اشتغال  حفظ  و  تولیدکنندگان  به  کمک 
است. پرویزی، با بیان اینکه سرمایه گذاران باید 
رغبت حضور در مناطقی همچون خراسان جنوبی 
آماده  زیرساختها  در حوزه  باشند، گفت:  داشته  را 
بیان  با  وی  هستیم.  گذاران  سرمایه  به  کمک 
اینکه سرمایه گذاری در مناطقی همچون خراسان 
جنوبی مستلزم توجه ویژه ای است، افزود: در زمینه 
بازاریابی کاالی تولیدی و نیز کوتاه کردن دست 
دالالن و واسطه گران خصوصاً در زمینه اشتغال در 
کارگاه های کوچک اقدامات جدی تری از سوی 

مرکز می بایست به انجام برسد.

اعزام تیم مهارت فنی و حرفه ای
به مسابقات انتخابی تیم ملی

مالئی- مدیرکل فنی و حرفه ای استان در گفت 
خراسان  نفره   18 تیم  کرد:  عنوان  آوا   با  گو  و 
مسابقات  هفدهمین  در  رشته   14 در  جنوبی 
انتخابی تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران 
این  داد:  ادامه  خوشایند  حسین  می کنند.  شرکت 
مسابقات در 14رشته آجرچینی، فناوری اتومبیل، 
ساخت  مکانیک،  مهندسی  طراحی   ،CNC فرز 
جواهر  جوشکاری،  چوبی،  ساز  کابینت  تولید،  و 
مد،  فناوری  تهویه،  و  تبرید  اتصاالت،  سازی، 
خواهد  برگزار  آکواترونیک  و  مکاترونیک  قنادی، 
شد. وی خاطرنشان کرد: مسابقات این دوره ملی 
مهارت از ۲ آبان شروع و مدت یک هفته در تهران 
برگزار می شود. خوشایند گفت: برگزیدگان نهایی 
مهارت  ملی  مسابقات  هفدهمین  و  شانزدهمین 
پس از شرکت در اردوهای آماده سازی در رشته 
های منتخب به چهل و چهارمین مسابقات جهانی 
مهارت که در سال ۲01۷ در کشور امارات متحده 
بر  تاکید  با  وی  شد.  خواهند  اعزام  است،  عربی 
جوانان،  میان  در  آموزی  مهارت  فرهنگ  ارتقای 
در  مهارت  آموزش  استانداردهای  سطح  ارتقای 
کشور و ایجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت 
های حرفه ای کشور اشاره کرد و یادآورشد: این 
و  فنی  اطالعات  تبادل  برای  فرصتی  مسابقات 
مناسب  فرصت  نمودن  فراهم  ای،  تجارب حرفه 
کشف  کشور،  جوانان  میان  سالم  رقابت  برای 

استعدادهای حرفه ای جوانان استان است.

افتتاح نمایشگاه تخصصی
توانمندی های صنعتی و معدنی استان

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت با 
بیان اینکه در نمایشگاه تخصصی توانمندی های 
صنعتی و معدنی استان 5۷ واحد صنعتی و معدنی 
با رویکرد واحدهای کوچک و متوسط حضور دارند 
گفت: این نمایشگاه صبح دیروز با حضور معاون 
 90 فعالیت  از  شهرکی  شد.  افتتاح  صنعت  وزیر 

غرفه در این نمایشگاه خبر داد.

احداث یک باب خوابگاه ۲۰۰ نفری
برای دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند

مهر- عملیات ساخت خوابگاه ۲00 نفری دخترانه 
با حضور سرپرست بنیاد 15 خرداد در دانشگاه بیرجند 
آغاز شد. رئیس هماهنگی و ارتباطات پروژه طرح 
خوابگاه سازی خورشید بیان کرد: خوابگاه دانشجویی 

دانشگاه بیرجند ظرفیت ۲16 دانشجو را دارد.

قیمت خرید توافقی زرشک مشخص شد
اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  حسینی- 
بازرگانی بیرجند حداقل قیمت توافقی خرید هر 
کیلو گرم زرشک تازه در استان را سه هزار تومان 
اعالم کرد. خیریه در نشست کمیسیون کشاورزی 
خرید  آغاز  به  اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
از کشاورزان استان عنوان کرد:  توافقی زرشک 
در راستای جلوگیری از ضرر کشاورزان، تعاونی 
های روستایی زرشک را از آن ها خریداری کرده 
و به واحد های فرآوری تحویل می دهند. وی 
این قیمت را حداقل قیمت پرداختی به کشاورز 
دانست و اعالم کرد: تمامی هزینه های حمل و 
نقل تا تحویل به کارخانجات یا عرضه در بازار 
حمایت  خواستار  خیریه  است.  خریدار  عهده  بر 
صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی برای حمایت از اتحادیه ها، تعاونی ها 
و خریداران زرشک برای تامین سرمایه مالی شد.

