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مقام معظم رهبری :
قرار بود جایگاه علمی باالتر برود

نه اینکه صرفا پایین نیاید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت :
مزاحمت ها برای این دولت در مقایسه

با دولت های پس از انقالب بی سابقه است

سعید جلیلی :
توانمان را به تهیه آبگوشت بزباش محدود 
کرده و مردم را از تفکر انقالبی می ترسانند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

حسرت های ماندگار 
پس از عاشورا

* مهرآیین

در حالی که روانشناسان معتقدند آیین های مذهبی 
می تواند باعث انسجام و یکپارچگی اجتماعی شود 
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر ما خالف 
 این باور را نشان می دهد و با افسوس می بینیم
 هر سال آشفتگی پراکندگی و تفرقه بیشتر می شود.
این  به  که  هستند  زیادی  های  همشهری  حاال 
نمایش  به  حسرت  با  آنها  دارند  انتقاد  وضع 
شکوهمند سوگواری های مردم زنجان، اردبیل، بم 
و یزد اشاره می کنند و می پرسند چرا در دیار ما 
چنین اتفاقی نمی افتد پاسخ به این سوال بدون در 
نظر گرفتن ارزش های فرهنگی اجتماعی و حتی 

اقلیمی هر منطقه ممکن نیست.
شعور  و  »شور  پایتخت  که  شهری  زنجان 
پانصد  حدود  فقط  است  گرفته  لقب  حسینی« 
جمعیتی  تاسوعا  روز  در  دارد.  جمعیت  نفر  هزار 
بالغ بر چهارصد هزار نفر در حسینیه اعظم این 
شهر همایشی عظیم برپا می کنند که می توان 
با افتخار آن را مانور قدرت حسینی تلقی کرد در 
این اجتماع تاریخی، طبل، سنج، علم و عالمت 

کاربردی ندارد... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

صادق زیبا کالم :
روحانی با دست بسته هم

احمدی نژاد را شکست می دهد
 صفحه  8

/ صفحه8 می شود  رئیس جمهور  هم  باز  دلیل  این 4  به  روحانی   : المانیتور   / است   نکرده  اقتصادی اش عمل  وعده  از 150  یک  هیچ  به  دولت   : /  سراج  می افتاد  اتفاق  قبل  ماه  باید سه  کابینه  ترمیم   : عارف   / است  پیر  و  ناکارآمد  روحانی  دولت   : ابراهیمی   / پذیرفته شد  دولت  وزیر  استعفای 3 
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مدعیان کشوری و جهانی
زعفران خراسان جنوبی

نان 36 هزار و 500 زعفران کار خراسان جنوبی در آستانه آجر شدن  

26 هکتار از اراضی زنجان زیر کشت زعفران  / تالش برای ثبت برند  زعفران گلستان  / برنامه های وزارت جهاد برای 
توسعه کشت زعفران  در سایر استان ها / پیشنهاد وزیر کشور برای کاشت زعفران به جای خشخاش در افغانستان 
 نماینده قاین :  توسعه کشت سودی برای کشور نخواهد داشت / بیکاری 90 هزار نفری با توسعه سطح زیر کشت
مشروح گزارش در صفحه 3

همایون نخعی نژاد معاون هماهنگی امور استانداری خراسان جنوبی با دریافت حکم بازنشستگی خود عمال از این 
پست کنار رفت تا پرونده انتصاب موهبتی جایگزین او هر چه سریع تر به جریان افتد. نخعی نژاد که در سه سال گذشته 
به عنوان مامور از خراسان رضوی در سمت معاون عمران استاندار فعالیت کرده است در گفت و گوی اختصاصی با آوا 

با ابراز خرسندی از این که کار صدور حکم بازنشستگی اش در کمترین زمان ممکن انجام شد... مشروح خبر در صفحه 7

معاون عمران استانداری کناره گیری کرد

خداحافظی نخعی نژاد

مدیراجرایی طرح سرشماری استان :

خراسان جنوبی ها 
دو برابر انتظار 
پیش رفتند
صفحه 7

14 موکب استان
در راه کاظمین
 صفحه 7

 mdf لوازم خانگی و 
در صدر تخلفات بازار بیرجند

با حضور رئیس کل کمیته امداد کشور

صندوق قرض الحسنه
والیت امداد در استان 

راه اندازی شد
صفحه 7

جناب آقای مهندس بیکی  
    مدیر کل محترم نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی                                                                                                                                      

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

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

شرکت ساختمانی شادی سازه بیرجند
شرکت ساختمانی بهبود بنای شرق

جناب آقای 
دکتر حسن مجنونی

غم از دست دادن مادر عزیزتان
 را حضور شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

خانواده شهید برازنده مقدم

السالم علیک یا اباعبدا...)علیه السالم(
ای نسیم سحری  آب اجابت نرسید                 ساقی تشنه لب قافله ساالر چه شد؟

مراسم روحانی  زیارت عاشورا به میزبانی موسسه خیریه و توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع( و با حضور هیئت محترم محبان الزهرا )س( 

برگزار می شود. پذیرای قدوم پربرکت شما همشهریان عزیز هستیم
زمان : 1 آبان ماه 1395ساعت 5 الی 7 صبح

مکان : شهرک شهید مفتح- خیابان شهید شهاب 
موسسه خیریه و توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

 روابط عمومی موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

جناب آقای اسماعیل حسین پور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مشاور و مدیرکل حوزه استاندارد 
تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق شما را از درگاه الهی خواستاریم.

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد خراسان جنوبی

هر جا کاری اصولی و محکم و استوار صورت می گیرد، مهمترین شاخصه این استواری، 
در نمادهای استاندارد متجلی می شود و هر جا نقص و خال وجود دارد

 خروج از اصول استانداردها در آن مشهود است.
ضمن عرض خداقوت، هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همکاران محترم آن اداره کل 

تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی روزافزون تان را در این عرصه خطیر
 از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

سید محمدحسین زینلی-  مدیرعامل شرکت کویرتایر

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه کوکب کاسب
 )والده دکتر حسن مجنونی( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/7/29 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

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(
 جمعه 95/7/30 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل هیئت محترم حسینی 

برگزار می شود.

خانواده های: سازنده ، سحرخیز

29 مهرماه روز ملی صادرات

 بر صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 
خراسان جنوبی  گرامی باد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

همسر مهربان و سخت کوشم

سرکار خانم
 مهندس اعظم خالدی

قبولی ات در مقطع دکتری

 باعث افتخار و خوشحالی است من و کسری 
عزیز موفقیت و سربلندی تو را خواهانیم.

همسرت محمود بستانی

در
 سومین 
سالگرد 
درگذشت 

مادر عزیزمان 

حاجیه سلطنت بُرجی
 به یاد تمام خاطره های زیبایش

 روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد
خانواده مهربـان

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

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.
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 ثبت نام 41 درصد جمعیت ایران در سرشماری اینترنتی
جام جم آنالین - قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن گفت: تا ساعت 6 صبح دیروز 41 درصد جمعیت ایران در 
سرشماری اینترنتی ثبت نام شدند. علیرضا زاهدیان افزود: تا این ساعت بیش از 32 میلیون و 900 هزار نفر در سامانه 
ثبت نام شده اند. وی گفت: به این ترتیب بیش از 9 میلیون و 780 هزار خانوار در این طرح ملی مشارکت کرده اند.

سرمقاله

مستمری بگیران برای دریافت 
»کاراکارت« به بانک رفاه مراجعه کنند

کرد:  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان  مهر- 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان و مستمری بگیران 
برای دریافت »کاراکارت« به بانک رفاه کارگران 
پایه  بر  که  طرح  اجرای  از  هدف  کنند.  مراجعه 
اقساطی طی 12  فروش کاال و خدمات بصورت 
ماه و حداکثر 12 درصد است، افزایش قدرت خرید 
جامعه هدف، بهبود فضای کسب و کار و افزایش 

سطح اشتغال خواهد بود. 

مراقب پیامک های فریبنده سرشماری باشید

ایرنا - پیامک ارسال شده به برخی مشترکان تلفن 
همراه با عنوان »مشخصات ماموران سرشماری را 
بدانید« برای ارایه هر نوع اطالعات درباره هشتمین 
از حساب  ریال  و مسکن 750  نفوس  سرشماری 

مشترک کسر می کند و جنبه سودجویی دارد.

افزایش مستمری مددجویان در برنامه ششم

سازمان  رئیس  محسنی بندپی  انوشیروان  مهر، 
مستمری  افزایش  گفت:  کشور  بهزیستی 
سقف20  تا  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان 

درصد در برنامه ششم در نظر گرفته شده است.

سرشماری حضوری نفوس و مسکن آغاز شد

هشتمین  گفت:  ایران  آمار  مرکز  رئیس   - ایرنا 
از  مسکن  و  نفوس  حضوری  سرشماری  دوره 
صبح چهارشنبه در سراسر کشور آغاز شد و به 
مدت یک ماه ادامه دارد. امیدعلی پارسا افزود:  
خانوارهایی که از طریق اینترنتی در سرشماری 
به  خود  آماری  کد  ارائه  با  اند،  کرده  شرکت 
پاسخگویی  به  نیازی  سرشماری،  ماموران 

دوباره ندارند.

ریالی از ویزای عراق
 به سازمان حج نمی رسد

عتبات  مدیرکل  نظافتی  محسن   - ایسنا 
عالیات سازمان حج و زیارت تاکید کرد: ریالی 
سازمان  این  عاید  اربعین  ویزای  هزینه  از 
نمی شود و این پول مستقیما در اختیار سفارت 

عراق در ایران قرار می گیرد.

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از روز شنبه 
)اول آبان( شروع و تا پایان این ماه ادامه دارد.

صندوق  موظفان  و  بازنشستگان  فارس،  گزارش  به 
بازنشستگی کشوری می توانند از اول تا 30 آبان  با توجه 
نام  به بخش »ثبت   با ورود  به شرایط و ضوابط موجود 
نشانی  به  در سایت صندوق  وام ضروری سال 1395«، 
ضروری  وام  ثبت  درخواست  به  اقدام   www.cspf.ir
اسامی  اعالم  و  ثبت نام  مهلت  پایان  از  پس  کنند.  خود 
برندگان قرعه کشی مبلغ وام براساس اولویت تعیین شده 

به شماره حساب متقاضی واریز و مراتب با پیام کوتاه به 
 : آنها خواهد رسید. شرایط و ضوابط دریافت وام  اطالع 
-اعتبار وام براساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان 
تعیین می شود. -اولویت با متقاضیانی است که تاکنون از 
وام ضروری استفاده نکرده باشند. -مبلغ وام 30 میلیون 
ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات 
که از این حساب حقوق بازنشستگی دریافت می کنند واریز 
خواهد شد. -پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد ساالنه 
چهار درصد است. -فقط یکی از وراث وظیفه بگیر، با توافق 

سایر وراث می تواند از وام استفاده کند بنابراین متقاضی باید 
پس از دریافت فرم تعهد وراث و تکمیل آن توسط سایر 
وراث فرم را جهت تایید در اختیار مدیریت های صندوق در 
مرکز استان قرار دهد. -تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث 
و تایید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان 
درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری 
قرار خواهد گرفت. با توجه به محدودیت در تامین اعتبار وام 
توسط بانک عامل، وام مذکور در شش مرحله و در فاصله 

زمانی دو ماه به ترتیب به برندگان پرداخت خواهد شد.

 شرایط دریافت وام ضروری بازنشستگان کشوری

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به 
بانکی  معوقات  تومانی  میلیارد  هزار   100 رقم 
گفت: اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و 

اگر اجازه بدهند آن را اعالم خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، کاظم پالیزدار گفت: نسبت 
از  شده  پرداخت  تسهیالت  به  بانکی  مطالبات 
15.8 درصد در سال 92 به 12.2 درصد کاهش 

یافته است.
افزود:  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  دبیر 

در  مرکزی  بانک  گزارش  به  مربوط  آمار  این 
بانک  گفت:  وی  است.  گذشته  اردیبهشت 
مرکزی مسئولیت معوقات بانکی را پذیرفته و 
کارگروه وصول معوقات در این بانک ایجاد شده 

و تا کنون 60 جلسه آن برگزار شده است.
بازداشت  افرادی  زمینه  این  در  افزود:  پالیزدار 
قضائیه  قوه  میان  و هماهنگی خوبی  اند  شده 

و بانک مرکزی وجود دارد.
وی با بیان اینکه اقدام های خوبی در وصول 

مطالبات بانکی انجام شده است گفت: معوقات 
بانکی که در گذشته اعالم شد حدود 100 هزار 
میلیارد تومان بوده و به این مبلغ اضافه نشده 
در  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  دبیر ستاد  است. 
عین حال افزود: اعالم عدد و رقم دقیق مشکل 

مردم را حل نمی کند.
پالیزدار گفت: مطالبات در همه کشورها وجود 
تا 7  به 6  به تسهیالت  آن  نسبت  اگر  و  دارد 

درصد برسد نگران کننده نیست.

را  بانکی  بزرگ  بدهکاران  اسامی  افزود:  وی 
اعالم خواهیم  را  آن  بدهند  اجازه  اگر  و  داریم 

کرد.
پالیزدار گفت: با توجه به اینکه پیچیدگی هایی 
در وصول مطالبات وجود دارد که دست بانک 
ها را می بندد اما 95 درصد آیین نامه ای که از 
ایجاد معوقات بانکی جلوگیری می کند تدوین 
با  مبارزه  ستاد  در  آینده  های  هفته  تا  و  شده 

مفاسد اقتصادی مطرح خواهد شد.

 اجازه دهند اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر می کنیم

 بلیت اتوبوس گران نمی شود

تمهیدات  درباره  راهداری  دفتر حمل ونقل مسافری سازمان  معاون 
کرایه  و  بلیت   نرخ  گفت:  حسینی)ع(  اربعین  ایام  در  سازمان  این 
بدون  و  خاص  شرایط  از  به غیر  ناوگان 
به  یابد.  افزایش  نباید  تائید مراجع حاکمیتی 
نیما شهرزاد اظهار  گزارش جام جم آنالین، 
 20 افزایش  وجود  با  فعلی  نرخ های  داشت: 
درصدی دو ماه قبل، به قیمت قبلی بازگشته 
و هیچ گونه افزایشی حتی برای ایام اربعین نخواهد داشت. وی افزود: 
بلیت  نرخ  افزایش  از  جلوگیری  جهت  در  راهداری  سازمان  تالش  
برای ایام اربعین است تا مانند سال گذشته، شاهد افزایش سه الی 
چهار برابری قیمت بلیت و کرایه به دلیل ازدحام غیرمنتظره جمعیت 

و عبور زائران از مرز بدون روادید و ثبت نام قبلی نباشیم.

بانک ها با افزایش کارمزد خدمات
 باید نرخ سود را کاهش دهند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ کارمزد 
گفت:  مرکزی  بانک  مجمع  در  ها  بانک 
باید  یابد  افزایش  کارمزدی  باشد  قرار  اگر 
آثار  و  یابد  افزایش  نیز  خدمات  کیفیت 
بانکی  نظام  تسهیالت  نرخ  کاهش  در  آن 
محمدرضا  تسنیم،  گزارش  به  شود.  تعریف 
با تغییر در کارمزد خدمات بانکها، مردم  ابراهیمی  گفت: اگر  پور 
بانک  با  رویکرد  این  با  کنند،  دریافت  کمتری  نرخ  با  تسهیالت 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  کنیم.  می  همکاری  مرکزی 
شورای اسالمی افزود: اگر این اتفاق نیفتد افزایش کارمزد خدمات 

بانک ها از نظر ما قابل قبول نیست. 

 وزیر اقتصاد: استعفا نداده ام

وزیر اقتصاد و دارایی تقدیم استعفای خود به رئیس جمهور را تکذیب 
اجالس  هفتمین  حاشیه  در  نیا  طیب  علی  مهر،  گزارش  به  کرد. 
اکو  عضو  کشورهای  گمرکات  کل  روسای 
گفت: استعفا نداده ام. این در شرایطی است 
که روز گذشته اخباری در رسانه ها مبنی بر 
استعفای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و 
دارایی مطرح شده بود. وی همچنین نسبت 
به ارائه نامه ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور 
در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی ابراز بی اطالعی 
کرد. البته ولی ا... سیف دیشب ارسال این نامه به رئیس جمهور را از 
اساس کذب و بی پایه دانست اما امروز خبرنگاران موضوع ارائه این 

نامه را از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پیگیری کردند.

