
روزنامه صبح استان  پنجشنبه  23  دی  1395     13  ربیع الثانی  1438      12   ژانویه  2017      سال بیستم       شماره  3695

آیت ا... سید احمد خاتمی :
به زودی برای برگزاری انتخابات 

میان دوره ای خبرگان تصمیم می گیریم

محسن رفیق دوست : 
خدا از سر تقصیر کسانی که اینقدر تند

علیه آیت ا... هاشمی رفتند، بگذرد 

مصطفی هاشمی طبا : 
 فقدان آیت ا... هاشمی تاثیری

بر سبد رای روحانی در انتخابات ندارد

صفحه 8   / نیفزوده ام  انقالبم  از  قبل  بردارایی های  : چیزی  هاشمی  ا...  آیت  / وصیت  نظام  مجمع تشخیص مصلحت  ریاست  محتمل  های  گزینه   / انتخاباتی یک جریان خاص  / طرح جدید  داد  از دست  را  اش  معنوی  پدر  روحانی   : المانیتور 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

حکایت بانکهای استان ؛
 آب نآورده، سبو هم نشکنید

* مهرآئین

هفته ای که با پرونده بانکها روی میز قضاوت 
اما  رسد  می  سر  به  امروز  بود،  شده  آغاز  مردم 
پرسشهای  و  است  گشوده  همچنان  پرونده  این 
 سرمقاله جناب آقای هرم پور همچنان بی جواب.
ویژه  به  جنوبی  خراسان  های  بانک  کارکرد 
ها  رسانه  صنعتگران،  مردم،  فراوان،  انتقادات 
فرآیند  است.   شده  موجب  را  مسئوالن  حتی  و 
تسهیالت  دریافت  ها  بانک  دهی  وام  طوالنی 
معدن   صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی  باور  به 
آثار  شدن  نمودار  همچون  عوارضی  تجارت  و 
تورم، از دست دادن بازار تولید و کاهش انگیزه 
در سایر متقاضیان را به دنبال داشته است از دیگر 
الوصول در  با پرداخت وامهای سریع  بانکها  سو 
های  پرداختی  فرع  و  اصل   سریع  برگشت  پی 
خود هستند و کمترین التفاتی به وضع و شرایط 

دریافت کننده ندارند. 
یک کارشناس اقتصادی آشنا به امور بانکی در 
این شیوه چنین پرده  اثرات منفی  از  باره  همین 
تولید  برای  باال  بسیار  سود  با  وامها  دارد  برمی 
و  اضطرار  وضع  در  سرناچاری  از  که  کنندگانی 
 مقطعی به تسهیالت به عنوان مسکن می نگرد
پاگیر  و  دست  بندهایی  کند.  می  پیدا  دام  حکم 
به  را  صنعتگران  پشت  که  ای  کننده  فلج  و 
 » سود   « که  وضع  این  در  رساند.  می  خاک 
موسسات  این  بانکهاست.  نهایی  و  غایی  هدف 
سود  دریافت  واقع  در  بیشتر  دهی  سود  برای 
حتی  و  ناسالم  رقابتی  در  خود  بیشتر  چه  هر 
قاعده ی براساس  و  شوند  می  وارد   !  بیرحمانه 

پول پول می آورد  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( تی
رس

نوف
ن 

حس
: م

س 
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مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی :

لزوم هدایت منابع مالی
بانک و موسسات غیر دولتی

استان برای اشتغال و تولید 
با  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  مدیرکل 
اشاره به منابع موجود در بانک های خصوصی و 
موسسات مالی و پولی غیردولتی ،خاطر نشان کرد: 
هدایت و استفاده از این منابع در کمک به صنعت 
و تولید استان از موضوعاتی است که باید  مورد 

پیگیری ویژه قرار گیرد ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مشاوره ی قبل از ازدواج را به 
یک باور عمومی تبدیل می کنیم
صفحه ۷

فعالیت 60 هزار هنرمند 
استان درحوزه صنایع دستی
صفحه ۷

دعوت استاندار و 
امام جمعه بیرجند برای 
شرکت در مراسم سومین 
روز ارتحال آیت ا... هاشمی 
پرویزی، استاندار و رضایی، امام جمعه بیرجند در 
بیانیه مشترکی مردم را به شرکت در سومین روز 
ا... هاشمی دعوت کردند.  آیت  درگذشت مرحوم 
این مراسم پنجشنبه ساعت 10 صبح در مسجد 

امام حسین )ع ( ... ) مشروح در صفحه 7 (

پیش بینی کاهش دمای هوا
و تشدید یخبندان در استان
صفحه ۷

دیپلماسی استان در وضعیت ابهام
آوا وضعیت تثبیت نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی را پیگیر شد ؛ 

صفحه 7

نرگس زارها تشنه اند
ثبت ملی هم مرهمی نشد
صفحه ۳

رحلت جانکاه بزرگ مرد مدبر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،يار و شاگرد مکتب 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمیني )ره( و رفیق ديرين، همسنگر و همگام  
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( که با عمری مجاهدت و مبارزه 

نقشی به سزا در پیروزی انقالب اسالمی ايران و تداوم ، تثبیت اين مسیر نورانی داشت

      حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی
را حضور  مقام معظم رهبری، ملت شهیدپرور ايران و مردم عزيز خراسان  جنوبی 

تسلیت وتعزيت عرض می نمايیم. 

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

فقدان همرزم و همگامی که سابقه  همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال 
تمام می رسد، سخت و جانکاه است.)حضرت امام خامنه ای »مدظّله العالی«(

ویژه برنامه بزرگداشت وترحیم یار دیرین انقالب، امام خمینی »رحمت ا... علیه« 
و مقام معظم رهبری » مدظله العالی« مرحوم مغفور 

حضرت آیت ا ... هاشمی رفسنجانی 
زمان: امروز پنجشنبه 95/10/23 ساعت 10 صبح

 مکان: مسجد امام حسین )ع(
استانداری  خراسان جنوبی - دفتر امام جمعه بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی
ستاد ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

مراسم چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاج حسن ضیائیان
 امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 14/15 

الی 15/15 در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده های: ضیائیان ، زنجانی زاده ، پرتوی 
کیاستی مقدم ، آتش پنجه و سایر فامیل وابسته

صدفی بود که بشکست ز بیداد زمان    گوهری بود گرامی که به دریا برگشت
بارالها... تو کريمی، صمیمانه جان می بخشی و حکیمانه می ستانی 

پس کريمانه صبر و شکیبايی عطا فرما. مراسم اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد مهندس رضا کارگر 
)بازنشسته جهادکشاورزی(

 امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده کارگر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزند عزيز و برادر دلسوزمان

 شادروان محمدرضا مودی )قالسی( 
)فرزند علی بیک( 

 جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 14 الی 15 
در محل مسجد امام هادی )ع( حد فاصل میدان جماران و خیابان 

پاسداران برگزار می گردد، تشريف فرمايی شما سروران گرامی 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مودی )قالسی( ، ُلر ، خلیلی ، جمهوری و سایر بستگان

دلم از ياد تو در سوز و گداز است هنوز
ديده را ديدن روی تو، نیاز است هنوز
آن قدر مهر و  وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

سومین سالگرد درگذشت شادروان

 حاج غالمرضا گلناری
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داريم.