ورود تشکل های بخش کشاورزی
 برای خرید زرشک 

کشاورزی  جهاد  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
امسال  شود  می  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  نیز 
 ۲0 آوري  سال  بدلیل  استان  در  زرشک  تولید 
درصد کاهش داشته باشد، ادامه داد: از مجموع 
محصول تولیدی ۲5 هزار تن خرید و فروش می 
شود که در فاصله برداشت کمتر از دوماه و با 
قیمت حداقل سه هزار تومان مجموعا نقدینگی 
معادل ۷5 میلیارد تومان را نیاز دارد.  بهدانی با 
بردار زرشک در  به وجود 36 هزار بهره  اشاره 
استان افزود: با توجه به این جمیعت زیادی که 
از این راه امرار معاش می کنند به مانند سازمان 
دارد  وجود  شمالی  های  استان  برای  که  چای 
نیز شکل  باید سازمان ویژه زرشک و زعفران 
بگیرد.  وی ادامه داد: این سازمان می تواند تمام 

دغدغه های تشکل ها در این زمینه را پیگیری 
کند. مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
با اشاره به کارهای کوتاه مدت در زمینه حمایت 
از محصول زرشک استان عنوان کرد: از محل 
اعتباری که صندوق توسعه ملی برای سرمایه در 
گردش به استان اختصاص خواهد داد می توانیم 
تسهیالت با نرخ ده درصد و باز پرداخت یکساله 
را به باغداران از جمله زرشک کاران استان اعطا 
به  تسهیالت  پرداخت  امکان  بهدانی   کنیم.  
هر نفر از بهره برداران را تا سقف 30 میلیون 
تومان اعالم کرد و ادامه داد: همچنین از طریق 
صندوق هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي 
در شهرستانها با تهبه مدل ارائه خدمت در زمینه 
خرید زرشک امکان خریداري محصول زرشک 
کاران با قیمت مناسب وجود دارد. جویبان مدیر 
اتحادیه تعاون روستایی نیز با بیان اینکه برای 

در  استان  کشاورزی  محصوالت  بار  نخستین 
کرد:  اظهار  شود،  می  ارائه  کشاوورزی  بورس 
اعالم امادگی می کنیم محصول زرشک را نیز 

در بورس کاال ارائه دهیم.

تولید 15 هزار تن زرشک در قاین
معاون جهادکشاورزی شهرستان قاین نیز در 
هکتار  هزار  چهار  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این 
کشت  زیر  شهرستان  این  کشاورزی  اراضی  از 
محصول زرشک است، عنوان کرد: از این میزان 
سه هزار و 400 هکتار اراضی بارور است که پیش 
بینی می شود 15 هزار تن زرشک برداشت شود.

رزمی بر بازاریابی و تبلیغات برای این محصول 
راهبردی استان تاکید کرد و با بیان اینکه باید 
بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم افزود: جهاد 
کشاورزی سه تا 5 درصد محصول کشاورزان را 

می تواند خریداری کند و بیشترین سهم خرید را 
حامیان بازار، دالالن و تجار دارند. وی با اشاره 
به فعالیت چهار واحد صنعتی در حوزه زرشک در 
شهرستان قاین گفت: رقمی که این واحدها از 
کشاورزان خریداری کنند قیمت را تحت الشعاع 
مالی  مشکالت  به  اشاره  با  وی  دهد.  می  قرار 
از  باید  گفت:  قاین  زرشک  کنسانتره  کارخانه 

سرمایه گذاران در این بخش حمایت کنیم.
 معاون جهادکشاورزی شهرستان قاین با اظهار 
تاسف از اینکه انحصار زعفران از استان خراسان 
جنوبی و استان های خراسان بیرون رفته است، 

از  برنامه ریزی و حمایت های الزم  اگر  افزود: 
این بخش نشود در  کشاورز و سرمایه گذار در 
که  زرشک  باشیم  شاهد  باید  آینده  های  سال 
هم اکنون 90 درصد تولید آن متعلق به خراسان 
جنوبی است از انحصار استان خارج شود. رزمی با 
تاکید بر اینکه باید صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
این بخش را فعال کنیم، ادامه داد: تبلیغات، اطالع 
رسانی و تولید بهداشتی تاثیر بسزایی در فروش 
محصول دارد. وی عنوان کرد: دالالن به سمت 
ایجاد قیمت های کاذب در بازار هستند که باید 

جلوی این کار گرفته شود.

علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  امین جم- 
روز  گرامیداشت  همایش  در  بیرجند  پزشکی 
های صنعت  برترین  از  قدردانی  و  غذا  جهانی 
غذایی استان، با بیان اینکه 39واحد فعال و 38 
واحد غیر فعال تولید کننده ی مواد غذایی در 

استان وجود داردگفت: این تعداد واحد غیر فعال 
نشان از نگرانی ها و مشکالت مهمی است که 

درحوزه صنعت غذا در استان وجود دارد. 
ناصری  از انجام 163 نمونه برداری در واحد 
های تولیدی استان طی شش ماهه اول امسال 

شناسه  که  هایی  واحد  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 
این مدت  دارند، 16 مورد در  نظارت کارگاهی 
و  ها  ازسردخانه  برداری  نمونه   4۷0 و  بوده 

انبارهای استان نیز انجام شده است. 
نمونه  اقالم  آزمون  نتیجه  اینکه  بیان  با  وی 
برداری شده فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، 
انطباق نداشتن حدود ۲6 درصد با استانداردها را 
نتایج مربوط  این  نشان داده است عنوان کرد: 
برند  از همه  به تمام نمونه های برداشته شده 
به  مربوط  های  نمونه  و  کشور  تولیدی  های 
غذا  معاون  است.  استان  تولیدی  کارخانجات 
عرضه ی  بر  نظارت  اینکه  به  اشاره  با  دارو  و 

فرآورده های سالمت محور است ادامه داد: از 
64 گشت مشترک بازرسی که از فروشگاه های 
آرایشی و بهداشتی استان انجام شده 15 واحد به 
مراجع قضایی معرفی شده اند. به گفته ناصری 
16 بازرسی از عطاری ها انجام شده که ۲ مورد 

به مراجع غذایی ارجاع داده شده است.
این  در  نیز  استان  کشاورزی  جهاد  معاون 
همایش ضمن بیان اینکه پیش بینی می شود در 
سال 95 بیش از 100هزار تن شیر خام،1۲هزار 
11هزار  مرغ،  گوشت  هزار   50، قرمز،  گوشت 
استان  در  گوشتی  و  لبنی  مواد  مرغ  تخم  تن 
درمجموع  کرد:  اضافه  داشت،  خواهیم  تولید 

ارزش ناخالص این تولیدات دربخش دام، طیور 
باشد. وی  می  تومان  میلیارد  هزار  آبزیان 9  و 
میزان صادرات استان در فرآورده های دامی و 

لبنی نزدیک به 5 هزار تن اعالم کرد.

 فساد پذیری
معضل بزرگ متولیان تامین غذا

مدرسی با اشاره به اینکه فساد پذیری یک 
محصول سبب ماندگاری پایین آن می شود و 
کنترل بازار این چنین محصوالتی بسیار سخت 
است، افزود: فسادپذیری باال و ماندگاری پایین 
فعالیت  گسترش  و  وجود  زمینه  محصوالت 

افراد سودجو در این حوزه می شود مانند حضور  
که  خام،  شیر  فروش  و  خرید  کار  در  دالالن 
بود.  خواهند  موثر  هم  گذاری  قیمت  در  اینها 
کنترل  شرایط  این  وجود  کرد:  تصریح  وی 
سخت  کشاورزی،  اقتصاد  بحث  در  را  بازار 
نیز  را  سخت  مدیریتی  بنابراین  و  است  کرده 
می طلبد. معاون جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
روزانه 100 تن شیر در استان تولید می شود 
در  از 50 درصد  بیش  مقدار  این  از  داد:  ادامه 

استان جذب و مابقی صادر می شود.
در پایان این همایش از واحد های تولیدی 

برتر استان تجلیل و قدردانی شد.

ابراز نگرانی مسئوالن از 38 واحد تولید مواد غذایی غیر فعال

تعلق یک سوم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها
به شهرک های صنعتی

 زیرساخت شکوفایی اقتصادی توسعه امنیت پایدار در کشور است

و  معدن  وزیرصنعت،  معاون  مالئی- 
ها  شهرداری  گفت:  “صمت”  تجارت 
صنعتی  های  شهرک  به  خدماتی  هیچ 
از  ارائه نمی دهند در گذشته یک سوم 
مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری 
صنعتی  های  شهرک  به  که  بود  ها 
جهت  در  مقررشد  اما  دهند  خدمات 
های  زیرساخت  از  صیانت  و  توسعه 
موجود شهرک ها این سهم را در اختیار 
صبح  دهند.  قرار  صنعتی  های  شهرک 
دیروز علی یزدانی معاون وزیر “صمت”  
و مدیرعامل  سازمان صنایع کوچک و 
متوسط ایران از سه کارخانه در شهرک 
صنعتی مرکز استان دیدن و به تعدادی 
صادر  پیگیری  دستور  مشکالتشان  از 
عنوان  خبرنگاران  جمع  در  وی  کرد. 
واحد  هزار   88 از  بیش  کشور  در  کرد: 
تعداد 84  این  از  که  دارد  صنعتی وجود 
و  کوچک  صنایع  واحد   500 و  هزار 
به  نزدیک  افزود:  وی  هستند.  متوسط 
صنایع  را  کشور  صنایع  از  درصد   95
دهند  می  تشکیل  متوسط  و  کوچک 
که با وجود سه هزار و 450 واحد بزرگ 
نفر اشتغال در سطح کشور  باالی 100 
فعالیت دارند. معاون وزیر “صمت” تاکید 
معظم  مقام  تأکیدات  و  فرمایشات  کرد: 
کوچک  صنایع  از  حمایت  در  رهبری 
همت بیشتری به ساماندهی این صنایع 

به وجود آورده است.