حسرت های ماندگار 
پس از عاشورا

* مهرآیین

که  شهری  زنجان   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
پایتخت »شور و شعور حسینی« لقب گرفته است 
روز  در  دارد.  نفر جمعیت  پانصد هزار  فقط حدود 
تاسوعا جمعیتی بالغ بر چهارصد هزار نفر در حسینیه 
اعظم این شهر همایشی عظیم برپا می کنند که 
حسینی  قدرت  مانور  را  آن  افتخار  با  توان  می 
سنج،  طبل،  تاریخی،  اجتماع  این  در  کرد  تلقی 
 علم و عالمت کاربردی ندارد. معدود پرچم هایی
هم اگر هست از تعداد انگشتان دست کمتر است. 
عزاداری زنجانی ها منظم، پر شور، سرشار شعور 
شیوه  بدانیم  است  و خوب  است  لبریز خلوص  و 
سوگواری آنها به روش توصیه شده ائمه )ع( بسیار 
لحاظ  به  اردبیل  و  زنجان  چه  هر  است.  نزدیک 
فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی از ما دور است بم و 
یزد به ما نزدیک است با این حال و با وجود قرابت 
اقلیمی و جغرافیایی طرح و شکل عزاداری های ما 

با این دو شهر هم بسیار تفاوت دارد. 
راستی مشکل کجاست؟ فرهنگ بستر تبلور همه 
باید  تاثر  با  ماست.  جمعی  و  فردی  کارکردهای 
بگوییم در شهری که ما زندگی می کنیم اولویت 
اوج  اینجا فردگرایی در  تامین منافع فردی است 
به  حاضر  جمعی  منافع  برای  که  حالی  در  است. 
ریالی هزینه و دقیقه ای صرف وقت نیستیم برای 
منافع خودمان الزم باشد قیصریه ای را به آتش می 
 کشیم برای این ادعا مصداق های زیادی می توان

ارائه داد. اشاره ای می کنم و می گذرم اگر شهر و 
 استانمان را آب ببرد دلمان را خواب می برد اما آن گاه

که پولمان در صندوق میزان بلوکه می شود از سه 
راه مصلی تا میدان امام را می بندیم، حتی روی 

زمین هم دراز می کشیم!   
این دلبستگی شاید به منافع فردی در حالی است 
که دین ما ارزش را به جماعت می دهد، دست 
خدا با جماعت است. بر وحدت و یکپارچگی تاکید 
عزاداری  هیأت   100 حدود  ما  شهر  در  اما  دارد. 
ها تکیه  انواع  و  ُخرد  مسجد  ها  ده   کوچک، 

هم  مقیم  روستائیان  های  حسینیه  است.  فعال 
 هست! آن دسته از روستاهایی هم که نتوانسته اند

های  محفل  کنند  اندازی  راه  هیأت  یا  حسینیه 
 خانوادگی دعا برپا می کنند. همه ی این مجموعه 
اجتماعی  یکپارچگی  کردن  خرد  اندرکار  دست 

فرهنگی مذهبی جامعه شهری بیرجند هستند.
و  گرفت  قرار  محور  »من«  وقتی  که  اینجاست 
»ما« به حاشیه رانده شد، خودخواهی، خودمحوری، 
خودنمایی کوته فکری، غرور، تکبر، ریا و ریاست 
طلبی فراگیر می شود و این فقط معدودی از آفات 

فردگرایی است.
حاال افراد جامعه »فرد محور« که به اجبار برخی 
زندگی هم  با  حتی  یا  یکدیگر  کنار  ها   ضرورت 

می کنند مصداق این شعر شاملو می شوند:
 کوه ها باهمند و تنهایند

همچو ما با همان تنهایان
شدن«  »ما  به  تمایلی  جامعه  این  های«  »من 
ندارد. چون در جمعیت های بزرگ »من ها« گم 
می شوند، محو می شوند و بی فروغند حاال آنها 
که می خواهند بدرخشند، مطرح شوند و به چشم 
آیند نمی توانند همرنگی و همدلی را بپذیرند. پس 
به جمع هم که می آیند متفاوت می آیند هیأت 
هم که تشکیل می دهند محور خودشان هستند. 
اینجا هم هیأت من، دسته ی من، تا آنجا که گاه 
کار به کرکری خواندن هم می کشد و این همه 
مخالف روح عزاداری راستین حسینی و عبادات و 
مراسم مذهبی اسالمی است که در آن خلوص، 

یکپارچگی و همگرایی اصل است.
اسالم از ما می خواهد که تا می توانیم تجمعاتمان 
را یکپارچه کنیم. اما »ِهمفر« جاسوس انگلیسی 
در توصیه ای به دولتمردان بریتانیا بر پایه تفکری 
استعماری می گوید: یک مسجد برای یک شهر 
مسجدی  محله  هر  کنیم  کاری  باید  است  کم 
جداگانه داشته باشد ) تا اجتماعات مسلمین خرد و 
خردتر شود( شاید ناخواسته بالیی که امروز بر سر 
شهر ما آمده برآیند همان تفکر استعماری است. 
آثار این تفرقه ها البته در تمام امور و شئون زندگی 
منطقه،  تاریخی  ماندگی  عقب  است.  نمودار  ما 
نبود روح مطالبه گری و حاکمیت برخی مدیران 
ناکارآمد، هرج و مرج و آشفتگی و در جا زدن و 

عقب ماندن از کاروان توسعه ... 
حاال اما چه باید کرد؛ تجمعات عاشورایی و حسینی 
می تواند محلی برای تمرین وحدت و یکپارچگی 
جامعه باشد مشروط به آنکه »خالص« و بی پیرایه 
باشد. محوریت کار به جای »من« به »ما« داده 
شود آن هم »مایی« که شیدا و فدایی حسین )ع( 
البته افراد شاخص، چهره های  است. در این راه 
محبوب، روحانیون و وعاظ باید از خود هزینه کنند 
قدم پیش گذارند و ضمن مبارزه با تحریف های 
لفظی و معنوی و چند دستگی ها، فرهنگ همدلی 
نجات بخش  رواج دهند. که فرهنگ حسینی  را 

است هم در دنیا و هم در آخرت، انشاا...

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی 
هیئت  اعضای  رفاه  صندوق  سالیانه  

علمی دانشگاه بیرجند )نوبت اول(

به اطالع کلیه سهامداران صندوق رفاه اعضای 
هیئت علمی دانشگاه بیرجند به شماره ثبت 
می   10103087744 ملی  شناسه  و   179
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  رساند: 
مورخ 1395/8/16  یکشنبه  روز  اول(  )نوبت 
ساعت 10 صبح در محل تاالر عالمه فرزان 
دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. متقاضیان 
عضویت در سمت هیئت مدیره و یا بازرس 
می بایست برای تکمیل فرم های مربوطه و 
تحویل مدارک حداکثر تا تاریخ 1395/8/10 
به دفتر صندوق مراجعه نمایند. ضمناً حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
1- گزارش هیئت مدیره 2- طرح و تصویب 
تصویب  و  بررسی   -3 مالی  های  صورت 
چگونگی عضوگیری جدید و تصویب انصراف 
اعضا 4- بررسی و تصویب چگونگی مشارکت 
در طرح های پیشنهادی و نحوه پرداخت حق 
الزحمه مجریان طرح ها 5- تصویب بودجه 
پیشنهادی و پاداش هیئت مدیره 6- انتخاب 

اعضای هیئت مدیره 7- انتخاب بازرس
هیئت مدیره

آگهی دعوت 
بدینوسیله از کلیه واحدهای تولیدی فعال صنایع غذایی که دارای پروانه بهره برداری از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند دعوت به عمل می آید در اولین جلسه انجمن تخصصی 
صنایع غذایی استان که در تاریخ 1395/8/18 ساعت 9 صبح در محل سالن شهید رئوفی فرد 
سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در ابتدای خیابان شهید مطهری تشکیل می شود حضور 

بهم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت موسس- تصویب اساسنامه انجمن- انتخاب اعضای هیئت مدیره- سایر 

اعضای هیئت موسس انجمنموارد 

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

تاریخ انتشار: 95/7/29
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده چهارشنبه مورخ 95/8/12 راس ساعت 17 در محل دفتر شرکت واقع در 
خیابان معلم برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید در جلسه فوق الذکر حضور به هم 
رسانند. چنانچه حضور عضوی در مجمع به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، می تواند حق رای خود را با وکالت نامه کتبی به 
اعضا یا نماینده تام االختیار خویش واگذار نماید. در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت 
نامه کتبی داشته باشد و هر شخص غیر عضو فقط یک وکالت نامه کتبی خواهد داشت. در ضمن تایید وکالت نامه توسط 

هیئت مدیره و حضور وکیل و موکلین در دفتر شرکت برگه ورود به جلسه دریافت دارند.
دستور جلسه:

تصمیم گیری درخصوص انصراف از عضویت اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت خراسان جنوبی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

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
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

فراخوان مناقصه عمـومي یک مرحله اي - نوبت دوم

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12( در نظر دارد: اجراي پروژه هاي عمراني ذیل را 
بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمان کاران داراي صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات( واگذار نماید. لذا پیمان کاران 
واجد شرایط متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد  مي توانند برای دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 1395/08/4 به واحد امور پیمانکاران این اداره کل 

واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12 مراجعه نمایند. ضمنا این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.
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تاریخ 
تحویل 

اسناد

تاریخ 
بازگشایي

تامین تجهیزات گرمایشی و 
سرمایشی مدارس )استاندارد 

سازی سامانه گرمایشی( 
تعدادی از مدارس شهرستان 

بیرجند

سطح 
شهرستان 

بیرجند

تاسیسات و تاسیسات
تجهیزات

بخشنامه  مترمربع 
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 )سرجمع( به شماره
  100/6405 
مورخ 89/2/4

حداکثر 2/59011376843451/000/000 ماه
ساعت 9 

صبح
 مورخ 
95/8/16 

ساعت 10 
صبح 

95/08/16

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي )موضوع تصویب نامه شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 
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را حضرت علی اکبر گذاشته و اسم یک دبیرستان 
پسرانه را آزیتا افشار واقعا این بی سلیقگی نیست!

یک شهروند 
آسفالت  گفته  که  شهراری  جوابیه  به  درپاسخ 
پیاده روهای بلوارجماران به عهده ی مالکین می 
روتابلوارکه  پیاده  حدفاصل  سازی  باشدآیامناسب 
حال  به  بیابانی  زمینهای  صورت  سالهابه 

خودرهاشده هم به عهده ی مالکین می باشد؟؟؟
915...354
است  نقیض  و  ضد  چقدر  شهرداری  های  جواب 
آسفالت پیاده روهای خیابان جماران به عهده مالکین 
می باشد ولی آسفالت پیاده خیابان صیاد شیرازی 

اشاء ا... به زودی انجام خواهدشد یک بام دو هوا ؟
915...211
تاریخ  غذایی  مواد  کنید  پیگیری  لطفا  آوا.  سالم 
از مغازه ها جمع آوری می شود واقعا  گذشته که 
نابود می شود یا دوباره مثل مرغهای تاریخ گذشته با 
تاریخ جدید وارد بازار می شود؟ لطفا وزارت بهداشت 

پیگیری کند.
915...045
و  سبز  فضای  میادین  و  سازی  زیبا  سازمان  چرا 
شهری  فضاهای  طراحی  مسابقه  یک  شهرداری 
اجرا نمی کند تا از طرحها و نظرات برگزار کنندگان 
برای زیباسازی شهر استفاده کنند.فرزندان ما هم 
فضاهای  از  باید  زمین  ایران  فرزندان  بقیه  مانند 

تخصیص داده شده ایرانی زیبا استفاده نمایند
910...867
جهت  منطقی  چه  بفرمایید  لطفا  شهردار  آقای 
مسدود نمودن کوچه های مدرس از بیست متری 
برای  واقعا  دارد.  وجود  سیلو  چهارراه  تا  چهارم 
آمدن به خیابان اصلی از سمت عدالت و رسالت 

بایستی یک مسیر زیاد را دور زد
910...847
با سالم درآمد یکساله شورای شهر شامل حقوق 
اند  کرده  دریافت  که  را  اراضی  و  جلسات  حق 
تا مردم حق بدهند دعواهای سر  را اعالم کنید 
پست در شورا را . آخه سر هیچ که دعوا نمیشه .
915...742
که   اند   گفته  استانداری   سیاسی  معاون  سالم 
امورات محوله درست  در  مدیران  برخی  متأسفانه 
و  واقف  خودتان  یا...!حاالکه  نکرده  وظیفه  انجام 
آگاهید چرا اجازه میدهید به مردم ظلم و به دولت 

خیانت کنند! پس برخورد صادقانه شماکجاست؟ 
915...707
فکر  به  محترم شورای شهر  اعضای  سالم.برخی 
افزایش راندمان و عملکرد شورای شهر و نظارت بر 
وضعیت عملکرد شهرداری داشته باشند.شهر بیرجند 
یکی از اسفناک ترین و غمبارترین شهر های ایران 
است همش نمیشه بهانه خشکسالی اورد راهکار زیاد 
هست کمی تفکر و تعقل نیاز هست ولی متاسفانه 
جنگ و جدال و حب ریاست در شورا دیده میشه...یه 

کم به آرای مردم احترام بذارید
938...224
سالم آوا در جواب دوست عزیزی که گالیه داشتن 
که  من  کارت  مبلغ  و  اتوبوسا  نقد  پول  مورد  در  
میگم پول نقد بیشتر از 500 تومان باید گرفت  تا 
یاد بگیرن کارت بزنن آخه نمیدونن شهرداری چه 
هزینه ای   بابت دستگاهها خرج کرده که مردم 

ازش استفاده کنن ولی متاسفانه...
938...491
باعث  شهر  گیرهای سطح  سرعت  و  سالم.موانع 

داغون شدن خودروها و ناراحتی مردم می شود.
915...205
از  خواهشم  عزیز،  پیشکسوتان  محترم،  اساتید 
اینه اگر دانشگاه یا سازمانی می خواد برای  شما 
و تشکری  تقدیر  بزرگداشت شما عزیزان، جلسه 
بذاره حداقل شما قبول نکنین مدیران که گوش 
حاضرن  شده  که  خودشون  وجه  برای  نمیدن 
حقوق و اضافه کار کارمنداشون رو ندن ولی این 
بزرگداشتها رو برگزار کنن،پس شما مثل گذشته 

توی قلب کارکنان عزیزباشین وقبول نفرمایین.
933...419
انگار  هستم  میزان  موسسه  گذاران  سپرده  از 
وزیر  رسد  نمی  ما  بداد  کسی  2سال  حدود  بعد 
اقتصاد 20روز قبل گفت تا 2 هفته دیگر میزان 
ولی  کند  می  حساب  تصفیه  گذارنش  سپرده  با 
باید  ما  تاکی  نیست  جوابگو  هیچکس  درعمل 
را  نمیرسد؟ شما  ما  بداد  زجر بکشیم چرا کسی 

به قرآن یه پیگیری بفرمایید  
915...826
با گذشت  ... هستم  اهالی مسکن مهر شرکت  از 
یک سال از تحویل آپارتمان به تعهدات خود عمل 
نکرده است منجمله تحویل ندادن تعدادی از وسایل.   
کوچه بعد از گذشت یکسال که اهالی پول آماده 

سازی پرداخت کرده اند آسفالت نشده است.    
915...734

۲۲۱ بارگاه زرشک در خراسان جنوبی جواز تاسیس دریافت کردند

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای احداث بارگاه های زرشک تسهیالتی به مبلغ 200 میلیون ریال برای هر واحد پرداخت 
می شود گفت: تاکنون جواز تاسیس 221 بارگاه زرشک در خراسان جنوبی صادر شده است. هاشم ولی پورمطلق اظهار داشت: تاکنون جواز تأسیس 221 بارگاه 

زرشک در خراسان جنوبی صادر شده است که 15 بارگاه از مدیریت صنایع کشاورزی پروانه بهره برداری گرفته اند.

مدعیان کشوری و جهانی زعفران خراسان جنوبی
نان 36 هزار و 500 زعفران کار خراسان جنوبی در آستانه آجر شدن

عصمت برزجی- خراسان جنوبی با پیشینه 
تاریخی 2000 سال کاشت، داشت و برداشت، 
پیشگام تولید زعفران ایران است. خاک خراسان 
جنوبی سرشار از مواد معدنی الزمه برای کشت 
و عطر  رنگ دهی  توان  قدرت  و  است  زعفران 
مواد  فراوان  وجود  علت  به  منطقه  زعفران 
بی نظیر  جهان  در  کروسین  پیکرو  و  کروسین 
سالهاست  که  جنوبی  خراسان  استان  است.در 
درگیر خشکسالی و کم آبی است کاشت زعفران 
تنها روزنه امید معیشت کشاورزان منطقه است. 
اما آنطور که شواهد نشان می دهد این محصول 
راهبردی منطقه، به تازگی در سایر نقاط کشور و 
حتی در کشور همسایه افغانستان نیز رسوخ پیدا 
کرده و کم کم دست های زیادی باالی دست 

زعفران کاران استان پدیدار می شود. 
مقام  زعفران  تولید  لحاظ  به  جنوبی  خراسان 
دوم و از لحاظ کیفیت مقام نخست را در کشور 
و  رنگی  گیاه  است.این  داده  اختصاص  به خود 
گران بهای چندین ساله، بدون ساقه  است و پیاز 
دارد و چون در خاک کویر به عمل می آید، به 
طالی سرخ و یا طالی کویر شهرت یافته  است. 
ازعفرانکاران سهم درآمدشان  حدود 38 درصد 
از آن محصول بیش از 50 درصد و 31 درصد 
بهره برداران بین 25 تا 50 درصد درآمدشان از 
زعفران تأمین می گردد که نقش مهم زعفران 
می  نشان  روستایی  خانوارهای  اقتصاد  در  را 
دهد. استان فارس یکی از استانهایی است که 
کم  محصول  یک  عنوان  به  را  زعفران  کشت 
آب در دستور کار قرار داده و حدود 600 هکتار 
زمین در این استان  به کشت زعفران اختصاص 
اقلید،  سپیدان،  استهبان،  شهرستان های  دارد. 
صفاشهر، بوانات، آباده، مرودشت، فیروزآباد، فسا 
فارس  استان  در  زعفران  کننده  تولید  شیراز  و 
هستند. کشاورزان  استان قزوین نیز  به علت 
به کشت  به آب گرایش  نیاز کم گیاه زعفران 
زعفران پیدا کرده اند و حدود 30 هکتار از مزارع 
استان در شهرستان های تاکستان و بویین زهرا 
به زیر کشت زعفران رفته است . مسئوالن جهاد 
کشاورزی این استان مدعی هستند که  درحال 
قزوین  استان  خود  در  زعفران  پیازهای  حاضر 
تولید و حتی برخی از استانهای دیگر هم پیاز 
مورد نیازشان را از این استان تامین می کنند. 
کشت محصول زعفران در استان قزوین از 12 

سال گذشته آغاز شده است.