همسر و فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
همسری فداکار، پدری عزيز، پدر بزرگی مهربان مرحوم مغفور

 حجت االسالم و المسلمین

 حاج حبیب ا... محمدی
 جلسه يادبودی امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 2 
الی 3 بعدازظهر در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
واقع در خیابان 22 بهمن برگزار می گردد. حضور شما 
سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده محمدی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزيزمان

حاجیه منّور ایزدی
)همسر استاد عبدالحسین فرزین(
 جلسه يادبودی جمعه 95/10/24 از ساعت

 9:30 الی 10:30 صبح در محل مسجدآیت ا... آیتی
  منعقد می گردد، ضمنا  امتنان از همدردی ها و همدلی های
 شما سروران گرامی ، مقدم تان را به ديده منت داريم.

خانواده فرزین

جنـاب آقـای بهـاری 
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالی را به عنوان 

معاون تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل دفتر
 استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
 تبريک و تهنیت عرض می نمايم، از درگاه ايزد منان برايتان مزيد توفیقات
 برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی مسئلت دارم. 

شعبانی -  مدیر مسئول انتشارات متخصصان آینده 

پروردگارا به ما آرامش ده تا بپذيريم آنچه را که نمی توانیم تغییر دهیم
با قلبی ماالمال از اندوه بی پايان چهلمین روز عروج ملکوتی مادر عزيزمان  

مرحومه فاطمه بگم رضایی
 )همسر مرحوم محمد رضا هریوندی بازنشسته بانک ملی(

را به اطالع فامیل، دوستان و آشنايان محترم می رساند. به همین مناسبت جلسه 
بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل 
هیئت محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا برگزار می گردد، حضور شما 
سروران عزيز باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: هریوندی، رضایی و سایر بستگان
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شرایط بهره مندی از سنوات ارفاقی سربازی برای دانشجویان 

جام جم-معاون امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:دانشجویانی که 
در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند در صورت موافقت 
کمیسیون، می توانند به مدت یکسال از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

نرخ مرغ 6900 تومان است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: هر کیلوگرم 
بدون  مرغ  ران  تومان،   5900 با کمر  مرغ  ران 
کمر برابر با قیمت مرغ 6900 تومان است.وی 
کیلوگرم  هر  قیمت  حاضر  حال  داشت:در  بیان 
مرغ در مراکز خرده فروشی 6900 تومان و مرغ  

زنده 4500 تومان است.

هیأت ایرانی 5 اسفند برای مذاکرات 
حج به عربستان می رود

درباره  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
در  حضور  برای  کشورمان  از  سعودی  دعوت 
ایرانی  هیأت  گفت:  امسال  تمتع  حج  مناسک 
گفت:  وی  می کند.  سفر  عربستان  به  اسفند   5
عربستان  مقامات  که  تاریخی  همان  در  انشاا... 
به  مذاکره  برای  ایرانی  هیئت  اند  کرده  اعالم 
کشور عربستان سفر خواهد کرد.وی افزود: فعال 
تا  ما  و  نیست  قطعی  راستا  این  در  چیز  هیچ 
زمانی که شرایط برایمان فراهم شود در مراسم 
شک  بدون  اما  کرد  خواهیم  پیدا  حضور  حج 

مشکالتی که وجود داشته است باید حل شود.

قیمت گوشت باید در تمام کشور مانند 
تلفن همراه یکسان باشد

معاون علمی ریاست جمهوری گفت:عالوه بر اینکه 
دام در تمام نقاط کشور باید با یک کیفیت یکسان 
بتوانیم شرایط عرضه  باید  و مناسب عرضه شود 
گوشت قرمز به صورت یکسان در تمام کشور با 
ایجاد کنیم. همانطور که  اینترنتی  کمک فروش 
قیمت یک گوشی موبایل در تمام کشور یکسان 

است قیمت گوشت قرمز نیز باید یکسان باشد.

»وای.فای اول« اینترنت رایگان
 ارایه می کند

سه  در  کشور  همراه  تلفن  اول  اپراتور  ایرنا- 
»وای. بستر  بر  آلفاپالس خود،  ماهه  بسته یک 
از  دهد.  می  اینترنت  رایگان  حجم  اول«  فای 
افزون  آلفاپالس  ماهه  یک  بسته  سه  پس  این 
اول«  فای  ترافیک هدیه »وای  بر هدیه شبانه، 
میزان  به  پوشش(،  زیر  نقاط  در  استفاده  )قابل 

ترافیک روزانه دارند.

هاشمی طبا : فقدان آیت ا... هاشمی تاثیری
 بر سبد رای روحانی در انتخابات ندارد

دولت  است  معتقد  طبا  هاشمی  مصطفی 
روحانی نباید درگیر مسائل سیاسی و یا مبحث 
بلکه  بشود  هاشمی  آقای  معنوی  جایگزینی 
روحانی باید مسائل اجرایی کشور را پیش ببرد. 
وزیر صنایع دولت شهید باهنر با بیان اینکه به 
نظر من فقدان حضور آیت ا... هاشمی تاثیری در میزان سبد رای حسن 
روحانی در سال آینده تاثیرگذار نخواهد بود، ادامه داد:»مردم در چند سال 
گذشته از حسن روحانی و دولتش شناخت پیدا کرده اند و اگر بخواهند 

او را انتخاب کنند قطعا با توجه به شناختشان به او رای خواهند داد.«

رفیق دوست : خدا از سر تقصیر کسانی که اینقدر 
تند  علیه آیت ا... هاشمی رفتند، بگذرد 

باید  خیلی ها   : گفت  جنگ  دوران  سپاه  وزیر 
بروند بعد از فوت اقای هاشمی به درگاه خدا 
گریه کنند و استغفار کنند. کسانی که به آقای 
هاشمی نزدیک هستند می دانند، عشق ایشان 
آقای خامنه ای است. دعا می کنیم کسانی که 
اینقدر تند رفتند، خدا از سر تقصیرشان بگذرد. رفیق دوست تصریح کرد: 
در آخرین دیدارمان درباره مسائلی که علیه ایشان می  نویسند، سوال 
کردم. فقط می خندید و می گفت ان شاءا... خدا هدایتشان کند. دعا کنید 
من چیزی که اینها می گویند نباشم و خدا عاقبت همه مان را بخیر کند.

چیزی بردارایی های قبل از انقالبم نیفزوده ام

 در جریان حضور محسن هاشمی فرزند ارشد آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در برنامه زنده تلویزیونی »حاال خورشید«، وی 
بخشی از وصیتنامه پدرش را به این شرح قرائت 
تاکنون  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  کرد:»بعد 
 چیزی بر دارایی های قبل از انقالبم نیفزوده ام
 و هزینه های زندگی را در درجه اول از عوائد 
فروش اموال قبل از انقالب و در درجه دوم از حقوق و مزایای قانونی 
ام برداشتم.« محسن هاشمی تصریح کرد که بیش از 90درصد اموال 
آیت ا... هاشمی در راه انقالب هزینه شد و دارایی های وی بسیار کم 

است. این وصیتنامه در سال 79 نوشته شده است . 

خاتمی : به زودی برای برگزاری انتخابات 
میان دوره ای خبرگان تصمیم می گیریم

مجلس   عضو  خاتمی،  احمد  سید  ا...  آیت 
خبرگان  جلسه  هنوز  گفت:  رهبری  خبرگان 
انتخابات میان  رهبری برای بررسی برگزاری 
به  افزود:  وی  است.  نشده  تشکیل  ای  دوره 
زودی و ظرف روزهای آینده این جلسه تشکیل 
شده و برای درخواست از وزارت کشور نسبت به برگزاری انتخابات میان 
دوره ای خبرگان رهبری در تهران تصمیم گیری خواهد شد. قائم مقام 
وزارت کشور اعالم کرده که برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان 

رهبری در تهران منوط به درخواست مجلس خبرگان است.