تفاهم نامه چهار جانبه
های  کارگاه  رونق  طرح  به  یزدانی 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  بزرگ  و  کوچک 
و  از صنایع کوچک  واحد  مقرر شد 400 
متوسط خراسان جنوبی که تعطیل یا زیر 
ظرفیت بودند تا پایان سال مشکالت آنها 
حل شود و تاکنون صد قرار داد از سوی 

کارخانجات با بانک ها منعقد شده است.
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
بیشتر   : ایران گفت  شهرک های صنعتی 
مشکالت صنایع با سازمان مالیاتی، تامین 
به  که  است  نقدینگی  نبود  و  اجتماعی  
و  “صمت”  وزارت  در  ما  منظور  همین 
نامه  تفاهم  کشور  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
 هایی را با این سازمان ها و بانک ها منعقد 
از  دیگر  یکی  به  وی  ایم.   کرده 
سیاست های دولت برای حمایت از صنایع 
کوچک و متوسط اشاره و خاطرنشان کرد: 
سازمان تامین اجتماعی برای برخی واحدها 
بر اساس  بود که  اجرائیه ای صادر کرده 
به  ها  اجرائیه  این  شد  مقرر  رونق  طرح 
مدت یک سال متوقف شود. یزدانی تاکید 
کرد: سازمان مالیات با استعالم از بانک ها 
باید بدهی های قبلی سرمایه گذاران را به 
صورت پلکانی برای آن ها تصمیم گیری 
کند. معاون وزیر “صمت”به  قانون برنامه 
ششم اشاره و خاطرشان کرد: به دنبال این 
هستیم که شرایط تسهیالتی که به این 
واحدها تعلق می گیرد با تسهیالت مصوب 

شواری پول و اعتباری تمایز داشته باشد. 
وی یادآورشد: برای تسهیل در روند کسب 
ضمانت نامه های این صندوق تاکنون با 
منعقد  نامه  تفاهم  ها  بانک  از  50درصد 
شده است و تا پایان سال با تمام بانک 

ها قرار داد بسته خواهد شد.

 ضمانت نامه سه میلیاردی
وی از صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
مراجعه  بدون  متوسط  و  کوچک  صنایع 
نوع  راستای  افزود: در  بانک خبرداد و  به 
ضمانت ها متناسب با وضعیت استان ها و 
صنایع  است که تا سقف سه میلیارد تومان 
می توانند از این ضمانت نامه ها استفاده 
کنند می کنیم. یزدانی ادامه داد: در جهت 
توسعه زیرساخت ها و صیانت از زیرساخت 
های موجود یک سوم از مالیات بر ارزش 
افزوده سهم شهرداری ها در اختیار شهرک 

های صنعتی قرار می گیرد.
 

آش نخورده و دهن سوخته !
در این بازدید ها صاحبان کارخانه با دل 
پر درد از پرداخت مالیات گفتند  کارخانه ای 
که  بعد از 6 سال تعطیلی سازمان مالیات 
از  و  تومان می کند  میلیون  طلب  600 
سمت کارگروه کمتر از 5 میلیارد تسهیالت 
با سود 18درصد گرفته است تا کارخانه را 
دوباره راه اندازی کند، کارخانه ای با صنعت 
مادر تخصصی که چندین کارخانه دیگر را 

تغذیه می کند باید ۲ میلیارد تومان مالیات 
فروش  مقدار  این  به  که  کند  پرداخت 
گوید:  می  کارخانه  صاحب  است  نداشته 
اگر مسئوالن به داد ما نرسند این کارخانه 
تعطیل خواهد شد. معاون وزیر دستور داد 
بازار  ایجاد  و  مالیاتشان  پرداخت  وضع  تا 
مکاتبه  در  محصوالتشان  برای  فروش 
ای با وزاری  صنعت، نفت و نیرو شود و 

مشکالتشان را پیگیری کنید. 

در حاشیه : بی احترامی ممنوع 
بود  مقرر  ها  بازدید  این  ابتدای  در   
تصفیه  از  “صمت”  وزیر  معاون  یزدانی 
خانه شهرکت صنعتی مرکز استان بازدید 
خانه  تصفیه  مسئوالن  که  درحالی  کند 
بازدید  برای  را  خود  پیش  روز  چندین  از 
معاون  اما  بودند  کرده  آمده  وزیر  معاون 
وزیر در همان ورودی درب اصلی ایستاد 
و مدیران مربوطه گزارش خود را ارائه دادند 
و وی داخل مجموعه نرفت که این عمل 
ناراحتی کارکنان و مسئوالن تصفیه خانه را 
به همراه داشت. در آخرین بازدید معاون 
وزیر که در کارخانه مینای شرق بود، جلسه 
ای برگزار شد که مدیرعامل شرکت های 
صنعتی استان گفت: “مادیگر به خبرنگاران 
به  ورودشان  از  و  بروید”  نداریم  نیازی 
و  ایاب  سرویس  کرد.  ممانعت  جلسه 
ذهاب خبرنگاران با جدال و منت مسئوالن 

شرکت شهرک های صنعتی فراهم شد.