تالش ها برای ثبت برند
 زعفران گلستان 

بیش از 150 هکتار از مزارع شهرستان آزادشهر 
گلستان  است،  شده  کشت  زعفران  گلستان 
آبی  سال  ابتدای  از  که   است  شمالی  استانی 
فروردین 95،  428.3  تا 17  )مهر 94(  جاری 
شده،  ثبت  آن  سطح  در  باران  بارش  میلیمتر 
است. این در حالی است که میانگین بارندگی 
خراسان جنوبی بین ایستگاه ها در سال زراعی 
گذشته  89 میلی متر بود که  آن هم نسبت به 

سال قبل 5 درصد کاهش دارد.
برگزاری  با  گلستان  استان  کشاورزی  جهاد 
رایگان  توزیع  آموزشی و  کالس های مختلف 
پیاز ، کشاورزان را تشویق به کاشت زعفران می 
کند به نحوی که در سال 92 با رونق صادرات 
این محصول شرکت تعاونی زعفران کاران را 
تشکیل داده اند.  حتی در تالش هستند که این 
گلستان  استان  برند  و  بسته بندی  با  محصول 
وارد بازارهای داخلی وخارجی شود.همچنین به 
جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر  معاون  ی   گفته 
زیر  سطح  بیشترین  مرکزی  استان  کشاورزی 
کشت زعفران این استان   در شهرستان های 
خمین، محالت، دلیجان و کمیجان است. سال 
زیرکشت  هکتار   147 استان   این  در  گذشته 
داد که  زعفران حدود 360 کیلوگرم محصول 
این میزان کشت امسال به 170 هکتار با تولید 

700 کیلوگرم رسید. 
یاد آور می شود که استان مرکزی به عنوان یک 

استان صنعتی در کشور شهرت دارد. 

۲6 هکتار از اراضی کشاورزی زنجان 
زیر کشت زعفران

استان  جهادکشاورزی  باغبانی  مدیر  که  آنطور 
هکتار   26 حاضر  زمان  در   گفته   نیز  زنجان 
کشت  تحت  استان   این  کشاورزی  اراضی  از 
جهاد  حمایت  با  کشت  این  و  است،  زعفران 
اذعان مسئوالن  به  انجام می شود.  کشاورزی 
جهاد کشاورزی، این استان 50 کیلوگرم طالی 

سرخ در سال  برداشت می کند. 
موضوع قابل تامل برگزاری یک تور سه روزه 
استان  در  انزلی  تا  دیلمان  از  سواری  دوچرخه 

گیالن است که  با هدف ترویج توسعه کشت 
 زعفران و با شعار »زعفران دیلمان افتخار گیالن «
برگزار شده است. کشت زعفران چند سالی است 
و  شده  آغاز  دیلمان  منطقه  و  سیاهکل  در  که 
مسئوالن جهاد کشاورزی گیالن معتقد هستند 
که کشت محصول زعفران نتایج مطلوبی را در 
منطقه دیلمان داشته و این امر در راستای توسعه 
ترویج  و  توسعه  نیازمند  شهرستان ها  دیگر  در 
است.در گیالن 12 هکتار از اراضی زیر کشت 
محصول زعفران است . زعفران در گیالن در 
شهرستان های سیاهکل، املش، رودبار، رودسر، 

تالش و رضوانشهر کشت می شود.
استان  این   در  زعفران  محصول  تولید  میزان 
این  عملکرد  و   است  کیلوگرم   36 ساالنه 
 3 گیالن  اراضی  از  هکتار  هر  در  محصول 
و  محال  چهار  استان  در  باشد.  می  کیلوگرم  
بختیاری نیز  130 هکتار از اراضی زیر کشت 
زعفران است.این در حالی است که رئیس جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی از کاشت طالی سرخ 
خراسان  اراضی  از  هکتار   114 و  هزار   15 در 
جنوبی خبر می دهد و می گوید:  36 هزار و 
تولید  بخش  در  جنوبی  خراسان  کشاورز   500

زعفران فعالیت می کنند.

زعفران خراسان جنوبی
 با برند صنفی شناخته شده است

توسعه  بازرگانی،  امور  معاون  ماهگلی،  مهدی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  و 
خراسان جنوبی   در خصوص برند زعفران به آوا 
گفت: برند در چهار سطح واحد صنفی، تجاری، 
منطقه ای و ملی تعریف شده است. برای ثبت 
عنوان  تحت  باید  منطقه ای  سطح  در  زعفران 
به ثبت برسد و الزمه آن  نام زعفران  تشکلی 
صنفی  برند  دارای  سال  چندین  که  است  این 
با  باشد. درحال حاضر زعفران خراسان جنوبی 

برند صنفی و منطقه ای شناخته شده است.
به  اینکه شورای ملی زعفران  بیان  با  ماهگلی 
دنبال ثبت زعفران ملی زعفران خراسان جنوبی 
سازمان  مشارکت  با  اقدام  این  افزود:  است، 
صنعت، معدن و تجارت استان و فعاالن حوزه 
تولیدی  واحد  هر  شد.  خواهد  انجام  زعفران 
برای صادرات زعفران بسته بندی خاصی دارد 

صادر  مخصوص  تجاری  عالیم  و  شماره  با  و 
می شود.معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان  زعفران  شد:  یادآور  خراسان جنوبی 
و  خلیج فارس  و  اروپایی  کشورهای  به  جنوبی 

آسیای شرقی صادر می شود.

برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
برای توسعه کشت زعفران

 در سایر استان ها

شهریور ماه 93 بود که وزیر جهاد کشاورزی در 
مشهد با بیان این که کشت زعفران می تواند دو 

بحران اصلی در حوزه کشاورزی یعنی بیکاری 
برنامه   از  کند،  حل  را  آب  منابع  محدودیت  و 
توسعه  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  دولت 
اگر   : سطح زیر کشت زعفران خبرداد و گفت 
بتوانیم سازوکار نوین آبیاری را در کشت زعفران 
به کار بگیریم همین مصرف اندک آب دو هزار 
و  هزار  به  سال  در  هکتار  در  مترمکعب  و 50 
یابد و نصف می  200 متر مکعب کاهش می 
شود. از سوی دیگر این محصول اشتغال زایی 
در  زعفران  هکتار  یک  که  چنان  دارد  فراوانی 
سال 200 نفر روز اشتغال ایجاد می کند. این 
از  پیش  که  گرفت  صورت  حالی  در  اظهارات 
این نیز افزایش سطح زیر کشت زعفران با همه 
موافقان و مخالفان پر و پا قرصی که دارد یکی 
از موضوعات بحث برانگیز حوزه کشاورزی به 
شمار می آمد .در این میان با این که مخالفان 
جدی این طرح نگران تولید  انباشته و نبود بازار 
فروش و در نهایت زیان دیدن کشاورزان حتی 
موافقان  هستند،  قشر  این  بیکاری  قیمت  به 
معتقدند که برخالف تصور موجود، این محصول 
بازار پر فروشی در سطح داخلی و جهانی دارد که 
هنوز نتوانسته ایم به عنوان برند اصلی زعفران 
که  بازاری  باشیم؛  تقاضا  این  گوی  پاسخ  دنیا 
تشنه زعفران باکیفیت ایرانی البته با قیمت تمام 

شده کمتر است .

افزایش تقاضا را می توان با افزایش 
عملکرد در واحد سطح در مناطق فعلی 

کشت پاسخ داد

دانشکده  استادان  از  تعدادی  پیش  چندی 
عنوان  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کشاورزی 
نگرانی  ای  نامه  در  طرح  این  اجرای  مخالفان 
های خود را درباره آن با  وزیر جهاد کشاورزی 
در میان گذاشتند و نوشتند: » در صورت عدم 
تجدید نظر در این سیاست در سال های آینده 
دید  خواهیم  را  آن  منفی  نتایج  و  تبعات  حتما 
با قدمتی طوالنی در خراسان  چراکه  زعفران 
با شرایط  کشت می شود و به دلیل سازگاری 
طبیعی گستره آن به مرکز و جنوب این نواحی 
محدود بوده و بومی این مناطق است. به بیان 
دیگر کشت این محصول در این مناطق اتفاقی 

نبوده و موقعیت اکولوژیکی، کشت پایدار آن را 
در این استان ها موجب شده و نظامی با ثبات 

تولید را در بلند مدت فراهم کرده است.
با  گسترش کشت زعفران به سایر نقاط کشور 
هدف افزایش اشتغال و کسب درآمد بیشتر پیش 
بینی شده است عمال کاهش اشتغال و در آمد و 
افزایش مهاجرت در استان های خراسان رضوی و 
جنوبی را به همراه خواهد داشت که خود تهدیدی 
برای کالن شهرها محسوب می شود. همچنان 
که در صورت تسری کشت آن به سایر استان 
تولید  امکان  اقلیمی  تفاوت  به  توجه  با  اوال  ها 
مناطق کشور  در سایر  فعلی  با کیفیت  زعفران 

وجود نخواهد داشت، ثانیا با ایجاد رقابت در تولید 
محصولی با یک اسم واحد ولی کیفیت متفاوت 
به مزیت  تولید زعفران  مزیت مطلق کشور در 
در  تقاضا  اگر  شود.همچنین  می  تبدیل  نسبی 
سطح فعلی باقی بماند افزایش سطح زیر کشت 
و تولید زعفران، قیمت های جهانی را به شدت 
کاهش می دهد و درآمد فعلی در واحد سطح را 
به همراه نخواهد  برداران کشاورزی  برای بهره 
داشت. در نتیجه هدف از سیاست گسترش سطح 
زیر کشت تحقق نمی یابد حتی اگر فرض شود 
که با اتخاذ سیاست های بازاریابی مناسب بتوان 
بازارهای هدف صادراتی جدید را به وجود آورد و 
سطح تقاضای جهانی را افزایش داد، این افزایش 
واحد  در  عملکرد  افزایش  با  توان  می  را  تقاضا 

سطح در مناطق فعلی کشت پاسخ داد«.

بیکاری 90هزار نفری با توسعه سطح 
زیر کشت زعفران

که  زعفران  ملی  شورای  مشاور  و  پژوهشگر 
توسعه  و  حفظ  برای  را  خود  عمر  از  سال   52
کرده  بزرگ صرف  خراسان  در  زعفران  کشت 
است زعفران را  برای خراسان رضوی و جنوبی 
یک عنصر حیاتی عنوان می کند و می گوید:  
به گونه ای که این محصول طی سال گذشته 
هزار  دو  استان  کشاورزی  جهاد  آمار  براساس 
منطقه  مردم  برای  ریالی  آورده  تومان  میلیارد 
این  داشته است  در حالی که هیچ کشتی در 
از اصلی  خطه خشک حتی گندم و چغندر که 
ترین محصوالت منطقه به شمار می آید به این 
میزان نمی تواند در اشتغال ،درآمد زایی و حفظ 
روستاییان در روستا ها نقش ایفا کند . وی با 
بیان این که کشت این گیاه در خراسان رضوی 
و جنوبی الاقل 90هزار اشتغال ایجاد کرده است 
سطح  افزایش  نیست  :تردیدی  کرد  تصریح 
نقاط  دیگر  در  آن  تسری  و  زعفران  زیرکشت 
افزایش می  اندازه ای  تا  را  تولید  کشور میزان 
دهد و بازار به شکل نا مطلوبی اشباع خواهد شد 
تا آن جا که بازاری برای فروش و تقاضایی برای 
عرضه وجود نخواهد داشت. این مسئله در دراز 
مدت،  بیکاری بخش قابل توجهی از کشاورزان 

فعال در این حوزه را به دنبال خواهد داشت .

فقط کشت زعفران در خراسان جنوبی اقتصادی 
استوی با بیان اینکه از نظر اقلیمی اگر بخواهیم 
بررسی کنیم کیفیت محصول تولیدی زعفران 
این  مناسب  سطح  دلیل  به  غربی  مناطق  در 
مناطق از دریا، کمتر از کیفیت زعفران خراسان 
است  این  مسئله  اما  نیست  رضوی  و  جنوبی 
توجه  مورد  اکنون  مناطق غربی کشور که  که 
زیر  سطح  توسعه  برای  جهادکشاورزی  وزارت 
کشت  مستعد  است،  قرارگرفته  زعفران  کشت 
بسیاری از محصوالت دیگر مثل حبوبات ،گندم 
و ...است که می تواند اهداف این وزارتخانه را در 
اشتغالزایی فراهم کند اما قطعا استانهایی  مثل 

خراسان جنوبی  و رضوی که با بحران کم آبی 
مواجهند تنها می توانند در زمینه کشت زعفران 
اقدام کنند .در واقع می توان گفت در این منطقه 
فقط کشت زعفران اقتصادی است .وی در پاسخ 
به این موضوع که در توسعه سطح زیر کشت 
تولید بیشتر وکاهش قیمت نیز دنبال می شود 
درحالی که این مهم با کشت انحصاری در دو 
نمی  محقق  جنوبی  و  رضوی  خراسان  استان 
شود، اظهار کرد :در طرح جامع زعفران که هم 
300میلیون  تامین  معطل  است  دوسال  اکنون 
هر  وری  بهره  توان  می  است  اعتبار  تومان 
10کیلوگرم  به  3/5کیلوگرم  از  را  زمین  هکتار 
رساند. موضوعی که اگر واقعا مسئوالن اهتمامی 
افزایش سطح  جای  به  دارند  تولید  افزایش  به 
دهند  ارتقا  را  وری  بهره  است  بهتر  زیرکشت 
تا قیمت تمام شده کاهش یابد. طبیعتا این به 

اهداف صادراتی نزدیک تر است .

مسئوالن به فکر توسعه بازار باشند

صادقی بر این نکته نیز تاکید کرد که هم اکنون 
تقاضای 300 تنی در داخل و خارج از کشور برای 
زعفران ایرانی وجود دارد اما براساس آمار فقط نیاز 
دو کشور اسپانیا و ژاپن به زعفران حدود 1000 
تن است بر این اساس ضروری است تا مسئوالن 
بیش از این که به فکر افزایش سطح زیر کشت 
باشند توسعه بازارهای صادراتی زعفران ایرانی   را 
در دنیا دنبال کنند و اطمینان داشته باشنداگر بازار 
وجود داشته باشد منطقه خراسان جنوبی و رضوی 

می تواند همه این تقاضا را تامین کند .

پیشنهاد وزیر کشور
 برای کاشت زعفران به جای

 خشخاش در افغانستان 

مشاور عالی شورای ملی زعفران همچنین در 
گفتگویی که با یکی از رسانه ها داشت  از اقدام 
وزیر کشور در پیشنهاد طرح کشت زعفران در 
افغانستان به جای کشت خشخاش و مساعدت 
دراین زمینه انتقاد کرد و گفت : خروج ذخایر 
شود  می  محسوب  جرم  کشوری  هر  ژنتیکی 
،این درحالی است که اتفاقات چند سال گذشته 

کشت  حتی  دهد  می  نشان  افغانستان  در 
از میزان کشت خشخاش و تولید  زعفران نیز 
تریاک در این کشور نمی کاهد و تنها جایگاه 
با  افغانستان  در  احتماال  که  را  ایرانی  زعفران 
قیمت پایین تری تولید و به بازار عرضه خواهد 

شد در جهان قبضه خواهد کرد.

سیاست های غلط به برنامه های 
اقتصادی آینده ضربه می زند

نماینده مردم قاینات و زیرکوه نیز در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار ما با بیان اینکه سیاستی 
به شکل  در همه کشور  زعفران  ترویج کشت 
فعلی اشتباه است گفت: اگر قرار باشد محصوالت 
بومی بدون در نظر گرفتن ویژگی های خاص 
در  بی شک  شود  فراگیر  کشور  در  منطقه  هر 
می  ایجاد  مشکل  آینده  اقتصادی  های  برنامه 
شود. فالحتی با بیان اینکه زعفران در خراسان 
 2000 سابقه  با  قاینات  در  اختصاصا  و  جنوبی 
ساله کشت می شده افزود: اوضاع آب و هوایی 
که  شده  باعث  منطقه  این  مردم  تخصص  و 
زعفران خراسان جنوبی بهترین کیفیت را داشته 
لذا در همین قضیه هم جهاد کشاورزی  باشد. 
متاسفانه هیچ برنامه پشتیبانی از کشاورز ندارد . 
زعفران به صورت فله صادر شده که در نهایت 
سود آن به جیب کشورهای دیگر می رود. وی 
ادامه داد: بدتر از این قضیه این است که جلوی 
چشم مسوالن کشور افغانستان باالترین سود را 
از بازارجهانی زعفران می برد و آن هم کشت با 

پیاز خراسان جنوبی است. 