طرح جدید انتخاباتی یک جریان خاص

فارس نوشت :با نزدیک شدن به انتخابات سال 96 برخی گروه ها 
تاثیرگذاری  برای  را  مختلفی  های  برنامه  سیاسی،  های  جریان  و 
در روند انتخابات ریاست جمهوری طراحی کرده اند. چندی پیش 
خبری از شکل گیری اتاق فکری موسوم به »کمیته ایکس« داده 
بودند . این طرح که با محوریت پرونده بابک زنجانی کلید خورده، 
قرار است پرونده وی را تا انتخابات ریاست جمهوری مورد استفاده 
ابزاری قرار داده و دائما موضوعات پیرامون آن  را با نگاه منتسب 
کردن یک جریان سیاسی به فساد مالی و ارتباط با این دالل نفتی، 
مطرح  موضوعات  برخی  معتقدند  برخی  مطرح شود.  ها  رسانه  در 
قوه  از  خارج  مقامات  برخی  اظهارات  و  زنجانی  بابک  درباره  شده 
قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی و تاکید بر تعیین تکلیف اموال 

وی، در همین راستا بوده است.

گزینه های محتمل ریاست مجمع تشخیص مصلحت

وکیل ملت نوشت: پس از ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی بحث 
جایگزینی ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. 
عالوه بر حسن روحانی، از محمود هاشمی شاهرودی، رییس سابق قوه 
قضاییه و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری؛ علی اکبر ناطق نوری، 
رییس اسبق مجلس و رییس دفتر بازرسی رهبری؛ و علی اکبر والیتی، 
وزیر خارجه اسبق نظام و مشاور بین الملل شخص اول نظام، به عنوان 
چهار گزینه محتمل برای نشستن بر صدر مجمع تشخیص یاد می شود.

هاشمی  اکبر  ا...  آیت  نوشت:  المانیتور 
از  یکی  و  ایران  انقالب  ستون  رفسنجانی 
هشتم  روز  ایران  سیاستمداران  موثرترین 
مردم  درگذشت.  سالگی   82 سن  در  ژانویه 
می  را  ایران  سیاست  دنیای  که  خبر  این  از 
لرزاند، شوکه شده بودند. سرورهای آژانس ها 
و سایت های خبری طاقت این همه بیننده 
مورد  در  جدید  اطالعات  دنبال  که  ایرانی 
وضعیت آیت ا... هاشمی بودند. را نداشت و 

بسیاری از آنها قطع شدند.
هاشمی،  ا...  آیت  شد:  اعالم  خبر  نهایت  در 
پیشین  رئیس  و  اسبق  جمهوری  رئیس 

از  ای  گنجینه  و  درگذشت  خبرگان  مجلس 
اسرار ناگفته را با خود برد. 

خیلی زود پس از فوت آیت ا... هاشمی، رهبر 
منتشر  تسلیتی  پیام  ایران   انقالب  معظم 
همکار  و  همرزم  قدیمی،  یار  را  او  و  کردند 
ارسال  با  نیز  کردند.روحانی  توصیف  نزدیک 
پیامی، هاشمی را سرمایه گرانبهایی دانست 
پیام  ادامه به  المانیتور در  از دست رفت.  که 
تسلیت سیدحسن خمینی اشاره کرد و نوشت: 
نوه بنیانگذار انقالب اسالمی جانشین بالقوه 
آیت ا... رفسنجانی برای رهبری جریان های 
سیاسی بود که تحت پرچم هاشمی حرکت 

این  ادامه  در  تحلیلی  رسانه  این  می کردند. 
با »تاریخی« توصیف کردن تشییع  گزارش 
 2.5 حدود  نوشت:  هاشمی  ا...  آیت  پیکر 
ا...  آیت  پیکر  تشییع  مراسم  در  نفر  میلیون 
بزرگترین مراسم  هاشمی شرکت کردند که 
ا... }امام{ خمینی  پس از تشییع پیکر آیت 
داشتند  حضور  مراسم  این  در  بسیاری  بود. 
از جمله، حسن روحانی، محمدعلی جعفری 
و کاظم صدیقی. در این میان، احمدی نژاد 
مخالفان  از  که  ایران  سابق  جمهور  رئیس 
مراسم شرکت  این  در  بود،  دوآتشه هاشمی 
نکرد. مردم در مراسم آیت ا... هاشمی شعار  

پیش  ایران  امیرکبیر  امروز،  عزاست  »عز 
انقدر  دادند. فضا  را سر می  امروز«  خداست 
به شدت  مردم  از  بسیاری  که  بود  احساسی 
همچنین،  کردند.  می  گریه  و  ریخته  اشک 
ها  رسانه  در  مغموم  روحانی  نیز  تصاویری 
پیکر  تشییع  مراسم  در  را  او  که  شد  منتشر 
مردی که پدر معنوی او به حساب می آمد، 
نشان داده می شود. گفته می شود روحانی در 
بیمارستان محل درگذشت آیت ا... هاشمی به 

شدت می گریسته است. 
اصولگرایان،  از  بسیاری  اخیر،  روز  چند  در 
انتقادات  از  طلبان  اصالح  و  اعتدالگرایان 

غیرمنصفانه از آیت ا... هاشمی انتقاد کردند.
هاشمی  ا...  آیت  با  همراه  که  نوری  ناطق 
نقش مهمی در پیروزی روحانی ایفا کرد، با 
بغض به این موضوع اشاره کرد و گفت مگر 
ما مسلمان نیستیم؟ این جفا بود. هیچکس به 

اندازه آیت ا... هاشمی اذیت نشد.