وزیر اطالعات گفت: رشد اقتصادی مهم ترین 
زیرساخت  و  است  یازدهم  دولت  کاری  اولویت 
پایدار و  امنیت  ایجاد  اقتصادی  به رشد  رسیدن 

احساس امنیت در جامعه است.
روز  علوی  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
سه شنبه در شورای اداری عنوان کرد: امنیت به 
عنوان حق مسلم مردم باید به عنوان یک اصل 

مهم مورد توجه مسئوالن مربوط قرار گیرد.
وی ادامه داد: رفتار مسئوالن در جامعه اسالمی 
بسیار مهم است، مسئوالن به عنوان برگزیدگان 
و نخبگان جامعه باید هر روز رفتارهای خود را 

محاسبه کرده و رفتارهایی که ممکن است در 
آینده دچار بروز آثاری سوء بر خود و جامعه شده 
را شناسایی و در جهت رفع آنها تالش کند. وزیر 
از اختالفات و حفظ وحدت و  اطالعات، پرهیز 

همدلی را از مهمترین رمزهای موفقیت دانست.

امروز خدمت صادقانه به مردم
بزرگترین جهاد است

استاندار نیز در این جلسه مهم ترین وظیفه 
افزود:  و  دانست  مردم  به  خدمت  را  مسئوللن 
و  واقعی کلمه خدمت صادقانه  معنی  به  امروز 

بی منت به آحاد مختلف مردم بزرگترین جهاد 
است. پرویزی با بیان اینکه مردم از نبود امکانات 
یا کمبود منابع ناراحت نمی شوند، گفت: آنچه 
عمومی  اعتمادی  بی  و  نارضایتی  موجب  که 
می شود، رفتارهای تبعیض گونه و برخوردهای 
برخی  در  است  ممکن  که  است  ای  دوگانه 
سازمان ها اتفاق بیفتد. وی با بیان اینکه هنوز 
در برخی از حوزه های اجتماعی و اقتصادی دچار 
مشکالتی هستیم، گفت: در زمینه های تأمین 
آب، راه ها، مدرسه سازی عقب ماندگی هایی 
در استان مشاهده می شود که باید درجهت رفع 

باشند.  داشته  مضاعفی  تالش  مدیران  ها،  آن 
پرویزی، امنیت را الزمه توسعه اقتصادی دانست 
و افزود: اگر احساس امنیت واقعی نباشد سرمایه 
گذاران و فعالین اقتصادی نیز تمایل به سرمایه 
گذاری در این منطقه نخواهند داشت. وی پرهیز 
از سخت گیری های اداری را از دیگر موارد مهم 
در زمینه توسعه سرمایه گذاری دانست و افزود: 
و ظرفیت  قانونی  از فرصت های  باید  مدیران 
برای  بودجه  قانون  در  شده  بینی  پیش  های 
کشور  مختلف  نقاط  از  گذاران  سرمایه  جذب 

تالش جدی تری صورت دهند.

معاون وزیر “ صمت “  و  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و متوسط ایران خبرداد: بایدها و نباید های حضور در مراسم 
اربعین با طرح یاوران معنوی

قوسی- حجت االسالم حاجی ابراهیمی مسئول امور 
استان ها و کارگروه معنوی اربعین در دیدار با آیت ا... 
معنوی  یاوران  فقیه درمورد طرح  ولی  نماینده  عبادی 
گفت: از حیث آسیب هایی که به دلیل اختالف فضای 
یاوران  طرح  دارد،  وجود  اربعین  مراسم  در  فرهنگی 
معنوی برای اولین بار در کشور راه اندازی شد. وی با 
اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حیث 
مردمی مراسم اربعین را نباید برهم بزنیم، گفت: هیچ 
سازمانی با نام خودش در عراق فعالیت نخواهد داشت 
اربعین  ستاد  و  فرهنگی  های  کمیته  قالب  در  فقط  و 
کار خواهند کرد. وی افزود: با توجه به مشکالت سال 
گذشته در مرزها، امسال افزایش گیت ها را داشته ایم. 

ذات برپایی مراسم اربعین مردمی است
آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه بیان کرد: به همان 
میزان که از ناحیه عالقه مندان عشق و شور استثنایی 
وجود دارد، به همان میزان هم دشمن فعالیت می کند 
اربعین مسئول  بایست قضایای مختلف مراسِم  و می 
داشته باشد. وی تاکید کرد: اصول این کار را نمی شود 
همکاری  توانند  می  ها  سازمان  و  دولت  کرد،  ارگانی 
داشته باشند ولی ذاتا برپایی مراسم اربعین مردمی است 

و بقایش هم در همین صورت خواهد بود.