توسعه کشت زعفران در واقع سودی 
برای کشور نخواهد داشت

نماینده مردم قاین و زیرکوه این کار را تهدیدی 
گفت:  و  دانست  استان  زعفران  برای  جدی 
ریشه  به  تیشه  توجهی  بی  این  با  دولتمران 
سطح  در  را  آن  مرغوبیت  و  زنند  می  زعفران 
جهانی زیر سوال می برند.  فالحتی با مقایسه 
استان  با سایر  کیفیت زعفران خراسان جنوبی 
هایی که اقدام به کشت زعفران کرده اند گفت: 
برای  کشاورزی  جهاد  وزرات  جدید  سیاست 
تولید  افزایش  به  منجر  زعفران  کشت  توسعه 
گل خواهد شد اما در واقع سودی برای کشور 
نخواهد داشت.  وی با توصیه به مسئوالن جهاد 
برای تسریع در روند برند سازی زعفران استان 
نیازمند همکاری چندین وزارت  امر  این  گفت: 
خانه است تا برند زعفران استان با کیفیت خاص 
آن ثبت شود.  این نماینده مجلس با تاکید بر 
گسترش فرآوری زعفران در استان اظهار کرد: 
این امر به نفع تمام کشور است و همچنین یک 

پشتوانه قوی برای استان نیز است. 
نهال  خروج  گذشته  در  اینکه  بیان  با  فالحتی 
زرشک و پیاز زعفران از استان ممنوع بوده گفت: 
در صورتی که آشکارا یا پنهان مسئولین اعالم 
کنند که برای خروج  محصول راهبردی استان 
به منظور کشت در سایر استانها اجبار می شوند 
نمایندگان به طورجدی موضع می گیرند. غارت 
و قاچاق پیاز زعفران به خارج از استان و کشور با 
وضعیت جدی بحران آب و روند تک محصولی 
شدن کشاورزی آینده ی اقتصاد و اشتغال استان  
را مورد تهدید قرار داده است .کاشت زعفران از 
قدیم االیام مختص خراسان جنوبی بوده است  و 
اگر فعالیتهای نظام مند برای جلوگیری از قاچاق 
پیاز زعفران و برخورد با متخلفان صورت نپذیرد، 
در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر کاشت 
و  کشاورزان  بیکاری  ناچار  به  و  محصول  این 
مهاجرت آنها به حاشیه شهرهای بزرگ خواهیم 
بود که بدون تردید مشکالت فراوان بعدی را به 
دنبال خواهد داشت. زعفران گیاهی است که به 
اقلیم  با  کامل  به طور  و  دارد  نیاز  کمتری  آب 
سبب  امر  همین  و  دارد  سازگاری  شهرستان  
راهبردی  عنوان محصولی  به  زعفران  تا  شده 
منطقه  مردم  درآمد  منبع  مهم ترین  از  یکی 

خراسان جنوبی  باشد.

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان بشرویه  100% تضمینی

پیرو آگهی ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشره و به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره: 1- پالک 5723 فرعی مجزی شده از 2300 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه بشرویه آقای مهدی 
حشمتیان فرزند حجی ششدانگ یک باب مغازه  در روز 1395/08/20 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 95/07/29       سید رضا صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

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

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

3 باب مغازه فروشی  
با یک سند

  بین حکیم نزاری 2  و 4 
روبروی بازارچه اسالمی   

 09014433609 
 نوری نژاد



مناسبت ها
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کدام کشورها باالترین مازاد بودجه در جهان را دارند؟

ایسنا- بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی که از سوی “مجمع جهانی اقتصاد” منتشر شده است، به بررسی کشورهایی پرداخته که باالترین مازاد بودجه را در 
جهان دارند. این کشورها عبارتند از: قطر )10.3 درصد(- نروژ )5.4 درصد(-جمهوری دموکراتیک کنگو )1.9 درصد( - هنگ کنگ )1.5 درصد( - کویت )1.2 
درصد(- سنگاپور )1.1 درصد( - لوکزامبورگ )یک درصد( - نپال )یک درصد( - ایسلند )0.7 درصد( - آلمان )0.6 درصد(- استونی )0.5 درصد( -  نیوزیلند )0.3 درصد(

روز ملی صادرات

و  شناخته  صادرات  ملی  روز  مهر  نهم  و  بیست 
معرفي شده است. تعیین یک روز از روزهاي سال 
براي صادرات فرصتي براي تبادل افكار، شناخت 
گیرها و تنگناها و بررسي راهكارهایي براي رسیدن 
به هدف واالي جهش صادرات  مي باشد. روز ملی 
تلقي  ارزشمندي  فرصت  مي بایست  را  صادرات 
کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد 

توجه مسؤوالن و دست اندرکاران امر قرار گیرد.

 درشت ترین انگشتر جهان 

جهان  حلقه های  زیباترین  از  یكی  فارس- 
معرض  در  چین  شانگهای  جواهرفروشی  در 
عنوان  که  انگشتر  این  گرفت.  قرار  عموم  دید 

اختصاص  خود  به  را  جهان  انگشتر  بزرگ ترین 
داده، حدود 82/2 کیلوگرم وزن دارد و ارزش آن 

تقریبا 30 میلیون دالر تخمین زده شده است.

کشتی گرفتن بهداد سلیمی با ببر بنگال

فوق  بردار  وزنه  سلیمی  بهداد   - آنالین  جم  جام 
سنگین کشورمان در اینستاگرامش فیلمی هیجان 
بنگال  ببر  »مایا«  با  خود  کردن  تمرین  از  انگیز 
معروف منتشر کرد. »مایا« تنها ببر بنگال موجود در 

ایران است که اسفند سال گذشته از اسپانیا خریداری 
شد. این ببر در فیلم سینمایی »مایا« ساخته هادی 
رحیمی خواص بدون هیچ جلوه ویژه ای همبازی 
نفیسه روشن شد. بهداد سلیمی با انتشار عكس خود 

نوشت: اینم یه تمرینه خوب بعد چندوقت

هر چند از ابتدای واقعه عاشورا تاکنون یكی از 
مهم ترین رسالت های هیأت های مذهبی اقامه 
حضرت  شهادت  برای  سوگواری  و  عزاداری 
اباعبدا...، احیاء فرهنگ عاشورا و تعظیم شعائر 
دینی بوده است اما این چشمه جوشان مردمی 
تنها منحصر به این ها نبوده و این تشكل های 
مردمی می توانند نقش بسزایی در اجتماع داشته 
باشند که متاسفانه این نقش طی سال های 

گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است.
به گزارش مهر، تهیه جهیزیه و امكانات اولیه  
زندگی برای تازه عروسان و زوج های جوان 
کم توان در راستای تشویق جوانان به ازدواج، 
های ایجاد صندوق  محرومان،  از   دستگیری 
قرض الحسنه، راه اندازی سیستم های خدمات 
درمانی رایگان به واسطه ایجاد ارتباط بین افراد 
خیر و توانمند با افراد نیازمند از جمله کارهایی 
است که هیأت های مذهبی می توانند در جهت 

کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهند.

روند رو به رشد آسیب های اجتماعی 
و حرکت کند هیأت های مذهبی

اسالمی  تبلیغات  دینی  های  تشكل  مسئول 
رشد  به  رو  روند  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
آسیب های اجتماعی یكی از مشكالتی است 
که امروز به شدت جامعه را درگیر کرده و کند 
کردن این روند نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت 
رضایی،  االسالم  حجت  است.  موجود  های 
های هیأت  خصوص  به  دینی  های   تشكل 
مذهبی را یكی از ظرفیت های مهم، نقش آفرین 
و تأثیرگذار در این حوزه عنوان کرد و افزود: 
 هیأت های مذهبی نه تنها در مناسبت های
می توانند  سال  طول  تمام  در  بلكه  خاص 
های  آسیب  کاهش  برای  موثری  اقدامات 
اجتماعی انجام دهند.رضایی با تاکید بر لزوم راه 
اندازی اتاق مشاوره در هر یک از هیأت های 
مذهبی، عنوان داشت: هیأت ها می توانند با راه 
اندازی این اتاق های مشاوره در کنار مساجد 

برای حل برخی از مشكالت خانوادگی ورود 
پیدا کرده و حداقل جلوی یک طالق را بگیرند.
لزوم ورود هیأت ها در امور فرهنگی

وی ادامه داد: همچنین ایجاد فضای مناسب 
برای ازدواج آسان و کمک به تامین جهیزیه 
زوج های جوان از طریق کمک های مردمی 
در  می تواند  که  است  اقداماتی  از  دیگر  یكی 
هیأت های مذهبی انجام شود.وی با بیان اینكه 
هر هیأت مذهبی می تواند تبدیل به یک مرکز 
آموزشی شود، بیان داشت: این مساجد می توانند 
با برگزاری دوره های آموزشی گامی در جهت 

کاهش آسیب های اجتماعی بردارند.
 مجتمع مسجد عاشورا بیرجند یكی از هیأت هایی
های  قدم  گذشته  های  سال  در  که  است 
رئیس  است،  برداشته  زمینه  این  در  خوبی 
هیأت مدیره این مجتمع با بیان اینكه هیأت 
عاشورا  مسجد  عنوان  تحت  بیرجند  فاطمیه 
به ثبت رسیده است، اظهار کرد: این مجتمع 

هیئت  جمله  از  هایی  زیرمجموعه  شامل 
فاطمیه، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( درمانگاه 
ولی عصر و داراالیتام فاطمیه است. غالمرضا 
عباسی مقدم با اشاره به اینكه این مجموعه ها 
در همه ایام سال فعال هستند، بیان کرد: این 
تنها  را  فعالیت خود  مجتمع تالش کرده که 
مختص به ایام خاص نداشته باشد و از ظرفیت 
هایی موجود بتواند در جهت رفع آسیب های 

اجتماعی و کمک به نیازمندان استفاده کند.
تأمین ساالنه ۱۵ مورد جهیزیه

 برای زوج های نیازمند

نیز  بیرجند،  )ع(  انصارالحسین  مسئول هیأت 
ترغیب جوانان فعال در هیأت به ازدواج آسان 
را یكی از فعالیت های این هیأت عنوان کرد و 
افزود: در این راستا تالش شده تا برای تشویق 
جوانان به ازدواج در تامین هزینه های ازدواج به 
آن ها کمک شود. بوشادی با بیان اینكه عالوه 
با همكاری خیران و مجموعه هیأت  این  بر 
در زمینه تامین جهیزیه افراد نیازمند کارهایی 
انجام شده است، عنوان داشت: در همین راستا 
طی سال گذشته بیش از 15 مورد جهیزیه برای 

زوج های جوان تهیه شده است.

بازگشت مساجد به بطن جامعه
گرههاییکهبهدستهیأتهابازمیشود

نگرشیکوتاهبهسیره
اخالقیامامحسین)ع(
* کاظم لطفیان

)قسمت اول( در فرهنگ ناب اسالمی، زندگی 
جامعیت،  و  تكامل  پرتو  در  معصومین  حضرات 
از  سطح  هر  با  کسی  هر  که  است  گونه ای  به 
را  معصومان  می تواند سیره ی  نیازمندی  و  تقاضا 
به عنوان چراغ راه انتخاب و زندگی خویش را بر 
آن تطبیق نماید؛ چراکه هر کدام از این بزرگواران 
ابواب  از  یكی  در  جامعیت،  از  برخورداری  ضمن 
فضایل اخالقی درخشش ویژه داشته اند. حضرت 
سیدالشهدا )علیه السالم( از امامان بزرگواری است 
که یا از دریچه سوگ، حماسه و عزاداری و یا با نگاه 
عاطفی، به زندگی ایشان پرداخته می شود. از آن جا 
که نقطه اوِج دوران امامت آن حضرت در مبارزه 
از خالفت  ناشی  فساد  و  تباهی  ظلم،  با  بی امان 
اموی و شهادت در مسیر آرمان خواهی سپری شد، 
مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منكر، 
غیرت دینی، شجاعت، شهامت، انقالبی گری و ...، 
پررنگ تر از دیگر ابعاد، در نگرش عامه مردم به 

زندگی امام حسین )ع(، نمود پیدا کرده است. 
اخالقی،  و  اجتماعی  نگرش  رهگذر،  این  در 
اصول مكارم و محاسن اخالقی امام حسین )علیه 
نیكوی  خلق  از  قطعه ای  بی تردید  که  السالم( 
رسول خداست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و  فقط 
العابدین امام زین  به فرمایش   در گریز روضه ها، 
مطهر  پیكر  کهنه  زخم های  درباره  )علیه السالم( 
جابجایی  از  ناشی  السالم(  )علیه  سیدالشهدا 
تجلی  عنوان  به  تهیدستان  نیاز  مورد  کاالهای 

احسان آن حضرت اکتفا می شود.
دور  به  نیز  ایشان  زندگی  رویدادهای  از  برخی 
به  می شود.  عرضه  جامعه  به  اخالقی  تحلیل  از 
عنوان نمونه امام زمان ارواحنافداه در زیارت ناحیه 
آن  برای  را  االیتام”  “ربیع  زیبای  تعبیر  مقدسه 
حضرت یادآوری می فرماید. به راستی آیا ضروری 
به  را  نیازمندان  و  یتیمان  خرم  بهار  این  نیست 
صورت جامع تری بشناسیم؟ و یا به عنوان مثال، 
همگان قصه ی زندگی همسر وفادار آن حضرت را 
شنیده ایم، اما تحلیل زندگی مشترک آن حضرت 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، فقط آموخته ایم که 
ایشان  از  پس  السالم(،  )علیه  سیدالشهدا  همسر 
به پاداشت و کمتر زیر سایه  یک سال خیمه عزا 
می رفت تا شاید اندکی از محبت ایشان را جبران 
همسرداری  “خوب  دریچه ی  از  آیا  باشد.  نموده 
که  روزی حالل  مسأله  آیا  نگریسته ایم؟”  آن  به 
کیمیای زندگی ماست و در فرمایشات آن حضرت 
بدان اشاره شده است را از دریچه ی ضرورت های 

زندگی کنونی به آن پرداخته ایم؟
در این نوشتار به شخصیت اجتماعی و اخالقی 
پرداخته  السالم(  )علیه  حسین  امام  حضرت 
می شود تا رهروان آن حضرت به الگوبرداری از 
سیره آن بزرگوار اقدام نمایند. قطعه ای کوتاه از 
درباره  السالم(  )علیه  امام حسین  مفصل  روایت 
که  شده  مشهور  نیكوکاری  به  مردم  تشویق 
از نعمت های  فرمودند: »نیازمندی مردم به شما 
آنان  مراجعه  از  گاه  هیچ  پس  است،  الهی 
شوید،  رویگردان  اگر  که  چرا  نشوید،  رویگردان 
این نعمت به نقمت )بال( تبدیل خواهد شد.« این 
نقشه  شود،  مطرح  جامع  صورت  به  اگر  روایت 

جامع زندگی ایمانی در پرتو آن ترسیم می شود.
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آگهی مزایده امالک - مرحله اول
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی  در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت مشروحه ذیل )حق السهم خود( را از طریق مزایده عمومی به صورت 
اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 95/7/29 الی 95/8/15 همه روزه از ساعت 8/30 صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ 
اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان 

غفاری- خیابان یاس- پالک 45 و یا به نشانی اینترنتی www.sko.ir و یا دفتر فروش مجتمع واقع در شهرداری قاین مراجعه نمایند. تلفن: 056-32341280-81
1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک تضمین شده یا فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط 

شرکت در مزایده همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی روز یکشنبه 95/08/16 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمانبندی شده انجام خواهد 
شد. شرایط اجاره هر یک از امالک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و 
امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات 

الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است.
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16/200/000810/000ششدانگتجاری18/39

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنب5
بانکسپه-مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی

1266/117/1894/32/1855-اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد14همکف

22/200/0001/110/000ششدانگتجاری13/84

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنب6
بانکسپه-مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی

1266/117/1894/32/1855-اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد16همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری25/52

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنب7
بانکسپه-مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی

1266/117/1894/32/1855-اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد21همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری20/60

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنب8
بانکسپه-مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی

1266/117/1894/32/1855-اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد2طبقهاول

دفتر77/95
تجاری

42/000/0002/100/000ششدانگ

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنب9
بانکسپه-مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی

1266/117/1894/32/1855-اصلیبخش...ثیتیقاین-واحد3طبقهاول

دفتر66/14
تجاری

39/000/0001/950/000ششدانگ

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنببانکسپه10
مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی1266/117/1894/32/1855-

اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد4طبقهاول

دفتر58/92
تجاری

33/000/0001/650/000ششدانگ

قاین-خیابانآیتا...طالقانی-نرسیدهبهمیدانامامجنببانکسپه11
مجتمعتجاری/اداریطالیسرخپالکثبتی1266/117/1894/32/1855-

اصلیبخش...ثبتیقاین-واحد5طبقهاول

24/000/0001/200/000ششدانگتجاری87/40

مالحظات: 1- کلیه واحدها مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پارکینگ مشاع به مساخت 1319 متر مربع و مشاعات در طبقه همکف 362/75 متر 
مربع و در طبقه زیر زمین 54/ 424 متر مربع و در طبقه اول 120/56 متر مربع می باشد. واحدهای تجاری دارای امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترک و  واحدهای 

اداری دارای امتیاز آب و برق و گاز مجزا می باشد.