المانیتور : روحانی پدر معنوی اش را از دست داد 

سرمقاله

حکایت بانکهای استان ؛
 آب نآورده، سبو هم نشکنید

* مهرآئین

برای  موسسات  این   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

سود  دریافت  واقع  در  بیشتر  دهی  سود 
حتی  و  ناسالم  رقابتی  در  خود  بیشتر  هرچه 
ی قاعده  براساس  و  شوند  می  وارد   !  بیرحمانه 
محل  از  مرده«   »پول  آورد  می  پول  پول 
آید می  بدست  تولید  از  نه  و  بانکی   سودهای 
که حاصل بدون شک شبهه دار است و این همه 
مصائبی است که کارشناسان برآن صحه می گذارند.
عملکرد منفی این گونه بانکها در روش فعلی اما 
در استان ما محدود به این نمی شود گروهی از 
متمولین برای دریافت سود  هر چه بیشتر به جای 
 فعال کردن سرمایه خود درتولید ترجیح می دهند
بهره  فقط  البال  وفارغ  بگذارند  بانک  در  را  آن 
بگیرند و به این شکل  بخشی از صنعتگران تولید 
را رها می کنند. درنتیجه هم درصد اشتغال پایین 
 می آید و هم درآمد مالیاتی کشور کاهش می یابد.
خواه  اشتغال  رقم  آمدن  پایین  با  نداردکه  گفتن 
ناخواه پوشش بیمه اجتماعی هم کم می شود و 
درصد کمتری ازمردم خدمات بیمه ای  می گیرند 
.این رشته البته سر دراز دارد .تولید کنندگانی که 
از  باالتر  درصد   10 باید  حداقل  گیرند  می  وام 
درآمد جاری خود دریافتی داشته باشند تا بتوانند 
را هم  بانک  را برگردانند و سود  هزینه هایشان 
تادیه کنند. در این فرایند که تحت تاثیر اوضاع 
نامناسب اقتصادی ایده عالی بیش نیست مدیران 
واحدهای صنعتی نیز به تعدیل نیرو یاکم کردن 
حقوق و مزایای کارکنان و روشهای دیگر روی 
نامطلوب  اثر  اجتماع  در  این همه  که  آورند  می 
به  عمل  مقام  در  متاسفانه  بانکها  گذارد.  می 
کاری  کم  ما  استان  در  نیز  خود  ذاتی  وظایف 
بسیار کرده اند. در حالی که همه  براساس قانون 
باید 20 درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی 
اختصاص دهند این رقم بویژه در بانکهای جدید 
الورود  با آنکه بیشترین مبالغ را در اختیار دارند 
بانک  فالن  مثال  رسد!  نمی  هم  درصد   2 به 
وظایفش  شرح  و   عنوان  اقتضای  به  تخصصی 
با  دراین سامان  رود  انتظار می  که  است  بانکی 
توجه به وجود ظرفیت های بسیار و نیاز جامعه 
باشد در حالی   قبول داشته  قابل  فعالیتی در حد 
بانک درگستره  این  از 170 طرح   از بیش  که  
کشور اجرا شده سهم خراسان جنوبی از این همه 
فقط یک طرح  است   در حالی که دراستانهای 
کوچکتر یا هم وزن این تعداد چند برابر ماست!  
سیرجان  در  که  دیگر  تخصصی  بانک  آن  یا 
و  تفریحی  مجموعه  بیرجند  از  کوچکتر  شهری 
گردشگری عظیمی با سالن همایش 800 نفره و 
هتل مجهز و مدرنی با 112 اتاق می سازد . اینجا 
زیر عنوان یک شعبه در کار جمع آوری سرمایه 
منطقه  برای  خاصیتی  کمتر  و  است  فعال  های 
العاده فوق  ظرفیتهای  آنکه  حال  است   داشته 
استان در آن حوزه تخصصی اگر از کرمان بیشتر 
قرار  اگر  جایی  اتفاقا  و  نیست.  هم  کمتر  نباشد 
گذاری شود  حوزه سرمایه  این  در  به حق  باشد 
از  رسیده  خبرهای  است.  جنوبی  خراسان  آنجا 
مشارکت  از  حاکی  نیز  دیگری  تخصصی  بانک 
این موسسه مالی در سه پروژه بزرگ شهرداری 
تهران، اصفهان و مشهد است اما خط و  خبری از 
نقش آفرینی شایسته آن در استان نداریم.   دیگر 
بزرگ  های  پروژه  مجری  نیز  تخصصی  بانک 
در تبریز، همدان، کرج و قزوین با وعده اجرای 
طرحهای عظیم و صرف تمام منابع جذب شده 
در استان سال 89 در بیرجند راه اندازی شد حاال 
از محل  تاریخ گذشته و اطالعی  آن  از  6 سال 
پروژه های عظیم ادعایی این بانک نیز در دست 
عملکرد  ضعف  نقاط  از  کلی  شمایی  نیست.این 
اینها  همه  بر  اما  ماست  استان  در  بانکی  شبکه 
پول  میلیارد  عالوه کنید سرمایه گذاری هزاران 
جذب شده منطقه در استانهای دیگر . موسساتی 
که بیش از 50 درصد انها به گفته دبیر شورای 
هماهنگی بانکها عضو این شورا نیستند و برصد 
کشوری  بانکی  سیستم  طرف  از  آنها  صد   در 
کارنامه گل  این  .با  نیست  نظارتی هم  دراستان 
وکمتر  می شوند  زیادتر  روز  هر  متاسفانه  وبلبل 
برخورد  طرف  و  ها  رسانه  وبررسی  نقد  مورد 
فرا  آن  زمان  شاید   . گیرند   می  قرار  مسوالن 
بسیاری  مانند  استان  ارشد  مقامات  که  رسیده 
دیگر از استانها مواضع قاطعی در این باره اتخاذ 
کنند چون حکایت امروز موسسات مالی استان ما 
با حل مشکالت  تولید و صنعت و توسعه  همان 
داستان اگر ابی نیاورند سبویی هم نشکنند است 
و در این وضع همه ترجیح می دهند بانکها اگر 

کاری نمی کنند مشکل ساز هم نشوند .

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

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
قرارگاه استانی سلمان روز یکشنبه 1395/11/10 راس ساعت 14/30 در محل حسینیه مسجد 
امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های 
مالی سال های 92-93-94 - تصمیم گیری درخصوص دریافت جرائم از اعضای فاز 1 و 2 و 

پرداخت آن به شهرداری و مسکن و شهرسازی.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی 
سلمان روز یکشنبه 1395/11/10 راس ساعت 16/30 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( 
واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی 
یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت تصفیه برای مدت 2 سال - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی  فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان روز یکشنبه 
1395/11/10 راس ساعت 15/30 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 
)مقابل خانه معلم( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را 

دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

نقـاشی ساختمـان   09398834365 - خسروی

حمل  اثاثیه منزل  با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم( 09159639065 علـی آبادی 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 

استانی به کارفرمای شرکت خدماتی پاک گهر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه 
هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت خدماتی پاک 
گهر فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین اکبری با کد 
شناسایی بیمه68913651 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
بیمارستان ولی عصر )عج( داشته که  )انتظامات(  نگهبان  شغلی 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل 
پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

مزایده عمومی ماشین آالت )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند در نظر دارد: به استناد مجوزهای صادره نسبت به فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز دهیاری ها
 به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه عالقه مندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری 1395/10/27 برای بازدید 
بین ساعات 8 تا 13 به روستای دستگرد کیلومتر 5 جاده بیرجند - مشهد انتهای بلوار امام رضا )علیه السالم( جنب خانه بهداشت انبار شرکت تعاونی دهیاری های 
بخش مرکزی بیرجند مراجعه نمایند. ضمناً جهت دریافت فرم شرایط و اسناد مزایده به دفتر شرکت تعاونی به آدرس: بیرجند - چهار راه انقالب - ابتدای بلوار شهید 

فایده - جنب بانک صادرات و یا به آدرس اینترنتی www.db-co.ir  مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32226841 تماس حاصل فرمایید.
)ضمناهزینه نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهدبود(

مبلغ تضمین مبلغ پایه تیپ مدل نوع خودرو ردیف

10.000.000 200.000.000 EXPLORER70 1386 1              تراکتور SAME ایتالیا با تریلی

10.000.000 200.000.000 - 1386 تراکتور فرگوسن با تریلی 2

20.000.000 400.000.000 - 1387 بیل بکهو لودرکشویی هیدرومک 3

15.000.000 300.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 4

11.500.000 230.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 5

11.000.000 220.000.000 M6H(4*2) 1386 کامیون کمپرسی آمیکو 6

12.000.000 240.000.000 M6H(4*2) 1385 کامیون کمپرسی آمیکو 7

شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

مشاور ، طراح و مجری
دوربین مداربسته، دزدگیر اماکن
درب اتوماتیک، جک پارکینگی

بیرجند - خیابان مدرس - چهارراه سیلو
 ابتدای خیابان امام موسی صدر غربی 

32445649- 09105499945- 09152645875- دلسوز



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 23 دی 1395 * شماره 3695

 عملیات بوته کاری برای مقابله با بیابان زایی در خراسان جنوبی آغاز شد
   

  ایرنا - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: عملیات بوته کاری برای مقابله با بیابان زایی در حدود چهار هکتار از اراضی 11 شهرستان استان آغاز شد.  حبیب ا... شریفی 
افزود: برای این سطح از بوته کاری به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی با بیان اینکه طرح کاشت این بوته ها با هدف مقابله با گرد و غبار و جلوگیری از تشکیل کانون های ریزگرد در بسیاری 