ساماندهی بهتر با آموزش از مبدا
حجت االسالم حاجی ابراهیمی در حاشیه جلسه بیان 
کرد: تمامی سازمان های مرتبط با مردم قرار بوده که 
آموزش را از مبدا شروع کنند. هرچقدر به سمت این 
برویم که ساماندهی بهتری داشته باشیم آسیب های 
مرز،  مساله  کرد:  تاکید  وی  داشت.  خواهیم  کمتری 
جدی است و به همه زائران گفته شده که در سامانه 
سماح  ثبت نام کنند که با این کار می توانیم بهترین 

تصمیم گیری را در مدیریت مردم داشته باشیم.

بهتر است خانم ها برای زیارت نیایند
وی توصیه کرد: ما تشویق نمی کنیم که خانم ها 
بیاورند. کربال ظرفیت محدودی  زیارت تشریف  برای 
دارد و طبیعی است که ۲0 میلیون جمعیت در این شهر 
جا نمی شود. مسئول امور استان ها و کارگروه معنوی 
اربعین با اشاره به مطلب مقام معظم رهبری که فرموده 
اند زائران عکس ایشان را به عراق نبرند، افزود: سال 
گذشته بر روی تمام ستون ها تا کربال عکس شهدای 
اینکه  بیان  گذاشته شد. وی ضمن  عراق  مدافع حرم 
مردم خراسان جنوبی عاشق زیارت هستند افزود: هنوز 
خبری از اربعین در خراسان جنوبی نیست درحالی که در 

شهرهای دیگر این مساله خیلی پررنگ تر است.
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به دفترم اعالم می کنم نامه ها به امضای 
»پروفسور کواکبیان« ممهور باشد !

تذکری  در  تهران  نماینده  کواکبیان،  مصطفی 
آیین نامه ای خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای 
الریجانی! شما بر چه اساسی درباره الیحه برنامه 
از  و  نوشتید  نامه  انقالب  معظم  رهبر  به  ششم 
طرف مجلس به رهبر انقالب نامه ارسال کردید؟ 
کواکبیان  تذکر  این  به  پاسخ  در  مجلس  رئیس 
با بیان اینکه رئیس مجلس می تواند نامه نگاری 
می خواهم،  که  زمانی  بعد  به  این  از  گفت:  کند، 
نامه بنویسم به دفترم اعالم می کنم حتمًا نامه ها 
باشد!  کواکبیان«  »پروفسور  امضای  به  ممهور 
بنده برای اینکه مشکل شما را حل کنم این کار 
رئیس مجلس شورای  از طرف  و  دادم  انجام  را 

اسالمی به رهبر انقالب نامه نوشتم.

نوبخت :  درباره استعفای جنتی صبر کنید

سخنگوی دولت درباره استعفای وزیر ارشاد گفت: 
توضیح خود او را تکرار می کنم که چند روز صبر 
مع  ا...  »ان  چند  هر  شود.  می  چه  ببینیم  کنید، 
الصابرین«، ولی قرار نیست چند ماه صبر کنیم، 

چند روز صبر می کنیم، ببینیم چه خواهد شد.

احمدی نژاد هیچ گاه گزینه سال 96 نبود  
الیا ، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با تاکید بر 
این موضوع که احمدی نژاد هیچ گاه گزینه سال 96 
نبود، گفت: علیرغم اینکه در رسانه های زنجیره ای 
سعی می کردند با توجه به فضای ناشی از برجام، 
قراردادها و ناکامی های اقتصادی افکار عمومی را 
که  می کردند  ادعا  مدت  یک  لذا  کنند،  منحرف 

احمدی نژاد نامزد جبهه پایداری است.

استیضاح فانی اعالم وصول شد  
فانی  استیضاح  طرح  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
مراحل  طی  از  پس  را  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کرد. وصول  اعالم  آموزش  کمیسیون  در  قانونی 
الریجانی، رئیس مجلس نیز در این زمینه گفت: با 
وزیر آموزش و پرورش هماهنگی الزم انجام شود 

تا ایشان در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند.

آخرین شنیده ها از تغییرات دولت  
وزیر  سه  استعفای  از  مطلع  منابع  که  حالی  در 
اند،  داده  پرورش خبر  و  آموزش  و  ارشاد  ورزش، 
یک منبع مطلع گزینه تغییرات در وزارت ورزش 
را مونسان، صالحی امیری و سجادی اعالم کرد. 
عنوان  به  نیز  را  نوبخت  دولت،  نزدیکان  برخی 
گزینه پیشنهادی برای آموزش و پرورش معرفی 
کرده اند. شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی 
نزدیکان دولت، با مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت 
ارشاد  وزارت  برای  را  گوهایی  و  اصالحات گفت 

داشته اند که با مخالفت وی مواجه شده اند.
مراسم علم سالم روستای محمودآباد         عکس: محمودآبادیعکس روز 

مقیمی: آن آدمی که آمد و گفت
 »خس و خاشاک« به مردم اهانت کرد 

محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور گفت:  
آن آدمی که آمد و گفت »خس و خاشاک« او هم 
به مردم اهانت کرد و همان اهانت باعث شد افراد 
با اشاره به اعتراضات  بیایند. مقیمی  به خیابان ها 
حدادعادل پس از انتخابات مجلس اظهار کرد: یک 
نفر در مصاحبه ای گفته بود که در انتخابات تخلف 
شده و ما از ایشان مدرک و سند خواستیم که اصال 
ایشان هم پیگیر نشدند و ادامه ندادند که احتماال 

سندی نداشت.