محرموصفراستکهاسالمرازندهنگهداشتهاست.امامخمینی)ره(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی )ع(

  و یاران با وفایشان در صحرای کربال به اطالع مردم شهید پرور و والیتمدار می رساند:
 نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دلدار امام جمعه موقت
 اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها : برادر محترم حضرت حجت االسالم 
و المسلمین حاج سید محمد باقر اسدی  استاد حوزه های علمیه استان 

خواهند بود.
زمان: جمعه 95/7/30 ساعت 10/30

مکان: خیابان پاسداران- مسجد امام حسین )علیه السالم(

 ستاد نمازجمعه شهرستان بیرجند

تعمیر لوازم خانگی در منزل     

لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، 
جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهر یاری     
32229117   

    0915 164  3778

آگهیاستخدام
شرکتکارتاعتباریایرانکیش
حوزه در فعال عام( )سهامی
دستگاههایکارتخوانفروشگاهی
جهتتکمیلکادرپشتیبانفنیاز
آقایانساکنطبسودارایکارت
پایانخدمتدعوتبههمکاری

مینماید.
متقاضیانمیتوانندروزمهخویش
Birjand@kiccc.com رابهآدرس
اطالعات کسب جهت و ایمیل
بیشترباشماره32434360تماس
ویابهآدرسبیرجندبینتوجید
15و17پالک147مراجعهنمایند.
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موفقیت بیل گیتس برای ما چه درس هایی دارد
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آیه روز  

]به ياد آوريد[ زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى طلبيديد پس دعاى شما را اجابت كرد كه 
من شما را با هزار فرشته پياپى يارى خواهم كرد. سوره األنفال، آيه 9

حدیث روز  

كربال را زيارت كنيد و اين كار را ادامه دهيد، چرا كه كربال بهترين فرزندان پيامبران را در آغوش 
خويش گرفته است. امام صادق )ع(

رخسار تو اى تازه گل گلشن جان
كز آبله شبنمى نشسته ست بر آن
الله ست ولى آمده با ژاله قرين

ماهى ست ولى كرده به سياره قران

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه سحرخیز شدم؟

ساعت زنگ مى زند و شما خاموشش مى كنيد. 
تخت  در  و  برمى خيزيد  كوتاهى،  مکث  از  بعد 
نورش  و  برمى داريد  را  خود  گوشى  مى نشينيد. 

اتاق تاريک را روشن مى كند.
قهوه به طور فريب آميزى مهم است. بدون شک 
كافئين خيلى خوب است، اما درست كردن قهوه 
اين كار مرا  پانزده دقيقه طول مى كشد.  حدود 
مشغول نگه مى دارد تا دوباره به باتالق بى ثمرى 
برنگردم. در عوض، در آشپزخانه مى مانم، كم كم 
فکر  دارم  رو  پيش  كه  به روزى  و  بيدار مى شوم 
بيدار شدن را دست كم  نور در  مى كند. اهميت 
نگيريد. ما به گونه اى تنظيم شده ايم كه در تاريکى 
نمى توانيد  بيدار شديم.  روشنايى  در  و  بخوابيم 
براى بيدار شدن منتظر طلوع خورشيد بمانيد.  
حتى اگر يک يا دو ساعت بعد از بيدار شدن باشد.

براى بيدار ماندن به يک فعاليت نياز داريد. ورزش 
است.  صبح  اول  براى  عالى  فعاليت  يک  كردن 
ببينيد كه به چند ساعت خواب در روز نياز داريد. 
من بعد از هفت يا هشت ساعت خواب احساس 
به خصوص  ساعت،  اوقات 9  )گاهى  دارد   خوبى 

در زمستان(. 
به تأثيرات غذا و نوشيدنى در خواب توجه كنيد. 
شواهد زيادى وجود دارد كه الکل كيفيت خواب را 
بهتر نمى كند. شکالت تلخ نيز حاوى كافئين است 
و خواب را مختل مى كند. همچنين ياد گرفته ام 
كه چگونه محيطم را آرام كنم تا سيگنال »خواب” 
شروع  نور  كردن  كم  با  شود.  فرستاده  بدنم  به 

مى كنم. هر شب ساعت ۷ پرده ها را مى كشم.

كاسپاروف شطرنج باز معروف در بازى شطرنج 
به يک آماتور باخت. همه تعجب كردند و علت 
را جويا شدند. او گفت اصال در بازى با او نمى 

دانستم كه آماتور است، 
به همين دليل با هر حركت او دنبال نقشه اى 
خود  خيال  به  گاهى  بودم.  داشت  سر  در   كه 
پيش  را  بعدى  حركت  و  خوانده  را  اش  نقشه 
حركت  تعجب  كمال  در  اما  كردم.  مى  بينى 
ساده ى ديگرى مى ديدم، تمركز مى كردم كه 
شايد نقشه جديدش را كشف كنم، آنقدر در پى 
گم  را  خودم  هاى  مهره  كه  بودم  او  حركتهاى 
كردم. بعد كه مات شدم فهميدم حركت هاى او 

از سر بى مهارتى بود!
بازى را باختم اما درس بزرگى گرفتم:

آنقدر  نيست  حيله  سر  از  حركتها  “تمام   
ايم كه حركت  ايم و نقشه كشيده  فريب ديده 
صادقانه را باور نداريم و مسير را گم مى كنيم 
آدما  ما  كه  اشتباهى  ترين  بازيم!”بزرگ  مى  و 
نيمه  كه:  است  اين  مى كنيم  رابطه هامون  در 
مى  شنويم، يک چهارم مى فهميم، هيچى فکر 

نمى كنيم، و دو برابر واكنش نشان مى دهيم...

براساس شاخص ميلياردرهاى بلومبرگ، در 
حال حاضر ثروت گيتس 13.5 ميليارد دالر 
بيشتر از آمانيکو اورتگاى اسپانيايى، دومين 
ثروت  به  توجه  با  دنياست.  ثروتمند  فرد 
شركت  موسس  ثروت  دالرى،  ميليارد   90
معادل 0.5 درصد  اكنون  مايکروسافت هم 
از توليد ناخالص داخلى آمريکاست. احتماال 
بيل گيتس مشهورترين ميلياردر دنياست. 
زيادى  تاثير  ثروت،  ميليارد  ها  ده  با  او 
با  مردم  بيشتر  دارد.  تکنولوژى  دنياى  بر 
 موفقيت او در دنياى كسب و كار و همچنين 

بشردوستى اش آشنا هستند.
 همه دوست دارند موفقيتى در حد و اندازه 
اما  باشند؛  داشته  داشته  گيتس  بيل  هاى 
را  او  زندگى  عادات  كه  افراد كمى هستند 
در سبک زندگى خود به كار گيرند. شايد 
شما  گيتس  بيل  عادات  برخى  از  تقليد 
نکند،  تبديل  ميلياردر  مولتى  فردى  به  را 
برخى  به  كه  خوهدكرد  كمکتان  قطعا   اما 

از اهدافتان برسيد.

بیل  عادات  از  برخی  توان  می  چطور 
گیتس را در وجود خود نهادینه کرد؟

 بيل گيتس هميشه فردى كتابخوان بوده 
است. پدر او، ويليام اچ. گيتس، در مصاحبه 
اخيرش با مجله فوربس فاش كرد كه پسرش 
بوده  كتاب  خوره  يک  واقعى  معناى  به 
هاى كتاب  عاشق  كودكى  زمان  در   است. 

ها  المعارف  دايره  حتى  و  تخيلى  علمى- 
بوده و هر جايى كه مى رفت، كتابى نيز با 
خود حمل مى كرده است. ماجرا تا حدى 
پيش رفته كه گيتس پدر از بيل خواسته هر 
چقدر كه دلش مى خواهد كتاب بخواند، اما 
خواهش كرده كه كتاب هايش را سر ميز 
شام نياورد! هنوز هم همين طور است و بيل 
گيتس با اشتياق فراوانى كتاب مى خواهند. 
او به طور مرتب فهرست كتاب هاى مورد 
عالقه اش را به اشتراک مى گذارد تا الهام 

بخش ديگران شود.
روزتان را به درستی آغاز کنید.

را  روزش  دهد  مى  ترجيح  گيتس  بيل   

معموال  او  كند.  آغاز  سرحالى  و  ورزش  با 
اوضاع  خاطر  به  را  روز  ابتداى  ساعت   يک 
قلبى اش روى تردميل مى گذراند. آغاز روز 
با ورزش مزاياى بى شمارى دارد كه به برخى 
از آنها اشاره مى كنيم: اول آنکه سوخت و 
 ساز بدن را افزايش مى دهد و به شما كمک 
مى كند در طول روز كالرى بيشترى سوزانده 
به  همچنين  باشيد.  داشته  وزن  كاهش  و 
كاهش سطح استرس، حفظ تمركز و انرژى 

در طول روز نيز كمک مى كند. ا
ين موضوع بى شک عملکردتان را افزايش 
مى دهد. در نهايت اين كه ورزش صبحگاهى 
را  ترى  بخش  آرامش  و  بهتر  شبانه  خواب 

برايتان به ارمغان مى آورد.
هیچ گاه از یادگیری دست نکشید.

 اين كه از سنين كم در معرض آموزش ها 
و تجربه هاى گوناگون باشيد، بسيار ارزشمند 
است. وقتى بيل گيتس در كالس نهم بود، 
مدرسه اش يک كامپيوتر خريدارى كرد و 
اين  درگير  كامال  گيتس  شد  باعث  همين 

از  كه  داشت  اجازه  گيتس  شود.  دستگاه 
كالس رياضياتش بيرون برود و برنامه نويسى 
بياموزد. اولين برنامه اى كه او نوشت، برنامه 

»بازى دوز« بود. 
عادت  كالج  در  او  نشد.  قبل  مثل  ديگر  او 
داشت سر كالس هايى بنشيند كه اصال در 
آنها ثبت نام نکرده بود. گيتس تا همين امروز 

هم تشنه دانش و يادگيرى است.
به دیگران اعتبار ببخشید.

 بيل گيتس موفقيت ها، دستاوردها و اعتبار 
زيادى دارد. باالخره او مخترعى هوشمند و 
يکى از ثروتمندترين انسان هاى جهان است. 
با اين حال او به ديگران نيز اعتبار مى بخشد.
 زمانى كه در يک مصاحبه از او سوال كردند 
كار  و  كسب  دنياى  در  او  تصميم  بهترين 
چه بوده، او پاسخ داد: انتخاب افراد مناسب 
شريک  عنوان  به  آلن  پل  با  همکارى  و 
به  تا  بوده كه  ترين تصميمى  تجارى مهم 
 حال گرفته است. گيتس درس خوبى به ما 
مى دهد. نه تنها انتخاب افراد مناسب ما را 

به سوى موفقيت رهنمون مى كند، بلکه ما 
بايد رويکرد قدردانى نيز در پيش بگيريم و از 

موفقيت همکارانمان تمجيد كنيم.
 از اشتباهاتتان درس بگیرید.

 درس گرفتن از اشتباهات يکى از بزرگترين 
عوامل بلوغ و رشد است. تصميمات نادرست 
و پيامدهاى ناشى از آنها به ما بزرگ ترين 
زمانى  تا  آموزند.  را مى  زندگى  درس هاى 
كه خودتان نخواهيد، تجربه نمى تواند معلم 
خوبى براى شما باشد. بيل گيتس يک بار 
موفقيت  از  بخشى  كه  بود  داده  توضيح 
مايکروسافت به دليل موفقيت تيم مديريت 
در تشخيص اشتباهات بوده است؛ اشتباهاتى 
كه ممکن بود در آينده هزينه گزافى براى 
شركت بتراشد. گيتس وقتى با ضعف يکى از 
تصميماتش رو به رو مى شد، از تغيير موضع 
و آن تصميم خود هراسى نداشت. متاسفانه 
بار  را چندين  اشتباه  از مردم يک  بسيارى 
آن  از  نهايت  در  بتوانند  تا  تکرار مى كنند 

درسى بياموزند.

عارفانه روز

براى همه دعا كنيد مثل پروردگار كه مهربانيش 
بر همه سايه افکنده است  اى دوست مرا دعا كن 

شايد نزديکتر از من به خدا ايستاده اى   

دنيا آنقدر جذابيت هاى رنگارنگ دارد كه تا آخر عمر 
هم بدوى چيزهاى جديدى هست كه هنوز مى توانى 

حسرتشان را بخورى پس يک جاهايى در زندگى
 ترمز دستى ات را بکش  بايست و زندگى كن...

زندگى مثل يک كتاب است. بعضى فصلها ناراحت 
كننده، بعضى شاد و بعضى هيجان انگيزند. اگر 

فصلى را ورق نزنى، هرگز نمى فهمى كه در فصل 
بعدى چه چيزى انتظارت را مى كشد

مهربان باش و بخشنده اما همه چيزت را نبخش!
خوب است كمى دست نيافتنى باشى  و ناخوانده 

براى ديگران بگذار هميشه به دنبال كشف تو 
باشند  و حضورت برايشان گرانقدر باشد

346859172
215673948
987412356
158746293
462931587
739528614
573294861
691387425
824165739

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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به تعدادی ویزیتور )آقا( 
با تجربه و سابقه کاری 

همراه با خودرو نیازمندیم.
09150916266 نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت
  0915363637507- حسینی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90 ، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

نیروی کارواش با تجربه و کار بلد، تمام 
وقت در محدوده غفاری نیازمندیم.

09153412517

»آگهی همکاری«
-  فروشنده جهت فروش 

مبلمان منزل
- فروشنده و طراح کابینت 

MDF آشپزخانه

- آقا با تجربه ساختمان سازی 
جهت سرپرستی کارگاه     

 09151104997 
32213726

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه ، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک ، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی  کارشناسی
    09151611497 - رمضانی

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

 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
نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب

 ظرفیت 800 نفر
آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 

بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 3244448 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ



شدنی  فاسد  ترکیبات  ها  چربی  و  ها  روغن   -1
با  مجاورت  رطوبت،  وجود  کلی  طور  به  هستند. 
اکسیژن هوا، آهن ومس، حرارت و نور باعث تشدید 
فساد روغن می گردد. بنابراین روغن باید در محل 
خشک و خنک و دور از نور و در ظرف درب بسته 
بارمصرف روغن درب  از هر  نگهداري شود و پس 

ظرف محکم بسته شود 2- بسته بندي روغن باید 
و  نور  به  نفوذ  قابل  غیر  ظروف  در  االمکان  حتی 
محکم و بی عیب باشد 3- نحوه نگهداري روغن در 
فروشگاه ها مهم است. ظروف نگهداري روغن در 
صورتی که شفاف باشد باید به دور ازنور و در محل 
خنک نگهداشته شود. به ویژه از نگهداري و چیدن 

روغن هاي مایع با بسته بندي شفاف درپشت شیشه 
مایع می شود  روغن  فساد  ها که موجب  فروشگاه 
باید خودداري شود 4- نگهداري صحیح روغن غنی 
ویتامین  حفظ  براي   D و   A های  ویتامین  با  شده 
هاي موجود در آن بسیار مهم است. روغن غنی شده 
باید در بسته بندي بطري کدر و یا قوطی هاي فلزي 

عرضه شود. این نوع روغن حساس تر از روغن هاي 
قرار  باال  نباید تحت درجه حرارت  و  است  معمولی 
روي  بر  که  روغن  مشخصات  به  توجه   -5 بگیرد 
برچسب بسته بندي آن ذکر شده است، از جمله نام 
کارخانه،  نام  ساخت،  پروانه  شماره  فراورده،  نوع  و 
انقضاء  و  تولید  تاریخ  مصرف،  و  نگهداري  شرایط 

جامدي  نیمه  یا  جامد  هاي  روغن  است.  ضروري 
که حاوي کمترین مقدار اسید چرب اشباع و اسید 
چرب ترانس باشند براي استفاده سالم تر هستند.  در 
مورد روغن غنی شده با ویتامین هاي A  و D  توجه به 
درج نوع و مقادیر ویتامین روي برچسب ضروري است.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

         براي نگهداري روغن به نکات زیر باید توجه کرد :
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تساوی تیم بستنی اعتمادیان قاین 
در دومین بازی مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور 

در ادامه مسابقات لیگ دسته سه کشور تیم فوتبال بستنی اعتمادیان به 
مصاف میزبان خود تیم تندر نیک شهر رفت. به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش وجوانان، تیم فوتبال بستنی اعتمادیان درزمین چمن نیک 
شهر از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به مصاف میزبان خود 
تیم رفت. درنیمه اول بازی دو تیم با آنکه حمالت زیادی را روی دروازه 
های حریف خود انجام داد ولی درپایان وقت نیمه اول بازی بدون گل 
اتمام یافت. درآغاز نیمه دوم تیم فوتبال بستنی اعتمادیان بازی را جنگنده 
آغاز کرد و در دقیقه 50 با یک حمله تهاجمی توسط محمدرضا رحمتی به 
گل رسید و از میزبان خود پیشی گرفت. درادامه بازی باتوجه به اینکه توپ 
ومیدان دردست تیم قاین بود در دقایق پایانی تیم میزبان توانستن به گل 
دست یابد و بازی بانتیجه یک بر یک با تساوی دوتیم به پایان رسید. 
تیم بستنی اعتمادیان درسومین بازی خود روز دوم آبان جاری در زمین 
چمن استادیوم شهید امین زاده میزبان صفاهان اصفهان خواهد بود.