 با سالم ، عزیزانی که در رابطه با باران پیام داده از مناطق اجرا می شود، گفت: با ایجاد چاله هایی به عمق 50 سانتیمتر بوته های مقاوم به شوری خاک و نیاز آبی کم کاشته می شود.
بودند بیایید بجای دعا و نماز باران به واجب دینی 
خود عمل کنیم . “ امر به معروف “  هرکس در 
امام جمعه،   ، دولتمردان  ، رسانه ها،  توانش  حد 
بدحجابی،   ، عدالتی  بی   ، وشما  من   ، روحانیت 

فحشاء ، تبعیض ، خیانت و.... بیداد می کند .
0915...119

سالم آوا ، صفحه اول امروزت عالی بود عالی
0930 ... 9۶۲
خراسان  در  که  شغلی  فرصت  هزار   9000 این   
کار  سر  بریم  ما  که  کجاست  شده  ایجاد  جنوبی 
تازه، همون کاری که داشتیم بیرونمان کردن ما 
بیست و پنج نفر هستیم که در تاریخ 1395/10/03 
از  بیکار شدیم  بوده   .... پیمانکار  ....که  از شرکت 
شما خواهش می کنم که این 9000 هزار فرصت 

شغلی که ایجاد شده را برای ما روشن کنید.
0915...۲۶۲

 از شهرداری خواهشمند هستم هر چه سریعتر به 
نمی شود  استفاده  که  پیاده  عابر  پل  آوری   جمع 
اقدام  ساخته شده هست  برای خودکشی  فقط  و 
کند ، یا محافظش را زیادتر کند تا اینگونه حادثه 

در استان رخ ندهد  با تشکر 
0915...۲74

   سالم با تشکر از سازمان پارک  ها و فضای 
درختان  اصالح  به  نسبت  که  شهرداری  سبز 

پارک محله انتهای امامت ۲8 اقدام نمودند
0915...9۲3
  سالم از کالنتری کارگران خواهشمندم در کوچه های

ناامن محله بیشتر گشت زنی نماید  
0915...98۶

یک  خرید  بافی صرف  قالی  عمر  یک  سرمایه   
از آن  ... شد سند۶ دانگ  اراضی  از  قطعه زمین 
کردم  مراجعه  شهرداری  به  مجوز  برای  دارم 
تکلیف  باید  گویند  می  و  دهند  نمی  مجوز 
مالکیت زمین ها مشخص شود، خود شهرداری 
که  شود  می  مگر  کند،  می  مالکیت  ادعای  هم 
نام من سند بخورد  به  زمینی در محضر رسمی 
بعد شهرداری به ناحق آن را بگیرد این کار اعتبار 
سازمان اسناد و امالک را هم زیر سوال می برد.

 0915...195
 با سالم خدمت مسووالن محترم چرا فکری برای 
زیر گذر معصومیه پایین بر نمی دارید امکانات این 
منطقه خیلی کم هستش حداقل زیر گذر واستون 

هزینه داره یک دور برگردان باز کنید با تشکر؟
0915...934
 دولت محترم برای مبارزه با رکود دستور داده اند
با تمدید و تقسیط وام ها واحدهای کوچک و بزرگ 
وام  دارای  افراد  چون  و  نمایند  فعال  را  تولیدی 
 های بزرگ و صاحبان کارخانجات و کارگاه های
بزرگ شاخص تر و برجسته ترند با دخالت عوامل 
به  ها  فرمانداری  و  ها  استانداری  مثل  دولتی 
تا کنون  اموراتشان درست می شود که  هرحال 
با  میلیاردی  های  وام  صنعتی  های  شهرک  در 
بخشش های میلیاردی به نتیجه رسیده است. اما 
 به قول قدیمی ها  وقتی گرگ به گله می زند
!!  متأسفانه در همین  وای به حال یک  بزی  
یا   و  وقتی یک کاسب  جزئی   گیر  نفس  رکود 
میلیونی  ده  وام  یک  برای  مالک  خرده  کشاورز 
برگشتی  چک  فقره  یک  برای  فقط  کند  اقدام 
پشت درب بانک می ماند ! در حالیکه در خبرها 
چک  فقره   ۶00 با  زاده  نجیب  یک  خواندیم 
اگر    !! است  میلیاردی گرفته  وام هزار  برگشتی 

اسم این کار بزه کشی نیست پس چیست ؟
0915...۶39

سالم خداقوت از آوای خراسان جنوبی گالیه 
لطفا  هستم  بانک  کارمند  یک  هم  من  دارم 
دولتی  های  بانک  نکنید  قضاوت  طرفه  یک 
سرمایه  قانون  طبق  را  مردم  های  سپرده 

نرگس زارها تشنه اند ؛ ثبت ملی هم مرهمی نشد
   خراسان جنوبی با 3۲ هکتار سطح زیر کشت 
گل نرگس رتبه پنجم این محصول در کشور 
دارد و این در حالی است که بهره برداران چند 
جمله  از  عدیده ای  مشکالت  از  است  سال 

بی آبی و نبود بازار فروش رنج می برند.
استان  های شرقی  از  یکی  جنوبی   خراسان 
کنار  در  واقع شدن  دلیل  به  که  است  کشور 
کویر دارای اقلیم خاصی است به همین دلیل 
گران بها  نوع محصول  چند  پرورش  در  استان 
در سطح کشور و حتی جهان بی نظیر بوده که 

گل نرگس یکی از گیاهان محسوب می شود.
آغاز  با  جنوبی  خراسان  در  زمستان  فصل   
است. زمستان که  نرگس همراه  برداشت گل 
روستاها  فضای  نرگس ها  عطر  بوی  می شود 
در  را  بهاری  هوای  تداعی  و  می کند  معطر  را 
زمستان برای هر بیننده ای به ارمغان می آورد.

های  گل  از  بسیاری  برخالف  نرگس  گل 
زمستان  در  و  است  خواب  تابستان  دیگر 
بسیار  اینکه  علی رغم  گل  این  می دهد  گل 
نداشته  آبیاری  به  نیاز  و  است  توقع  کم 
گل  و  می شود  سبز  باران  آب  با  حتی  و 
های خشک سالی  دلیل  به  اما   می دهد 

آنها  آبیاری  برای  قطره بارانی  حتی  ساله   18
نیست و در حال پرپر شدن است. این گل یک 
تا زمانی  بار کاشته می شود و برای همیشه و 
که از ریشه کنده نشود گل می دهد و به این 
دلیل به لحاظ اقتصادی برای کشاورزی بسیار 
کشاورزان  که  است  سالی  است.چند  به صرفه 
و بهره برداران گل نرگس در خراسان جنوبی 
ندارند  این گل خوشبو  تولید  برای  دیگر رمقی 
چراکه دستان سرد زمستان و بی آبی طراوت را از 
 گلبرگ ها گرفته و عطش را بر دل نرگس زارها 
با  خودشان  گفته  به  و  است  کرده  جانمایی 
موتور  بودن  خاموش  از  اعم  زیادی  مشکالت 
چاه های آب و تشنگی گل ها و نبود بازار فروش 
گیرند. قرار  توجه  مورد  باید  که  می برند  رنج 
بی شک گل نرگس به عنوان پنجمین محصول 
صادراتی خراسان جنوبی، نیازمند توجه و حمایت 
شکوفایی  برای  عاملی  بتواند  تا  است  جدی 

اقتصادی این استان کویری باشد.