عطریانفر: الریجانی رئیس مجلس 
نمی شد محور پایداری  می شد

عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
ظرفیت  و  لیاقت  حتما  عارف  آقای  برای  گفت: 
عمومی  شرایط  بودیم.  قائل  را  پارلمان  ریاست 
این فرصت را برای ایشان به وجود نیاورد؛ چون 
خیلی هم شکننده بود. حداقل تعریف سلبی این 
بود که الریجانی که از جریان افراطی اصولگرایان، 
از جنس پایداری، فاصله گرفته است، اگر در کرسی 
ریاست قرار نمی گرفت و می آمد پایین، ناخواسته 
محور پایداری ها می شد و این به مصلحت پارلمان 
دهم،  پارلمان  در  اصالح طلبان  هدف گیری  نبود. 
در  نفوذ  برای  را  رادیکالیسم  جلوی  که  این  بود 

مجلس بگیرند و در این قضیه هم موفق شدند.

اظهارات کلینتون درباره روحانی
 و علت انتخابش به ریاست جمهوری

اسناد تازه ای که از سوی ویکی لیکس فاش شده 
نشان می دهد که یک ماه پس از گفتگوی تلفنی 
اوباما و روحانی، کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا 
به طور خصوصی مدعی شده است که روحانی تنها 
به این خاطر در انتخابات ایران به پیروزی رسیده 
است که رهبر ایران و سپاه پاسداران چنین اجازه ای 
را داده اند. این اسناد حاکی است که کلینتون 28 
اکتبر 2013 در سخنانی در صندوق متحد یهود در 
شیکاگو مدعی شده بود: »بر این باورم که روحانی 
از سوی دو منبع مهم قدرت در ایران اجازه انتخاب 
شدن به عنوان رئیس جمهور را پیدا کرده است، 
رهبر و روحانیون و سپاه پاسداران... به این دلیل 
که تحریم ها تاثیر مخرب کاملی بر اقتصاد ایران 
داشته است.« وی در ادامه مدعی شده است: »فکر 
نمی کنم کسی نسبت به انگیزه های رهبری ایران 
توهم داشته باشد. چیزی که آنها واقعا می خواهند 
انجام دهند، دستیابی به کاهش تحریم ها است.« 
کلینتون  اظهارات خصوصی  بلومبرگ،  نوشته  به 
درباره روحانی با تالش دولت اوباما برای به تصویر 
کشیدن روحانی به عنوان یک نیروی سیاسی میانه 
رو در برابر تندروها، در تناقض قرار دارد. به عنوان 
انتخاب  از  پس  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  مثال 
روحانی، روند قرار دادن شرکت های صوری ایرانی 

در فهرست سیاه را متوقف کرد. 

برجام هم سایه تهدید اقتصادی را دور نکرد

هم  برجام  گفت:  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
و همچنان  کند  دور  اقتصادی  از جنگ  را  ما  نتوانسته 
تهدید اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدات 
برای ما مطرح است. سردار جاللی  آتی  در سال های 
افزود: قدرت ملی کشورها با توافق ایجاد نمی شود که با 
توافق هم از بین برود. بلکه مولفه های مختلفی را از قدرت باید بهره مند باشیم 

که هستیم ولی تاکنون نتوانسته ایم از مزایای برجام استفاده کنیم.

سرلشکر جعفری:  اطالعاتی از توطئه آل سعود و اسرائیل علیه ایران داریم
 

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه آل سعود خائن این روزها خیال توطئه در کشورهای شیعه نشین را دارد، گفت: ما اطالعات کامل داریم 
که آل سعود با همکاری رژیم صهیونیستی در حال تالش برای ایجاد توطئه در کشور ما هستند. سرلشکر جعفری ادامه داد:  از سال 84 تا 86 
نیروهای نظامی ما در آمادگی کامل به سر می بردند و احتمال حمله به کشور وجود داشت اما آمریکایی ها به دلیل درسی که از ناحیه رزمندگان 
ما در دفاع مقدس گرفته بودند و همچنین ترسی که از حمله به خاطر روحیه ملت ما داشتند، شکست را احساس کردند. وی افزود: دشمنان 

جنگ را ادامه دادند که ما از علم و پیشرفت عقب بمانیم اما الحمدا... ایستادگی های مردم و رزمندگان سبب شد که امروز به یک ابرقدرت بزرگ جهانی تبدیل شویم.