مسابقات شطرنج به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
درباشگاه شطرنج رخ به رخ قاین برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی باشگاه شطرنج رخ به رخ یک 
دوره مسابقات تیمی سیامی برگزارنمود.به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
وجوانان قاین، دراین دوره ازمسابقات 5 تیم به صورت تیمی سیامی باهم به 
رقابت پرداختند که در پایان تیم آقایان علیرضا اباذری و امیرحسین چدانی 
مقام اول، تیم آقایان ارمیا قاصری وحسن طاهری مقام سوم را تیم آقایان 
محمد توانا وجالل دهقان زاده راکسب نمودند. درادامه این مسابقات آقای 
علی چوپانی قهرمان زیر 10 سال استان همزمان با 10 بازیکن مسابقه سی 
ملتانه  داد که همه حریفان خود را پس از یک رقابت 3 ساعته شکست داد.

جدال سخت پرسپولیس با مدافع عنوان قهرمانی

ایرنا - شاگردان برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز با تیم استقالل خوزستان 
دو  دنبال  به  نیز  استقالل  و  کنند  دیدار می  قهرمانی  عنوان  مدافع 
سایپا  کوش  سخت  تیم  با  گذشته  های  درهفته  متوالی  پیروزی 
مصاف خواهد داشت. این دیدار ساعت 15 در ورزشگاه اختصاصی 
تراکتورسازی تبریز با سوت آقای محمدرضا اکبریان آغاز می شود.

محرومیت بازیکن تیم ملی فوتسال از یک دیدار رسمی

ایرنا- کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال از محرومیت محمدرضا 
سنگ سفیدی در نخستین دیدار رسمی تیم ملی خبر داد. وی در دیدار رده 
بندی جام جهانی در کشور کلمبیا در دیدار برابر پرتغال با کارت قرمز مواجه 
شد. دیدار فوق که آخرین دیدار تیم ملی فوتسال در مسابقات جام جهانی 
بود، این محرومیت را به نخستین دیدار رسمی تیم ملی آسیایی انتقال داد.

کپک مواد غذایی را جدی بگیرید !

در خصوص  اردکانی  کمالی  اکبر  علی  ایسنا- 
کپک انواع مواد غذایی و روش پیشگیری از آن 
گفت: کپک ها با ریشه  دار شدن در بافت نان و 
مواد دیگر می توانند منجر به بروز بیماری های 
گوارشی، سکته، زخم معده و ... شوند. بنابراین 
توصیه می شود از مصرف نان کپک زده خودداری 

شود. وی ادامه داد: میوه ها پس از چیده شدن، از 
خود گاز دی اکسیدکربن و اتیلن متصاعد می کنند، 
افزایش  باعث  در یخچال  گاز  دو  این  افزایش 
حرارت، رطوبت و در نتیجه رسیدن بیش از اندازه 
و کپک میوه می شود. کمالی افزود: این کپک ها 
بیماری زا هستند و شستن یا جدا کردن بخش 
کپک زده دلیل بر سالمت میوه نیست، بنابراین 
در صورت کپک زدگی، همه میوه را دور بیندازید. 

کم خونی خود را پیگیری کنید ...

پزشکی  مشکالت  اثر  در  می تواند  کم خونی 
اصولی و دریافت یا جذب ناکافی آهن در بدن 
به وجود آید. تنها راه تشخیص کم خونی، دادن 
دچار  می کنید  فکر  اگر  است.  خون  آزمایش 
کم خونی هستید، حتماً به پزشک مراجعه کنید. 
اما اگر نسبت به کم خونی خود شک دارید، هرگز 

مقادیر باالی مکمل های آهن را مصرف نکنید، 
زیرا دریافت مقادیر زیاد آهن، مسمومیت زاست 
قطعی  تشخیص  برای  دارد.  بدی  عوارض  و 
و  کنید  مراجعه  پزشک  به  باید  نیز  کم خونی 
خودتان بر اساس عالئم نمی توانید بگویید حتمًا 
کم خونی  عالئم  زیرا  هستید،  کم خونی  دچار 
و  باشد  بیماری ها  می تواند مشابه عالئم سایر 
کمبود آهن به تنهایی، علت بروز کم خونی نیست.

لطفًا تا تلخ نشده، بخوانید !

به همراه یک برش چهار  لیموشیرین را حتماً 
قسمتی به خاطر دارید و می دانید که یکی از 
برای  و  زمستان  فصل  خوراکی های  بهترین 
برخورد با بیماری سرما خوردگی است. البته از 
لیمو شیرین می توانیم خواص بیشمار دیگری 
نیز یاد کنیم که بخشی از آن را در ادامه خواهید 

خواند: 1- میوه ای با 2۸ کالری انرژی اما انرژی 
کم و سرشار از اسید سیتریک و ویتامین C 2- به 
افرادی که کم خونی دارند پیشنهاد می شود 3-  
میزان زیادی از رادیکال های آزاد موجود در بدن 
را  از بین میبرد 4- بدلیل داشتن کلسیم بسیار 
زیاد،  بهترین میوه استخوان ساز )دشمن پوکی 
استخوان( محسوب می شود 5-  بسیار مفید در 
در هضم مواد غذایی و تنظیم مقدار اسید معده.

تریلی حامل سوخت در محور سربیشه - نهبندان واژگون شد

 معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با اشاره به واژگونی تریلی حمل سوخت در محور سربیشه- 
نهبندان گفت: در این حادثه یک دستگاه پژو دچار حریق شد. به گزارش مهر، علیرضا عباسی با اشاره به اینکه این حادثه در 
کیلومتر 10 محور سربیشه- نهبندان در ساعت 21 و دقیقه سه شنبه شب رخ داده است، اظهار کرد:  بعد از اعالم این حادثه به 
مرکز اوژانس چهار دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات بحران اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. وی 
از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و افزود: بر اثر این حادثه راننده تانکر دچار ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری  
شده بود. معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی ادامه داد: این مصدوم پس از انجام اقدامات 
پیش بیمارستانی به بیمارستان علی بن ابی طالب شهرستان سربیشه اعزام و سپس برای انجام اقدامات تخصصی به بیمارستان 
امام رضا)ع( شهرستان بیرجند اعزام شد. عباسی با بیان اینکه همچنین در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو 405 که پشت 
سر تانکر در حال حرکت بود دچار حریق شد، عنوان داشت: با کمک افراد حاضر در صحنه و حضور به موقع یگان های امدادی 
حریق مهار و به سرنشینان آن هیچ گونه آسیبی وارد نشد. وی اضافه کرد: تا ساعت ها بعد نیز با توجه به احتمال بروز حوادث 
بعدی و ترافیک جاده، یک دستگاه آمبوالنس اورژانس در کنار سایر یگان های امدادی در محل حادثه در حال آماده باش بودند.

چند بار در روز مسواک بزنیم؟

تعداد دفعات مسواک زدن را وعده های غذایی 
تعیین می کند. باقیمانده غذاها از روی دندان و 
در فضای میان دندان ها باید بعد از صرف غذا 
و  غذاها  صرف  از  بعد  همچنین  شوند.  تمیز 
دارند  زیادی  یا غلظت  رنگ  خوراکی هایی که 
)قهوه، چای، خوردن شکالت و شیرینی(، شستن 

دهان یا غرغره کردن ضروری است. خمیر دندان 
هم ممکن است باعث پوسیدگی شود! بعضی 
گالیه می کنند و تیره بودن رنگ دندان هایشان 
را با کسانی که کمتر به دندان هایشان رسیدگی 
می کنند، مقایسه می کنند، نتیجه این است که هر 
دو دندان هایمان می پوسد! اگر کسی به بهداشت 
ولی  می کند  رسیدگی  کاماًل  دندان  و  دهان 
نتیجه ای نمی گیرد باید به خمیر دندانش شک کند.

خطر کشنده بودن باتری های دکمه ای 
برای کودکان 

پزشکان در مورد خطر کشنده بودن باتری های 
دکمه ای برای کودکان هشدار دادند. در صورتیکه 
توسط  تصادفی  طور  به  دکمه ای  باتری های 
کودک بلعیده شود در مری گیر کرده و در بافت 
آن سوختگی ایجاد می کند. به والدین توصیه 

می شود این باتری ها را دور از دسترس کودکان 
انگلیسی گفت: در  قرار دهند. یک متخصص 
صورتیکه این باتری ها با مخاط مری پوشانده 
شود می تواند یک مدار الکتریکی بوجود آورده و 
باتری فعال شود که این یکی از مشکالت ناشی 
از بلعیدن باتری های دکمه ای است. مواردی دیگر 
نیز وجود دارد که باتری در داخل بینی و گوش کودک 
کرده که باعث التهاب های خطرناکی شده است.

 ایجاد خراش در این ظروف، یعنی مواد شیمیایی آن ها 
درون غذای شما رفته و احتماالً شما آن را خورده اید. 

داده نما،

باند سوداگران مرگ  در شهرستان قاین دستگیر شدند

فرمانده انتظامي شهرستان قاین، از دستگیري باند توزیع مواد مخدر 
صنعتی در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، 
سرهنگ اسماعیل واعظی گفت: با اعالم خبري مبنی بر فعالیت 
قاچاقچیان مواد مخدر در سطح شهرستان که اقدام به توزیع مواد 
مخدر صنعتی مي کنند، بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وي افزود: ماموران پس از انجام کار اطالعاتی گسترده و 
گشت زنی نامحسوس؛ باند سوداگران مرگ را در هنگام فروش مواد 
شناسایي و بالفاصله طي عملیات ضربتي دستگیر کردند. وی تصریح 
کرد: در بازرسي از مخفیگاه متهمان 5۸0 گرم کراک و تعدادي آالت 
و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد که پس از تشکیل سه سوداگر 
مرگ جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

دقت کنید که ... ظروف تفـلون خراش بر ندارند.

یکی از عوارض این مواد، بیماری های تیروئید است.

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

افزایش بدون محاسبه طبقات ساختمان مقاومت آن را در مقابل 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیزلزله کم می کند

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

ساندویچی نیاوران فردوسی 
جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت 8 صبح

 همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32443316

توجهتوجه
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نخستین پایانه صادراتی و نمایشگاهی مواد معدنی خراسان جنوبی احداث شد

تسنیم- مدیر پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی یان اینکه این استان قطب معدنی سنگ های شرق کشور است گفت: پایانه صادراتی و نمایشگاهی سنگ های تزئینی و 
مواد معدنی برای نخستین بار در ایران و در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی احداث شده است. حسینایی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی دارای پتانسیل های زیادی 

در بخش معادن است و شرایط خاص زمین شناسی این استان منجر به پیدایش 54 ماده معدنی با ذخیره قطعی بالغ بر 5.2 میلیارد تن در سطح استان شده است.
پنجشنبه * 29 مهر 1395 * شماره 3630

7
 mdf لوازم خانگی و 

در صدر تخلفات بازار بیرجند

استان  اصناف  اتاق  بازرسی  مسئول  برزجی- 
از تشکیل 28 پرونده تخلف از ابتدای امسال در 
استان خبر داد و گفت: بیشترین تخلف در بخش 
کاال و خدمات مربوط به کابینت ام دی ام و لوازم 
خانگی بوده است. علیزاده در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنگار ما، اظهار کرد: بیش از 6800 بازرسی 
از نیمه فروردین ماه تا نیمه مهرماه امسال انجام 
گرفته  28 پرونده تخلف تشکیل شده است. وی 
بیشترین تخلف در بخش کاال و خدمات  را مربوط 
به کابینت ام دی اف و لوازم خانگی عنوان کرد 
دریافت  امسال  ابتدای  از  شکایت   48 گفت:  و 
شده که بیشترین این شکایت ها مربوط به لوازم 
خانگی، درودگران و خوار و بار است. وی بیشترین 
و  قیمت  درج  عدم  به  مربوط  را  تخلف  عناوین 
گرانفروشی دانست و افزود:68  واحد صنفی پلمپ 

شده از ابتدای امسال پلمپ شده است.

راه اندازی صندوق قرض الحسنه
والیت امداد در استان

برنای تنها- رئیس کمیته امداد در هجدهمین 
سفر از دور دوم سفرهای استانی خود با نماینده 
ولی فقیه، استاندار و امام جمعه شهرستان بیرجند 
دیدار و گفت و گو کرد. نماینده ولی فقیه در این 
دیدار، کار کمیته امداد را الهی عنوان کرد و افزود: 
در جامعه بایستی حرف اول و آخر را عدالت بزند و 
اگر در جامعه عادالنه عمل شود دیگر هیچ محروم 
از  نیز  نیازمندی وجود نخواهد داشت. استاندار  و 
تولید  به  برکت  بنیاد  تومانی  میلیارد  یک  کمک 

اشتغال در استان خبر داد و گفت: این وام برای 
خواهد  هزینه  استان  منظقه  دو  در  اشتغال  تولید 
به  کمک  برای  را  اعتبار  این  از  بخشی  و   شد 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز هزینه 
خواهیم کرد. وی با بیان اینکه راه اندازی صندوق 
قرض الحسنه اقدامی بسیار نیکو است، گفت: در 
سال جاری توافقاتی با بنیاد برکت برای حمایت از 
خانواده های بهزیستی و کمیته امداد انجام شده 
است. امام جمعه شهرستان بیرجند نیز در دیدار با 
جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان  امداد  کمیته  رئیس 
دارای ظرفیت های باالیی است، اما این استان به 
لحاظ بهره مندی از برخی امکانات محروم است. 
کمیته  در  اینکه  بیان  با  نیز  امداد  کمیته  رئیس 
به مردم  توجه  راستای  در  امام خمینی)ره(  امداد 
گام های خوبی برداشته شده  و رویکردها از سمت 
تغییر  الحسنه  به سمت قرض  و صدقه  بالعوض 
اندازی صندوق  راه  بزودی شاهد   و  است  یافته 
جنوبی  خراسان  در  امداد  والیت  قرض الحسنه 
به  همواره  اینکه  اظهار  با  فتاح  بود.  خواهیم  نیز 
را  خودشان  که  می شود  توصیه  امداد  همکاران 
نهاد  یک  درون  در  بلکه  نکنند  احساس  اداری 
با  خصوص  این  در  و  می کنند  فعالیت  انقالبی 
تمام قوت، حرکت نمایند و کار کمیته امداد متن 
انقالب است.  وی در انتها گفت: در این چند ماه 
اخیر تیزرهایی با مضمون های مناسب آموزشی از 
صدا و سیما پخش شده است که تاثیرگذار بوده و 
فلسفه ای پشت سر آنها وجود دارد که در آینده بنا 

داریم این کار را با قوت ادامه دهیم.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قاین
با حضور معاون وزیر برگزار شد

موانع  رفع  و  تسهیل  گروه  کار  نشست  ایرنا - 
بخش تولید شهرستان قاین با حضور معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون استانداری، فرماندار 
و تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی 
شهرستان برگزار شد. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در این نشست گفت: با توجه با بازدیدهایی 
که از واحد های تولیدی در شهرک صنعتی قاین 
و بیرجند داشت،در مجموع 70 درصد این واحدها 
در سال جاری با استفاده از تسهیالت، یا از تعطیلی 
به چرخه تولید برگشته اند یا به افزایش ظرفیت 
سال  در  دولت  که  سیاستی  افزود:  وی  رسیدند. 
و  بنگاه های کوچک  از  بحث حمایت  در  جاری 
واحدهای  که  نیست  مفهوم  بدان  دارد  متوسط 
بزرگ دیده نشده اند بلکه آنها هم ساز و کارهای 
بازار سرمایه و  از  خود را داشته و امکان استفاده 
امکان استفاده از فاینانس را دارند و یا می توانند در 

سامانه بهین یاب ثبت نام کنند.

خراسان جنوبی ، ایران را سربلند کرد
معاون عمران استانداری کناره گیری کردمدیراجرایی طرح سرشماری استان : 

خراسان جنوبی ها دو برابر انتظار پیش رفتند

مالئی - رئیس سازمان برنامه بودجه و 
مدیراجرایی سرشماری نفوس و مسکن 
در  جنوبی  خراسان  کرد:  بیان  استان 
اینترنتی  نخست سرشماری  رتبه  کشور 
نوعی مردم دو  به  را کسب کرده است 
محقق  را  داشتیم  انتظار  که  آنچه  برابر 
عنوان  به  جهان  در  را  کشور  و  کردند 
سربلند  اینترنتی  های  مشارکت  برترین 
مرحله  افتتاح  مراسم  دیروز  صبح  کرد. 