کارخانه فرآوری گل نرگس
 ایجاد شود

با  گو  و  گفت  در  نرگس  گل  تولیدکننده  یک 
روی  پیش  زیادی  مشکالت  کرد:  اظهار  مهر 

نرگس کاران وجود دارد.
از  را  فروش  بازار  نبود  مقدم  جعفری  علی 
تولیدکنندگان گل نرگس  مهم ترین مشکالت 
دانست و افزود: باید نهادهای حمایتی در این 

زمینه کمک کنند.
گل  فرآوری  کارخانه  ایجاد  خواستار  وی 
بیان  و  شد  جنوبی  خراسان  در  نرگس 
و  استانداری  مانند  دستگاه هایی  باید  کرد: 

فرمانداری در این زمینه ورود کنند.
تولید گل نرگس  اینکه  بیان  با  جعفری مقدم 
با ایجاد  در خراسان جنوبی زیاد است، گفت: 
و  گیری  اسانس  و  گل  این  فرآوری  کارخانه 
تولیدکنندگان  به  زیادی  کمک  عطر  تولید 
زمینه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی  می شود. 
صدور گل به دیگر استان ها و خارج از کشور 
تعاونی ها و  باید  افزود: همچنین  فراهم شود، 
اتحادیه هایی تشکیل شده و گل نرگس را از 

تولیدکنندگان خریداری کند.
سال  در  کرد:  اظهار  خوسفی  تولیدکننده  این 
میلیون  یک  حیوانی  کود  تهیه  برای  جاری 
هزینه کردم و این در حالی است که حمایتی 

نشده ام.

خسارت ۵۰ درصدی سرما

جعفری مقدم با بیان اینکه از ۲0 سال گذشته 
به تولید گل نرگس مشغول هستم، گفت: در 
از مساحت  هزار شاخه  روزانه ۲0  حال حاضر 

زیر کشت، گل برداشت می کنم.
در  کرد:  بیان  به سرمای گذشته  اشاره  با  وی 
های  گل  از  درصد   50 به  سرما  جاری  سال 

نرگس زمین هایم خسارت وارد کرده است.
از  دسته  آن  اینکه  بیان  با  تولیدکننده  این 
نیمه خشک  نیز  باقی مانده اند  که  بوته هایی 
اینکه برداشت  با توجه به  هستند، اظهار کرد: 
گل نرگس فصلی است، نیازمند توجه مسئوالن 
هستیم. جعفری مقدم با اشاره به حمایت های 
دستگاه های  کرد:  بیان  ذی ربط،  دستگاه های 
مسئول در زمینه آموزش و ارشاد حمایت هایی 

انجام می دهند.
وی با بیان اینکه دولت باید راهکار و جایگاهی 
باید  افزود:  کند،  تعریف  نرگس  گل  برای  را 
به  حمایتی  دستگاه های  طریق  از  الزم  موارد 

کشاورزان ابالغ و اطالع رسانی شود.

عطش ۴۵ روزه گل های نرگس

نرگس  گل  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
اظهار  مهر  با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان 
پیش  مهم  مشکالت  از  یکی  آبی  کم  کرد: 
گل  اول  تولیدکننده  زمانی  است.  ما  روی 
بیشتر  االن  و  بودم  استان  سطح  در  نرگس 
محصوالتم از بین رفته است. عباس حسینی 

هر  متوسط  به طور  نرگس  گل  اینکه  بیان  با 
10 یا 15 روز نیاز به آبیاری دارد، گفت: این 
در حالی است که موتور چاه 45 روز خاموش 

بوده و امکان آبیاری برایم فراهم نیست.
سطح  هکتار  دو  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
زیر کشت گل نرگس دارم، اظهار کرد: حجم 
بین  از  آبی  کم  اثر  بر  گل ها  این  از  زیادی 
 رفته است. حسینی هفت تن از پیاز گل های

زمین  از  و  رفته اند  بین  از  بی آبی  از  نرگسم 
اول  تولیدکننده  افزود: زمانی  بیرون کشیده ام، 
گل نرگس در سطح استان بودم و االن بیشتر 

محصوالتم از بین رفته است.
روزانه  گذشته  های  سال  در  داد:  ادامه  وی 
داشتم  برداشت  نرگس  گل  شاخه  هزار  هفت 
که امسال به روزانه 500 شاخه کاهش یافته 
دیگر  از  را  فروش  بازار  نبود  است.حسینی 
مشکالت پیش رو دانست و افزود: مشکالت 

باید  نرگس  گل  تولیدکنندگان  روی  پیش 
مورد توجه قرار گیرد.

خاموشی موتور چاه آب و اندوه 
نرگس کاران

نرگس  گل  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
بیان  مهر  با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان 
کرد: بازارهای استان از این گل اشباع شده و 

خریدار چندانی ندارد.
بازار استان از گل نرگس پر شده و هر شاخه را با 
 ۲00 تومان به فروش می رسانم. احمد عرب زاده

های  زمین  از  هکتار  یک  اینکه  بیان  با   
کشاورزی ام زیر کشت گل نرگس است، گفت: 

روزانه تنها هزار و 500 شاخه برداشت داریم.
وی ادامه داد: با توجه به گرم شدن هوا، بازارها 
با ۲00  را  هر شاخه  و  پر شده  نرگس  از گل 

تومان به فروش می رسانم.
عرب زاده کم آبی را از دیگر مشکالت دانست 
و افزود: چاه های آب را شارژی کرده و هر یک 
را  این ما  به ما می رسد و  آبیاری زمین ها  ماه 

بسیار ناراحت می کند.
شده  باعث  بی آبی  کرد:  بیان  تولیدکننده  این 
که طراوت گل ها از بین برود و استقبال خوبی 

نداشته باشد.

خراسان جنوبی رتبه پنجم 
تولید گل نرگس را دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
در گفت و گو با مهر با بیان اینکه 3۲ هکتار 

اراضی کشاورزی استان زیر کشت گل نرگس 
گل  تولید  پنجم  رتبه  استان  این  گفت:  است، 

نرگس در کشور را دارد.
پیش  کرد:  اظهار  مطلق  پور  ولی  هاشم 
می شود امسال بالغ بر 1۲ میلیون و ۶00 هزار 
جنوبی  خراسان  مزارع  از  نرگس  گل  شاخه 

برداشت شود.
وی با اشاره به رتبه پنجم خراسان جنوبی در 
تولید گل نرگس در کشور، بیان کرد: این در 
نظر  از  استان  تولیدی  نرگس  که  است  حالی 
رتبه های  در  فرد  به  منحصر  بوی  و  عطر 

نخست کشور قرار دارد.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشت  سطح  بیشترین  اینکه  بیان  با  جنوبی 

گل نرگس استان مربوط به شهرستان خوسف 
است، عنوان داشت: در حال حاضر 19 هکتار 
و 500 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این 

شهرستان زیر کشت گل نرگس قرار دارد.
نرگس  گل  شاخه  هر  قیمت  مطلق  پور  ولی 
پیش بینی  گفت:  و  کرد  عنوان  تومان   350 را 
می شود امسال 44 میلیارد ریال از محل تولید 

گل نرگس عاید بهره برداران شود.
ولی پور مطلق با بیان اینکه در سال گذشته نیز 
بالغ بر 13 میلیون شاخه گل نرگس در استان 
تولید شده بود، اضافه کرد: این میزان در سال 
جاری با مقداری کاهش روبه رو بوده که یکی 
از مهم ترین دالیل آن تنش آب و هوایی است.
وی ادامه داد: گل نرگس تولیدی در استان به 
استان های تهران، البرز، یزد، خراسان رضوی، 

زاهدان و اصفهان نیز صادر می شود.
از  نرگس  گل  برداشت  آغاز  به  اشاره  با  وی 

این  برداشت  داشت:  بیان  ماه،  آبان  دوم  نیمه 
گل خوش عطر و خوشبو تا اواخر زمستان در 

استان ادامه دارد.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تولیدکنندگان  مشکالت  به  همچنین  جنوبی 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  نرگس  گل 
خشک سالی های 18 ساله در استان مهم ترین 
و  آبی  کم  بخش  این  بهره برداران  مشکل 

تغییرات آب و هوایی است.