با نگاه غیرسیاسی از دولت پشتیبانی کنید

تریبون ها  صاحبان  از  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
دولت  از  برجامی  حقوق  پیگیری  برای  تا  خواست 
طرف های  از  مسئولین  مطالبات  و  کنند  پشتیبانی 
خارجی تعبیر به شکست نشود. دریابان علی شمخانی 
ادامه داد: نباید با متهم سازی کارگزاران خدوم کشور 
منافع  تامین  از طرف های مذاکره کننده محدود و  پیگیری مطالبات  زمینه 

کشور تحت تاثیر رقابت های سیاسی قرار بگیرد.

پس  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
قرار  باور  قابل  غیر  شرایط  در  برجام  از 
یکی  فرصت ها  که  طوری  به  گرفتیم 
سمت  به  سونامی  مثل  دیگری  از  پس 
که  دیده  مقابل  طرف  زیرا  می آید،  ما 
اکبر  علی  دارد.  پیشرفت  اراده  ملت  این 
مالزی  مانند  کشوری  افزود:  صالحی 
صنعت خوبی دارد ولی انتقال تکنولوژی 
صنعت  بخواهیم  که  نیست  این 
از  دسته ای  کنیم.  وارد  را  مونتاژکاری 
درست  راه  هند  و  چین  مانند  کشورها 
تکرار کننده صنعت  فقط  و  را می پیمایند 
دانش  دنبال  به  بلکه  نیستند  دیگران 
گروه  این  در  نیز  ایران  که  هستند  فنی 
سال   37 اینکه  وجود  با  یعنی  دارد  قرار 
مشکالت بسیاری داشتیم با اعتقاد راسخ 
می گویم که در این گروه قرار داریم و به 
دنبال انتقال تکنولوژی هستیم که هنوز 

در ابتدای راه قرار داریم. وی خاطرنشان 
یازدهم  دولت  بین المللی  رویکرد  کرد: 
مسیر  هموارسازی  تسریع  دنبال  به 

است  دانش  مرزهای  سمت  به  نخبگان 
خالقیت  و  ابتکار  به  راه  این  در  ما  که 
نیاز داریم. صالحی با بیان اینکه صنعت 

میعادگاه  خودرو  صنعت  مانند  هسته ای 
گفت:  تکنولوژی هاست،  از  بسیاری 
مهم  فناوری های  اهمیت های  از  یکی 
دارد،  زیادی  جانبی  فواید  که  است  این 
 قرار شد پس از برجام عضو یک بخش 
جهانی  پروژه  »ایتر«  نام  به  المللی  بین 
پروژه  این  که  شویم  هسته ای  گداخت 
در رابطه با ساخت نیروگاه گداخت است 
که می تواند پاسخ نهایی بشر برای تولید 
انرژی های نامحدود باشد. صالحی اظهار 
هسته ای  انرژی  اسم  که  زمانی  داشت: 
سنگین  آب  و  سانتریفیوژ  می آوریم  را 
به ذهن می آید در حالی که این صنعت 
دارد.  فنی  بعد  در  زیادی  دستاوردهای 
دستاوردهای  به  برجام  در  ما  وی گفت: 
زیادی در بعد فنی رسیدیم و هیچ چیزی 
نداده ایم  دست  از  هسته ای  صنعت  در 
ولی هر چقدر شرح می دهیم گویا برخی 

بشوند.  نمی خواهند  گویا  یا  نمی شنوند 
افزود:  هسته ای  انرژی  سازمان  رئیس 
میلیارد   7 گذشته  پنج سال  و  بیست  در 
دالر برای انرژی هسته ای هزینه کردیم 
که در حال حاضر فقط نیروگاه بوشهر 5 
میلیارد دالر ارزش دارد و می خواهیم دو 
نیروگاه جدید بسازیم که 10 میلیارد دالر 
هزینه آن است. صالحی گفت: این کشور 
با این ملت بزرگ و تاریخ عمیق در این 
محدودیت ها  تمام  وجود  با  سال   37
است.  داشته  بسیاری  پیشرفت های 
نمی گویم در وضعیت ایده آل هستیم ولی 
با تخمین های به قول دشمنان فلج کننده 
آیا ملت  ما فلج شد؟ وی اضافه کرد: 5-4 
سال با زیر یک میلیون بشکه نفت، 80 
میلیون جمعیت ما اداره شد در حالی که 
با 2-3 میلیون جمعیت 3  امارات  کشور 
و نیم میلیون بشکه نفت صادر می  کند. 

صالحی: هیچ چیزی در صنعت هسته ای از دست نداده ایم
پسازبرجامفرصتهایکیپسازدیگریمثلسونامیبهسمتمامیآید

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم عزیز سفر کرده مان 

موجب تسلی خاطرمان شدند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه فاطمه سحرخیز )مادر شهید  غالمرضا سازنده(
 جمعه95/7/30ازساعت9/30الی10/30صبحدرمحلهیئتمحترمحسینی 

برگزار می شود.

خانواده های: سازنده ، سحرخیز