مسکن  و  نفوس  سرشماری  حضوری 
استان با حضور سید علی اکبر پرویزی 
فرمانداری  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
بیرجند برگزار شد. پرویزی عنوان کرد: 
آنچه که  اینترنتی سرشماری  در مرحله 
رفت   می  انتظار  استان  آگاه  مردم  از 
رتبه  جنوبی  خراسان  و  شد  محقق 
نخست مشارکت در سرشماری اینترنتی 

کشور را کسب کرده است.

در زندگی مردم سرک نکشید
آمارگیر،  ماموران  به  خطاب  استاندار 

اضافی  سواالت  آمارگیر  ماموران  گفت: 
نپرسند و در زندگی مردم سرک نکشند. 
وی خاطرنشان کرد: باید سواالت تعیین 
شود  پرسیده  مسکن  و  جمعیت  از  شده 
تا نگرانی در مردم ایجاد نشود. پرویزی 
با تاکید بر اینکه از امروز به مدت یک 
حضوری  و  میدانی  عملیات  با  شما  ماه 
در مناطق مختلف استان هستید افزود: 
شما  به  که  ای  وظیفه  در  دقت  با  باید 

وی  دهید.  انجام  را  کار  شده  محول 
های  دستگاه  مدیران  و  فرماندارن  به 
اگر  کرد:  تاکید  و  داد  هشدار  اجرایی 
چه  و  شهر  چه  ای  منطقه  در  آماری 
باشد  متعارف  غیر  و  غیرعادی  روستا 
دستور سرشماری دوباره را خواهم داد. 

خراسان جنوبی
ایران را سربلند کرد

سازمان  رئیس  آرین  هادی  محمد 
سرشماری  مدیراجرایی  و  بودجه  برنامه 
کرد:  بیان  نیز  استان  مسکن  و  نفوس 

نخست  رتبه  کشور  در  جنوبی  خراسان 
سرشماری اینترنتی را کسب کرده است 
انتظار  آنچه که  برابر  به نوعی مردم دو 
در  را  کشور  و  کردند  محقق  را  داشتیم 
های  مشارکت  برترین  عنوان  به  جهان 

اینترنتی سربلند کرد 
و  نفوس  سرشماری  داد:  ادامه  وی 
که  است  ابزاری  کارآمدترین  مسکن 
سیاست  خانوارها  اطالعات  براساس 
کالن  های  ریزی  برنامه  و  گذاری 
کرد:  بیان  آرین  شود.  می  انجام  کشور 
هکتار  هزار   22 گذشته  سال  دو  در 
منطقه  هکتار  هزار   7 و  شهری  منطقه 
برداران  نقشه  گروه  توسط  روستایی 
نقشه ها بروزرسانی شده تا در سرشماری 
مواجه  مشکل  کمترین  با  آمارگیران 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  شوند. 
 افزود: ماموران آمارگیر استان در 3 هزار 
و  فرعی  نقطه  هزار   8 و  آبادی   560 و 
28 نقطه شهری برای دریافت اطالعات 
مدیراجرایی  یابند.  می  حضور  خانوارها 
یادآورشد:  استان  مسکن  و  نفوس  طرح 
کردند  مشارکت  نفر  هزار   45 کشور  در 
که تعداد 25 هزار نفر مأموران آمارگیری 
و  میدانی  کار  امروز  از  که  هستند 
افزود:  آرین  کنند.  می  آغاز  را  حضوری 
انجام سرشماری  نفر در  در استان 520 
از  که  دارند  مشارکت  مسکن  و  نفوس 
این تعداد 120 نفر در ستاد و 400 نفر 
آمارگیرهستند. به گفته وی برای اطالع 
آمارگیر  ماموران  هماهنگی  و  رسانی 
آموزشی  کالس   15 گذشته  ماه  دو  در 
برگزار شده است.  رئیس سازمان برنامه 

به  که  خانوارهایی  کرد:  تاکید  بودجه  و 
صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند در این 
مرحله می توانند با تحویل کد رهگیری 
همکاری  با  خود  اینترنتی  نامی  ثبت 
کنند.آرین  تکمیل  سرشماری  ماموران 
یادآور شد: مردم تا 30 مهر مهلت دارند 

تا در سرشماری اینترنتی شرکت کنند.

تعداد زن و مرد در استان
حدودا مساوی است

علی ناصری فرماندار مرکز استان نیز با 
اشاره به جمعیت شهرستان بیرجند عنوان 
در  نفر   118 و  هزار   101 تاکنون  کرد: 
اینترنتی  سرشماری  بیرجنددر  شهرستان 
شرکت کرده اند که از این تعداد 79 هزار 
و 357 نفر شهری و 21 هزار و 761 نفر 

روستایی محسوب می شوند.
ناصری این طرح را برای توسعه و آبادانی 
کشور مهم و ضروری دانست و بیان کرد: 
بیرجند  شهرستان  مردم  مشارکت  میزان 

تاپایان 27 مهر 45 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 29 هزار و 
588 خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت 
کردند، افزود: از این میزان 23 هزار و 140 
خانوار   448 و  هزار   6 و  شهری  خانوار 
روستایی هستند. به گفته فرماندار تعداد 50 
هزار و 792 نفر مرد و 50 هزار و 326 هزار 
نفر زن هستند. ناصری گفت: 66 مامور 
آمارگیر به مناطق مختلف شهرستان اعزام 
می شوند و هفت آمارگیر در موسسات ، 
یک نفر تلفنی ، 11 کارشناس مسئول بر 
نظارت و چهار آمارگیر ذخیره آماده ارائه 

خدمت به شهروندان هستند.

خداحافظی نخعی نژاد
 مهرایین- همایون نخعی نژاد معاون هماهنگی امور 
استانداری خراسان جنوبی با دریافت حکم بازنشستگی 
انتصاب  پرونده  تا  کنار رفت  این پست  از  خود عمال 
موهبتی جایگزین او هر چه سریع تر به جریان افتد.

مامور  عنوان  به  گذشته  سال  سه  در  که  نژاد  نخعی 
استاندار  عمران  معاون  سمت  در  رضوی  خراسان  از 
فعالیت کرده است در گفت و گوی اختصاصی با آوا با 
ابراز خرسندی از این که کار صدور حکم بازنشستگی 
اش در کمترین زمان ممکن انجام شد، برای جانشین 

خود آرزوی موفقیت کرد.

تمام تالش ما
روی پروژه های اولویت دارمتمرکز شد

 وی در پاسخ به سوالی درباره شاخص ترین فعالیت 
استانداری عنوان  های سه سال گذشته حوزه عمرانی 
کرد: در این مدت با توجه به حجم باالی پروژه های 
باقی مانده از دولت قبل و سیاست دولت تدبیر و امید 
مبنی بر اتمام پروژه ها  تمام تالش ما بر روی اتمام 
پروژه های اولویت دار متمرکز شد.که در همین زمان 
پروژه های مربوط به مسکن مهر خراسان جنوبی  بین 
31استان کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. او از 
توجه ویژه به موضوع راه های استان گفت: به گونه ای 
که کار عملیات راه سازی در اکثر راه های اصلی توسط 
51 پیمانکار در حال اجراست. به گفته نخعی نژاد در حوزه 
ایمنی راه ها بیشترین وقت گذاشته شد و برنامه ریزی 
هدفمند برای کاهش نقاط حادثه خیز انجام شده و این 
کار در دست اقدام است. وی اضافه کرد: به مدیریت منابع 
آب توجه ویژه داشتیم و موضوع انتقال آب از خط دوم 
استان یزد به طبس و مطالعات انتقال آب به استان اصلی 

ترین پروژه ما در این دوره بوده است.

افزایش 150 درصدی اعتبارات دهیاری ها
برنامه ریزی برای جلوگیری از هدر رفت آب و توسعه 
شبکه فاضالب شهرها از دیگر مسائلی بود که به گفته 
وی در حوزه آب استان پیگیری شده است. افزایش تعداد 
دهیاری ها و اعتبارات آن تا حدود 150 درصد به انگیزه 

ماندگاری مردم  در روستاها به ویژه مناطق مرزی، کمک 
به پروژه های عمرانی شهرداری ها از کارهایی بود که 
وی از آن ها به عنوان فعالیت های شاخص این دوره یاد 
کرد. نخعی نژاد ابراز امیدواری کرد:عملیات پروژه راه آهن 
که مورد تاکید رئیس جمهور محترم می باشد و به همت 
دلسوزان ردیف اعتباری در بودجه گرفت، اما متاسفانه در 
دو سال گذشته تا کنون تخصیص نیافته است. با پیگیری 
سرمایه  برای  زیرساخت  تامین  شود.  شروع  مسئوالن 
گذاری در مناطق محروم نهبندان و سربیشه ، و تالش 
برای افزایش سهم اعتبارات استانی و ملی خراسان جنوبی 
به عنوان شاخص ترین نماد عملکرد مسئوالن از دیگر 

نکاتی بود که وی بر آن تاکید کرد.

مدیون مردمم بدهکار هیچ جناح سیاسی نیستم 
همایون نخعی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
عملکرد خود را چگونه ارزیابی می کنید بیان کرد با توجه 
به اختیارات محدودی که بر اسا س برنامه پنجم و ساختار 
امکان  که  امکاناتی  نبود  و  معاونت  این  عملیاتی  غیر 
خالقیت و نوآوری را عمال سلب می نماید.متاسفانه در 
این دوره با وجود همه تالش ها و کوشش های انجام 

شده عملکردم را رضایت بخش نمی دانم.
وی از همکاران خود در استانداری، مدیران احرایی و 
افزود:  و  برای همراهیشان قدرانی کرد  اصحاب رسانه 
بدهکار هیچ جناح و گروه سیاسی نیستم و کماکان خود را 
فقط مدیون هم استانی های عزیز و همشهریان ارجمند 
بیرجندی می دانم و ازهیچ تالشی برای توسعه استان و 

رفاه مردم کوتاهی نخواهم کردنخعی نژادافزود
در این مدت اگر موفقیتی بوده حاصل کار جمعی است 

و اگر کاستی بوده از مردم حاللیت می طلبم.

اعتبارات بیابان زدایی ناکافی است
و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  حسینی- 
آبخیزداری استان با بیان اینکه استان ما 
عنوان  است  کشور  بیابانی  استان  دومین 
کرد: تخصیص اعتبارات برای طرح های 
دیروز  صبح  نیست.  کافی  زدایی  بیابان 
سازی  آزاد  موضوع  با  خبری  نشست 
مراتع قرق شده استان برگزار شد. شریفی 
با بیان اینکه امسال این کار از اول آبان 
ماه با مساحت حدود 420 هزار هکتار به 
مدت 57 روز انجام خواهد گرفت عنوان 
زیادی  تاثیر  اخیر  های  خشکسالی  کرد: 
روی علوفه مراتع گذاشته است ولی همین 
آزادسازی مراتع به دامداران و بهره برداران 
عشایری و روستایی استان کمک می کند. 
وی با اشاره به اینکه 300 هزار واحد دامی 
در 115  خانوار  و 250  هزار  به 6  متعلق 
منطقه از استان از این مراتع بهره برداری 
خواهند کرد ادامه داد: حدود 27 هزار تن 
علوفه به ارزش ریالی بالغ بر 18 میلیارد 
برداشت است که قیمت هر  قابل  تومان 
کیلوگرم علوفه مرتعی 6650 ریال معادل 
طبیعی  منابع  مدیر کل  است.  جو  قیمت 
میلیون   8 حدود  را  استان  مراتع  وسعت 
افزود:  و  کرد  عنوان  هکتار  هزار   400 و 
متاسفانه از این مقدار بالغ بر 7 میلیون و 
500 هکتار بیابانی است. به گفته شریفی از 
14 میلیون و 500 هزار هکتار عرصه های 
منابع طبیعی، 7 میلیون و 900 هزار هکتار 
ممیزی شده و بهره برداران مشخص شده 
دارای پروانه و کارت “چرا” هستند و می 
توانند در مدت زمان مجاز اعالم شده از 
 60 کاهش  از  وی  کنند.  استفاده  مراتع 

درصدی محصوالت فرعی مرتعی نسبت 
به سال های گذشته خبر داد و بیان کرد: 
امسال بالغ بر 17تن برداشت آنقوزه بوده که 
بیشترین برداشت در طبس با 10 تن است. 

اعتبارات بیابان زدایی کافی نیست
شریفی درباره کارهای انجام شده برای 
احیاء و اصالح مراتع استان بیان کرد: برای 
بیابان زدایی،  احیا مراتع و  بوته کاری و 
باید 5 یا 6 نوبت آبیاری داشته باشیم که 
مستلزم هزینه است ولی اعتبارت بیابان 
زدایی کافی نیست. وی اظهار کرد: سهم 

استان نسبت به سایر استان های بیابانی 
ترسیب کربن  پروژه  به خاطر  مخصوصا 
مدیران  نقش  هم  باز  ولی  است،  باالتر 
و  نمایندگان  مانند  استان  مسئوالن  و 
نیست.  کم  اعتبارات  گرفتن  در  استاندار 
مدیر کل منابع طبیعی به اعتبار تخصیص 
افزود: 4  و  اشاره کرد  یافته در سال 94 
میلیارد اعتبار تخصیص یافته برای بیابان 
اعتبارات  بود که در مجموع همه  زدایی 
نیافت.  از 50 درصد آن تخصیص  بیش 

شریفی با بیان اینکه سالیانه برای بیابان 
زدایی 4 تا 5 میلیارد اعتبار نیاز داریم بیان 
کرد: امیدواریم امسال با تالش مسئوالن 
عالوه بر تخصیص، این اعتبار داده شود.

اعتبار تخصیصی سال 94، صفر بود
اعتبارات  مجموع  در  وی  گفته  به 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
و  بوده  تومان  میلیارد   27  ،93 سال  در 
از این مقدار 15 میلیارد تومان مربوط به 
شریفی  است.  طبیعی  منابع  های  پروژه 
ادامه داد: در سال 94، 2 میلیارد و 600 

داشتیم   180 ماده  اعتبار  تومان  میلیون 
 8 از  وی  بود.  صفر  آن  تخصیص  که 
های  طرح  مستعد  زمین  هکتار  میلیون 
آبخیزداری در استان خبر داد و بیان کرد: 
طرح مطالعاتی بیش از 1 میلیون هکتار 
برای  فقط  االن  تا  ولی  شده  انجام  آن 
330 هزار هکتار طرح انجام شده است. 
شریفی همچنین به روان آب هایی که از 
استان خارج می شود اشاره کرد و افزود: 
برای کنترل روان آب ها 230 بند خاکی 

احداث شده است. مدیر کل منابع طبیعی 
االن  تا  کار  ابتدای  از  اینکه  بر  تاکید  با 
برای این حجم باالی عملیات بالغ بر 50 
میلیون تومان هزینه شده است در حالی 
که   کاری  نصف  مقدار  این  با  االن  که 

انجام شده را هم نمی توان انجام داد.

توجه  استان  در  ریزگردها  به  اگر 
نشود دچار مشکالت استان

خوزستان  خواهیم شد
برای طرح  از دولت قبل  به گفته وی 
ریزگردها در خواست بودجه ردیف خاص 
داشتیم ولی حتی با وجود قول های دولت 
نهم و دهم نتوانستیم بگیریم. این در حالی 
است که ریزگردها برای استان ما نیز  به 
معضل تبدیل شده است و اگر توجه نشود 
در سال های آینده دچار مشکالت استان 
خواهیم  ارومیه  و  خوزستان  مانند  هایی 
شد. شریفی ادامه داد: در طرح آبخیزداری 
تخصیص  برای  مراحل  همه  کوه  سیاه 
ردیف خاص اعتبار طی شد ولی در آخرین 
لحظه به جای بودجه ردیف خاص به ما 

اعتبار سالیانه 5 ساله دادند.

پروژه ترسیب کربن در 4 شهرستان
بودجه  اعتبار  تامین  به  همچنین  وی 
پروژه ترسیب کربن در 4 شهرستان استان 
میلیون   700 حدود  افزود:  و  کرد  اشاره 
حدود  و  زیرکوه  و  سربیشه  برای  تومان 
300 میلیون تومان برای شهرستان های 
فردوس و طبس در نظر گرفته شده که 

امیدواریم تخصیص پیدا کند.

مالئی- مسئول فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات 
گفت: حجم زائرانی که در اربعین به عراق سفر می کنند 
موکب   14 که  است،  بیشتر  کربال  به  نجف  مسیر  در 
تحت عنوان موکب های متحده خراسان جنوبی در مسیر 

کاظمین به کربال به زائران خدمت رسانی خواهند کرد.
صبح دیروز جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با 
حضور حاجی ابراهیمی رئیس این کمیته درسالن جلسات 
سازمان حج و زیارت استان برگزارشد.  نوفرستی مدیرکل 
حج و زیارت عنوان کرد: تاکنون سه هزار و 920 زائر در 
قالب 897 گروه از استان در سامانه سماح ثبت نام کردند 
که در مرحله صدور ویزا هستند. وی  افزود: ویزای هزار 
و 200 زائرین خراسان جنوبی از تهران صادر شده است.