ثبت ملی نرگس زارهای خوسف
 هم مرهم نشد

اگرچه در سال گذشته نرگس های خوسف ثبت 
ملی شدند و انتظار می رفت این مهم ظرفیتی 
را برای حمایت بیشتر از کشاورزان فراهم آورد 
استان  استراتژیک  محصول  این  مشکالت  و 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما این موضوع هم 

مرهمی برای کشاورزان منطقه نبود.
کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل میراث 
هم  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  فرهنگی 
خراسان  زارهای  نرگس  کهن ترین  اکنون 
است،  خوسف  شهرستان  به  متعلق  جنوبی 
گفته بود: گل نرگس این شهرستان در قیاس 
با گل های مشابه نرگس در کشور حرف اول 

را می زند.
گل های  داشت:  بیان  ملکوتی  رضایی  زهرا 
نرگس خراسان جنوبی از لحاظ کیفیت با توجه 
رتبه  استان  هوای  و  آب  و  اقلیمی  شرایط  به 

باالیی در کشور دارد.
ضمن  ثبت،  تاریخ  از  کرد:  عنوان  ملکوتی 
نظارت،  تحت  اثر  این  مالکانه،  حقوق  رعایت 
مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هرگونه 
اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در 
اصالت اثر شود ممنوع است و لذا تعیین عرصه، 
حریم و ضوابط حفاظتی آن نیز به عهده این 

سازمان خواهد بود.
از 13  بیش  استان خراسان جنوبی ساالنه  در 
که  می شود  تولید  نرگس  گل  شاخه  میلیون 
حوزه  در  محصول  این  روی  سرمایه گذاری  با 
اقتصادی  درامد  و  اشتغال  می توان  فراوری 

منطقه را افزایش داد.
کم  به  مقاومت  اقلیمی،  شرایط  با  سازگاری 
بر  حاکم  های  خشک سالی  به  توجه  با  آبی 
منطقه، پرورش در فضای باز، اقتصادی بودن 
این گل و نیاز به آبیاری در زمانی که نیاز آبی 
دیگر محصوالت منطقه حداقل است از جمله 
مزایای کاشت گل نرگس در خراسان جنوبی 

است که اندک حمایتی برای آن الزم است.
عدم بازاریابی مناسب، عدم خرید گل از سوی 
و  گردشگری  جنبه های  به  توجه  عدم  دولت، 
فقدان یک موسسه حمایتی و پژوهشی درباره 
گل نرگس از جمله مشکالتی است که نیازمند 

توجه مسئوالن است.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941990 محکوم علیهم 1- غالمرضا چهکندی نژاد 2- محمدرضا مرادی موسویه 3- زهره 

پرتوی فرد 4- علیرضا زمانی 5- هاشم شاهین نژاد محکومند به پرداخت مبلغ 877/000/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 
له هیئت تصفیه تعاونی منحله میزان و پرداخت مبلغ 28/050/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث 
در اجرای تبصره مده 34 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به معرفی سهم االرث خود از پالک ثبتی به شماره 2162 اصلی بخش 1 بیرجند که 
حسب نظریه کارشناسی میزان سهم االرث به میزان یک و نیم دانگ از ششدانگ پالک ثبتی مذکور واقع در خیابان منتظری 24 می باشد که به 
مبلغ 665/912/500 ششصد و شصت و پنج میلیون و نهصد و دوازده هزار و پانصد ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه 
95/11/09 از  ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندخریدار خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950858 محکوم علیهم منور غمدیده گان و غیره محکومند به پرداخت مبلغ 439/393/576 

ریال از محل ماترک مرحوم محمدرضا غمدیده گان و پرداخت مبلغ 6/150/500 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک 
ثبتی به شماره 0 فرعی از 54 و 55 اصلی بخش 1 بیرجند از محل ماترک متوفی به میزان 3/64 دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که حسب 
نظریه کارشناسی ملک تعرفه واقع در خیابان حکیم نزاری 8 - پالک 10 به مساحت عرصه در حال حاضر 370/21 مترمربع که پس از تعریض 
265/07 متر مربع باقی می ماند و مساحت اعیانی حدود 303 مترمربع که فاقد استحکام بنا و قدیمی ساز می باشد و امتیازات شامل یک امتیاز 
برق 25 آمپر تکفاز + یک انشعاب گاز G4 خانگی + یک امتیاز 1/2 اینچ که با توجه به مراتب فوق به مبلغ 1/780/000/000 ریال کارشناسی شده 
است از طریق  مزایده  در روز دوشنبه تاریخ 95/11/04 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

 رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 950791 در قبال محکومیت آقای محمدرضا صباغی به پرداخت تعداد 30 عدد سکه کامل بهار آزادی 

بابت مهریه در حق محکوم لها خانم فاطمه بزرگ یک دستگاه خودروی پژو سواری تیپ 206 رنگ نقره ای مدل سال 1386 با شماره انتظامی 727 د 59 
ایران 32 متوقف و پارکینگ نظام گستر )محور روستای میرعلی( متعلق به محکوم علیه توقیف شده است و محکوم لها تقاضای فروش خودرو را نموده است 
که طبق نظر کارشناس با توجه به اینکه نیاز مبرم به یک جفت الستیک دارد به مبلغ 165000000 ریال )معادل 16 میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی 
شده است و قرار است از طریق مزایده در روز یکشنبه 95/11/10 ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی -  مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و ۹ ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:0۹153616756-0563234۹3۹۹

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
700 نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4
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امتحانات امروز دانشگاه آزاد دایر است
 

ایرنا- دانشگاه آزاد اسالمی در بخشنامه ای اعالم کرد: تمام امتحانات از 23 دی ماه به بعد مطابق برنامه ریزی انجام شده برگزار می شود و تمام واحدها، مراکز آموزشی، 
آموزشکده های دانشگاه آزاد و مدارس سما باید امتحانات لغو شده این سه روز را پس از اتمام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 با اطالع رسانی قبلی به 
دانشجویان برگزار کنند. بر اساس بخشنامه دانشگاه آزاد، مسئول اجرای این بخشنامه به عهده روسای واحدها، مراکز آموزشی و آموزشکده های سمای دانشگاه آزاد است.