مدیرکل حج و زیارت خاطرنشان کرد: مشتاقان حسینی 
تا بیست و چهارم آبان ماه فرصت دارند در سامانه سماح 
ثبت نام کنند و امسال به هیچ وجه اجازه خروج از مرزهای 

ایران و عراق بدون ویزا وجود نخواهد داشت.
نوفرستی با اشاره به اینکه عراق قوانین و شرایط خاص 
معظم  مقام  فرمایشات  زائرین  کرد:  بیان  دارد،  را  خود 

رهبری و بعثه رهبری در این زمینه را جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه سرگروه ها باید بیش از بقیه زائران 
مباحث امنیتی را رعایت کنند، تاکید کرد: امیدواریم با 
طور  همان  بتوانیم  مرتبط  دستگاه های  همه  همکاری 
که در سال های گذشته حج خوبی را در کشور عربستان 
در کشور عراق شاهد  بزرگ  امسال حماسه ای  داشتیم 
باشیم. نوفرستی با اشاره به اینکه اخیراً عده ای سودجو 
اطالعیه هایی مبنی بر اینکه ویزا با قیمت کمتر صادر 
می کنند در سراسر کشور پخش کرده اند، یادآورشد: بر 
ایران  در  عراق  کنسولگری های  با  که  توافقی  اساس 

صورت گرفته هزینه ویزای اربعین 40 دالر است.

7 کمیته تخصصی برای زائران اربعین
فرهنگی  و  آموزشی  کمیته  رئیس  ابراهیمی  حاجی 
ظرفیت  از  کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  اربعین  ستاد 
تاکید  با  وی  شود.  انجام  باید  اربعین  در  مردم  حضور 
براینکه راهپیمایی اربعین نیاز به کار جهادی دارد ، افزود: 
در ستاد اربعین 7 کمیته تخصصی برای زائران تشکیل 
شده است. حاجی ابراهیمی گفت: برای تشکر از موکب 
از افراد  های عراقی برنامه هایی را تدارک دیدیم که 

مسلط به چند زبان استفاده خواهد شد. 

خراسان جنوبی پشتاز
در بازسازی عتبات عالیات

عتبات  بازسازی  ستاد  فرهنگی  مسئول  محسنی 
عالیات نیز عنوان کرد: مأموریت اسکان وتغذیه زائران 
با  وی  است.  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  با  اربعین 
کم  بسیار  جمعیت  رغم  علی  استان  اینکه  به  اشاره 
تأسیس  ابتدای  از  کشور  استان های  دیگر  به  نسبت 
مقدسه  عتبات  بازسازی  به  تومان  میلیارد   20 ستاد  
کمک کرده  است، خاطرنشان کرد: تعهد استان برای 
میلیارد  سه  جاری  سال  در  عالیات  عتبات  بازسازی 
و 800  میلیارد  دو  تاکنون  اما  بینی شده  پیش  تومان 
میلیون تومان محقق شده است. مسئول فرهنگی ستاد 
بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه موکب ها در طول 
شبانه روز اسکان و پذیرایی از 20 هزار زائر را خواند 
داشت  ادامه داد: آداب زیارت و نحوه تعامل با میهمانان 

و بصیرت افزایی بین شور حسینی انجام گیرد.

14موکب خراسان جنوبی
 به کاظمین می روند

مسئول فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت:

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

دزد و پریهیهات

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 
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استعفای 3 وزیر دولت پذیرفته شد

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه وزرای 
ارشاد و ورزش در نشست امروز هیئت دولت حضور 
نداشتند، گفت: با نبود این دو وزیر مشخص شد 
رئیس جمهور استعفای جنتی و گودرزی را پذیرفته 
امید  ادامه داد: همچنین فراکسیون  امیری  است. 
فانی  آقای  از عملکرد  نیز ضمن حمایت  مجلس 
از وی خواسته اند حاال که رئیس جمهور تصمیم به 
ترمیم کابینه گرفته است، وی نیز وزارت آموزش 
و پرورش را به شخص دیگری واگذار کند. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: فراکسیون 
وی  از  جمهور  رئیس  به  دیگری  نامه  طی  امید 
خواسته ا است با استعفای وزیر آموزش و پرورش 
موافقت کند تا احساس ثبات در کابینه قطعی و 
به گمانه زنی ها پایان داده شود و اعضای دولت 
امور مربوطه  به  ثبات کامل و محکم و متقن  با 
برسند. بر این اساس رئیس جمهور نیز با پذیرش   
استعفای فانی، بطحایی را سرپرست وزارت آموزش 

و پرورش کرد.

آقا تهرانی دبیرکل و  صادق محصولی 
قائم مقام جبهه پایداری ابقا شدند

جبهه  مرکزی  شورای  عضو  سلیمانی،  محمد 
پایداری، با اشاره به اولین جلسه شورای مرکزی 
جلسه  اولین  در  کرد:  اظهار  متبوعش  تشکل 
جدید  دوره  در  پایداری  جبهه  مرکزی  شورای 
و  دبیرکل  عنوان  به  آقاتهرانی  االسالم  حجت 
صادق محصولی نیز به عنوان قائم مقام و رئیس  

ستاد مرکزی پایداری در سمت خود ابقا شدند.

صادق زیباکالم :  روحانی با دست بسته 
 هم احمدی نژاد را شکست می دهد

صادق زیباکالم گفت:  اصولگرایان با احمدی نژاد 
اصولگرایان  او،  نبود  در  اما  داشتند  جدی  بازی 
انتخابات ندارند گرچه از حقوق  هیچ شانسی برای 
می تواند  ایشان  و  می کنم  دفاع  احمدی نژاد  مدنی 
برای انتخابات ثبت نام کند اما در این شرایط فکر 
می کنم اصولگرایان هیچ شانسی ندارند و اگر روحانی 
تمام وزیرانش را هم به اصولگرایان آوانس)امتیاز( 

بدهد، با دست بسته هم انتخابات را خواهد برد.

 ترمیم کابینه باید سه ماه قبل اتفاق می افتاد
به  اینکه  بیان  با  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
از  زودتر  ماه  سه  دو،  باید  کابینه  ترمیم  من  نظر 
اتفاق می افتاد، گفت: االن هم زمان خوبی  االن 
است و ما بابت این مسئله از رئیس جمهور و دولت 
اینکه  بیان  با  عارف  رضا  محمد  می کنیم.  تشکر 
داشته اند،  مختلف  بخش های  در  مطالباتی  مردم 
ادامه داد: احساس عمومی این بود که با توجه به 
مجلس،  و  دولت  میان  بیشتر  همسویی  ضرورت 

عزاداری محرم  مزار ساقی     عکس: بانوییعکس روز کابینه ترمیم شود که این اتفاق افتاد.

اگر ترمیم کابینه انتخاباتی نیست 
دولت وزرای پیرتر را برکنار کند 

اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  مدرسین  جامعه  عضو 
کابینه روحانی توان کار جدی ندارند و همین امر 
یادآور  است،  شده  کارها  پیشرفت  کندی  موجب 
این  از  و  باالست  روحانی  کابینه  معدل سن  شد: 
است  بهتر  نیست،  انتخاباتی  دولت  هدف  اگر  رو 
وزرای پیرتر برکنار شوند. محمود رجبی با اشاره به 
احتمال فعالیت انتخاباتی دولت در تغییرات کابینه 
عادی  مسئله  اینکه  برای  دولت  کرد:  خاطرنشان 
جلوه کند وزرای ارشاد و ورزش را تغییر داده است، 
در صورتی که اگر اهداف انتخاباتی را در این مسئله 

دنبال کند به زیان دولت و ملت خواهد بود.

سراج: دولت به هیچ یک از 150 وعده 
اقتصادی اش عمل نکرده است

تحلیل گر مسایل سیاسی با تأکید بر اینکه تغییرات 
پروژه  گفت:  ندارد،  کارآمدی  جنبه  کابینه  در 
دولت انتخاباتی است و قرار است در بازی برد ـ 
انتخابات 96  برای  این وزارت خانه ها  برد ظرفیت 
بیان  با  سراج  رضا  شود.  داده  روحانی  حامیان  به 
اینکه قریب 39 ماه از عمر دولت روحانی می گذرد 
و ما اکنون شاهد تغییراتی با مضمون تغییر کابینه 
هستیم، اظهار داشت: دلیل بی کارنامه بودن دولت 
این است که ایشان بیش از 150 وعده اقتصادی را 

داده بودند، ولی هیچ کدام عملی نشد.

المانیتور : روحانی به این 4 دلیل 
باز هم رئیس جمهور می شود 

با  مخالفت  اصلی  نوشت:علت  المانیتور   
کاندیداتوری احمدی نژاد اجتناب از دوقطبی شدن 
جامعه و تکرار وقایع بعد از انتخابات سال 2009 
است. متعاقب عقب نشینی احمدی نژاد از شرکت 
در رقابت های انتخاباتی، اصولگرایان در راستای 
ایجاد امید در ستاد انتخاباتی شان، انگشت اشاره 
شان را به سمت پاشنه آشیل روحانی گرفته اند، 
اقتصاد و این در حالی است که همه شرایط سیاسی 
حاکی از احتمال باالی پیروزی روحانی در انتخابات 
آینده است. اول اینکه فقدان وجود یک شخصیت 
کاریزماتیک در اصولگرایان می تواند مسیر پیروزی 
اینکه  وجود  با  اینکه  دوم  کند.  هموار  را  روحانی 
نبوده  اقتصادی دولت روحانی چشم گیر  اقدامات 
اما او کشور را از سراشیبی سقوط نجات داده است 
که  کرده  بازی  را  پزشکی  نقش  روحانی  واقع  در 
نمی تواند بیماری مریضش را به طور کامل درمان 
بیماری  توانسته جلوی پیشروی  کند ولی حداقل 
ها  ایرانی  داده  نشان  تاریخ  اینکه  سوم  بگیرد.  را 
دهند.  می  رای  کاندیدا  یک  به  دور  دو  معموال 
طلبان  اصالح  اجماع  فاکتور  مهمترین  و  آخرین 
پیرامون روحانی است. اصالح طلبان معتقدند که 
کاستی  و  است  بوده  قبول  قابل  روحانی  عملکرد 
های احتمالی اقتصادی و سیاسی به دلیل مسایلی 

بوده که از ید کنترل روحانی خارج بوده است.

ابراهیمی : دولت روحانی ناکارآمد و پیر است

دولتی  را  روحانی  دولت  مبارز،  روحانیت  جامعه  عضو 
تغییر  پیر توصیف کرد و گفت: وزرایی که  ناکارآمد و 
کرده اند از جریان اصالحات بوده اند و این جریان دیگر 
نمی تواند مدعی ترمیم کابینه باشد. ابراهیمی ادامه داد: 
کار  اقتصاد  برای  آمدن  کار  روی  ابتدای  از  دولت  اگر 
مناسبی انجام می داد، شاید می توانست نتیجه خوبی بگیرد اما متاسفانه همه 

انرژی خود را بر روی برجام گذاشت.

مزاحمت ها برای دولت یازدهم در مقایسه با دولت های پس از انقالب بی سابقه است
 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری شرایط بد سیاسی و اقتصادی دولت گذشته و انتقال آن به دولت یازدهم، گفت: کسانی 
که اقدامات آن دولت را معجزه می دانستند، در دولت فعلی به کارشکنی و مانع تراشی می پردازند که شاید این کارشان را هم اعجاز  
نقد،  اسم  به  گفت:  و  دانست  سابقه  بی  انقالب  از  پس  های  دولت  در  را  یازدهم  دولت  برای  مزاحمت ها  رفسنجانی،  هاشمی  می دانند. 
اوضاع منطقه ای و هزینه هایی که  از  تحلیلی  با  پشیمان کنند. وی  انتخاب عاقالنه خود  از  را  کارشکنی می کنند و می خواهند مردم 

اتفاقات سیاسی کشورهای منطقه بر ایران تحمیل می کند، گفت: همه باید کمک کنیم تا ایران ضمن حفظ امنیت مثال زدنی خود، در همه پیشرفت ها بدرخشد.

جلیلی : دائمًا مردم را از تفکر انقالبی می ترسانند

با  اعتمادسازی  به  جای  گفت:  انتخابات 92  کاندیدای 
دشمن، باید اعتماد به ملت را باور داشت. جلیلی با اشاره 
ایران  اینکه امروز محدود خواندن توان ملت بزرگ  به 
و واردات مدیران خارجی نمی تواند سبب رونق اقتصاد 
کشور ما شود، عنوان کرد: امروز متأسفانه برخی افراد در 
کشور، توان ایرانی را به تهیه آبگوشت بزباش محدود کرده اند. وی تاکید کرد: 

این عده دائماً مردم را از تفکر انقالبی می ترسانند.

موجود  گزارش های  انقالب  معظم  رهبر 
درباره ُکند شدن یا توقف طرح های کالن 
تحقیقاتی در عرصه های مهمی همچون 
هوافضا، ماهواره، هسته ای را مایه نگرانی 
توجه  مسئوالن  کردند:  تأکید  و  خواندند 
کامل کنند که این گونه طرح های مهم 
متوقف  یا  تعطیل  نیمه  ُکند،  نباید  مطلقاً 
دیدار  در  آیت ا...خامنه ای  حضرت  شود، 
بیش از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای 
برتر علمی، جوانان نخبه را هدایای نفیس 
الهی و امانتی در دست مسئوالن خواندند 
و با تأکید بر اینکه حتی لحظه ای در دفاع 
کوتاه  کشور  نخبگان  و  علمی  جامعه  از 
و  نخبگان  بر  تکیه  با  افزودند:  نمی آیند، 
و  جوان  نسلی  ایجاد  پرتو  در  و  فرزانگان 
پرتالش، ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، 
قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازنده پرچم 

تمدن نوین اسالمی تبدیل خواهد شد. 

ایشان با اشاره به تأکیدات مکررشان از پانزده 
سال قبل درباره نهضت علمی و نرم افزاری 

نخبگان  استقبال  با  حرکت  این  افزودند: 
موانعی  با  اما  شده  همراه  خوبی  نتایج  با 

روبروست که باید آنها را شناخت و عالج 
کرد. رهبر انقالب اسالمی کارشکنی های 
دانستند  موانع  این  جمله  از  را  دشمنان 
تکرار  دشمن  کلمه  تا  عده ای  افزودند:  و 
تکرار  این  اما  می شوند  ناراحت  می شود، 
و هشدار، همچون تکرار کلمه   شیطان در 
قرآن مجید، با هدف ایجاد هوشیاری دائم 
انجام می شود و در واقع، »شناخت توطئه« 
آیت ا...  توطئه«. حضرت  »توهم  نه  است 
خامنه ای توقف حرکت علمی ایران را هدف 
اصلی دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: 
اگر در تحقق این هدف ناکام ماندند، برای 
به انحراف کشاندن آن تالش می کنند و 
اگر نشد، روِی بدنام کردن و آلوده کردن آن 
بنابراین همه  سرمایه گذاری خواهند کرد، 
باید مراقب باشیم با ناشی گری های خود به 

تحقق این اهداف کمک نکنیم.
اطالعات  به  استناد  با  انقالب  رهبر 

سرعت  افزودند:  جهانی  پایگاه های 
 13 مقطعی  در  ایران  علمی  پیشرفت 
سرعت  این  و  شد  جهان  متوسط  برابر 
به هیچ وجه نباید کاهش یابد بلکه باید 
عقب ماندگی های  دچار  زیرا  شود،  بیشتر 
افزودند:  ایشان  هستیم.  فراوان  علمی 
برخی مسئوالن در مقابل کاهش سرعت 
جایگاه  می گویند  کشور  علمی  پیشرفت 
علمی ایران پایین نیامده است، اما متوجه 
ایران  علمی  جایگاه  بود  قرار  که  باشیم 
باالتر هم برود نه اینکه صرفاً پایین نیاید.

دیدن  آسیب  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
یأس  موجب  را  کشور  علمی  حرکت 
و  خواندند  جوان  نسل  و  نخبگان 
سنگین،  بسیار  خسارت  این  افزودند: 
نخواهد  جبران  سرعت  به  و  راحتی  به 
به  جوان  فرزانگان  اقبال  موجب  و  شد 

کشورهای دیگر خواهد شد.

قرار بود جایگاه علمی ایران باالتر برود نه اینکه صرفا پایین نیاید
رهبر معظم انقالب : طرح های هوافضا، ماهواره و هسته ای مطلقاً نباید ُکند، نیمه تعطیل یا متوقف شود

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپورمقدم
با نهایت تأسف مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان

 تسلیت عرض می نماییم
 از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم رحمت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

هیئت مدیره دارالشفاء امام حسین )علیه السالم( و شعب مکتب القرآن

دعوت مجمع فوق العاده موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
مورخ 95/8/10

 از کلیه موسسین و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند 
دعوت می شود در جلسه مجمع فوق العاده مورخ 95/8/10 که راس ساعت 18 در دفتر موسسه واقع در 

بیرجند- خیابان حکیم نزاری- بین حکیم نزاری 8 و 10 برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص تأسیس شعب

هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

تجارت کهن ، بازار مدرن

29 مهرماه روز ملی صادرات گرامی باد
    تولید برای صادرات، توجه و تغییر نگاه تولیدکنندگان به بازارهای هدف خارجی و استفاده 
حداکثری از ظرفیت های انسانی ، علمی و تاریخی از اهداف توسعه صادرات در کشور است. 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این روز را به جامعه صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان 

تبریک و تهنیت عرض می نماید. 

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی فروشگاه تخصصی بازی فکری

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 
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