یادداشت

سرگردانی در فضای 
مجازی شأن منتظران 
ظهور نیست
* حجت االسالم  والمسلمین محمدصادق کفیل 

که  است  کسی  و  دارد  دین  دغدغه  منتظر 
یعنی  کند،  می  حرکت  زمان)عج(  امام  همچون 
منتظر نگاهی دینی دارد. دغدغه دین داشتن، یعنی 
نباشد و  انجام  گناه، بی تفاوت  انسان نسبت به 
ثانیه ای سبب شویم که گناه  برای  اگر  ما حتی 
کمتر شود، اثرگذار است. اگر ما موجب شویم که 
ثانیه ای گناه نشود، تاثیرگذار است، برخی معتقدند 
اگر به خانمی تذکر دهم، لحظه ای مویش را می 
پوشاند اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمی 
گردد، اما همان یک لحظه، مانع از گناه شده ایم، 
حال تصور کنید، یک لحظه مانع از غیبت یا دروغ 
شویم، می توانیم بگوییم کمک کار هستیم، برای 
آنکه گناه نشود و حتی کار ثواب بیشتر شود، یعنی 

نسبت به دین بی تفاوت و بی دغدغه نبودن.
دعا برای ظهور باید در زندگی اصل شود، امروزه 
متاسفانه این دعا در حاشیه زندگی و برنامه ها قرار 
گرفته است، بطور مثال منبر می رویم، در کنارش 
دعا هم می کنیم، حرم ائمه اطهار)ع( می رویم و 
دعا هم می کنیم، نماز می خوانیم، دعا هم می 
کنیم این رفتار خوب و مطلوب است اما اگر خانواده 
ای برنامه ای معین داشته باشند تا بطور مثال هر 
شب ساعت 10، برای ظهور دعا کنند این رفتار 
دغدغه ای برای اعضای خانواده می شود. فردی 
برنامه ریزی می کند تا هر روز ساعت 7 صبح، 
بخواند  را  حجت)عج(  حضرت  سالمتی  دعای 
باید  مهدی)عج(  حضرت  ظهور  برای  دعا  یعنی 
خود جزئی از برنامه زندگی ما باشد نه در حاشیه 
به  بناست  که  فردی  بگیرد.  قرار  ما  های  برنامه 
مشهد مقدس رود، به زیارت امام رضا)ع( می رود 
ل  َعِجّ نیز دعا می کند: »اَللُّهَمّ  و در کنار ضریح 
لَِولیَِّک الَفَرج« اگرچه خوب و مطلوب است اما بهتر 
برای  دعا  با هدف  برویم  زیارت  به  که  است  آن 
شخصی  فرضا  یعنی  حجت)عج(  حضرت  ظهور 
بنا کند، شب جمعه در حرم امام حسین)ع( باشد 
تا برای ظهور حضرت)عج( دعا کند. اگر فرزندان 
امام  برای ظهور  دعا  نظم  پایین  سنین  همان  از 
زمان)عج( را در خانواده فرا بگیرند، بسیار مطلوب 
است چراکه آنگاه در زندگی شبانه روز، منتظران و 
شیعیان حضرت)عج(، دقیقه ای برای دعای ظهور 
حضرت)عج( اختصاص می یابد و در طول شبانه 
روز، همه در یک زمان مشخص می گویند: »اَللُّهَمّ 
ل لَِولیَِّک الَفَرج«. منتظر معطل نیست، زمانی  َعِجّ
که از انتظار فرج به بافضیلت ترین اعمال یاد می 
گونه  تالش  و  عملی  رفتاری  انتظار  یعنی  شود، 
است، پس سرگردانی در شبکه های مجازی برای 
انسان های بیکار است و آدم بی برنامه در فضای 

مجازی معطل می چرخد و سرگردان است.
از آسیب های فضای مجازی آن است  یکی 
که در این فضا فرد در هر دقیقه ای یک مطلب 
می  مطالعه  را  مختلف  رویکردی  و  موضوع  با 
سواد  بی  را  انسان  اطالعات،  انبوه  این  و  کند 
صورت  به  افراد  فضا،  این  در  کند.  می  تربیت 
تخصصی مطالعه نمی کنند البته افرادی در این 
فضا بصورت تخصصی روی موضوعی کار می 
نرم  همچون  فضایی  از  همگان  باید  اما  کنند 
نظام  زیرا  کنند  استفاده  برنامه  با  تلگرام  افزار 

زندگی منتظر، با برنامه است.

داستانک

پرستوی زندگی
 * محمد نظام دوست تامند

ازدواج،  آستانه  در 
هوای عاشقانه خیالش، 
به  را  مادرش  و  پدر 
به  خواست.  میانجی 
چند  خودش،  قول 
سال، یک مورد خوب 
بود.  اظهار  وقت  اینک  و  گرفته  نظر  تحت  را 
محلّی،  محصوالت  از  اندکی  و  شیرینی  و  گل 
زنگ  قرار،  ساعت  بود.  دیدار  اولین  دستمایه 
خانه ای، در جایی از شهر که پول، اّولین شرط 
زندگی بود؛ به صدا در آمد. در باز شد و غریب 
چای،  یک  و  شربتی  شدند.  وارد  ها  آدم  ترین 
مختصری،  معرفی  از  پس  بود.  نشستن  مقدمه 
حرف های اصلی به میان آمد. آمده ایم؛ گلی به 
گل های باغچه زندگی مان اضافه کنیم. و در 
مقام پاسخ: مرد سربازی را چه می کند؟ شغلش 
باشد.  داشته  باید  ای  خانه  هم  شود؟  می  چه 
به هر مقدار  البته زن هم کمکش می کند که 
باید  و  شود  می  قید  دو،  هر  نام  به  َسندی  در 
تعّهد بدهد که در شهر زن برای همیشه بماند. 
به  چندانی  دارد؛ حرف  ایمان  چنته  در  از چه  و 
میان نیامد که در البه الی حرف ها، اشاراتی 
و  نداشت  گفتن  برای  حرفی  جوان  بود.  شده 
پشت  بود؛  آمده  پدر  که  داشت  می  هم  نباید 
تعّهد  هیچ  گرفت:  و  بگیرد،  را  پسر  نگرانی 
ملزومات  اولین  پذیرد؛ خانه جزء  نمی  را  کتبی 
تهیه  بازوی  توانایی؛  حّد  تا  پدر  که  زندگیست 
اش را خواهد گرفت! سربازی، به امرّیه حوالت 

داده شد و ریز و درشت مسائل به خدا !

زندگی راه درازیست که باید طی کرد.
تا تکاپوی شروع، منتظر باید بود ... !          

به روز باشید می دانستید که ...نکات ریز خانه داری

باالتر باشد بیشتر در مقابل فشار های چطور لکه سوختگی اتو را از روی لباس پاک کنیم؟ IQ شما  هر چه 
حرف  و  نظر  به  باهوش  افراد  کنید،  می  مقاومت  روحی 
طرف  از  شدن  تایید  دنبال  و  دهند  نمی  اهمیت  دیگران 

دیگران نیستند !

در محل کار روی صندلی لم ندهیم و خودمان را آویزان 
و  بسیار زشت  مقابل  فرد  برای  این حالت  نکنیم.  صندلی 

زننده به نظر می رسد و ما را هم یک آدم بی نزاکت 
و بی ادب نشان می دهد.

ترفند
چطور عطر بزنیم که ماندگاریش ۲ تا ۳ برابر شود؟

هرچه نقطه ای که عطر می زنید گرم تر باشد مانند فک پایینی، 

سرشانه، گردن، آرنج داخلی، ساعد، مچ دست و ... عطر ماندگاری و 

پخش شوندگی بهتری خواهد داشت.

زمانی که لباستان با اتو سوخت، لباس را با آرد ذرت و آب بشویید 

تا لکه و جای سوختگی  اتو راحت از بین برود.

برداشت گل نرگس درشهرستان خو سف بیرجند -  ابوالفضل هوشمندیقاب عکس اگر مانند شکل زیر ... 

انگشت نشانه شما بلندتر از انگشت حلقه  تان 

است، یعنی در دوران جنینی میزان کمتری از هورمون 

تستسترون را دریافت کرده  اید و در نتیجه حافظه 

شفاهی قوی  ای دارید !

داده نما، آوای خراسان جنوبی

دلنوشته  صبح روز گذشته عفت مرعشی برای مرحوم آیت ا... هاشمی - انتخابقاب عکس

خانم عفت مرعشی همسر آیت ا... هاشمی)ره( به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، روز گذشته نیز هنگام 
صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند. همسر آیت ا... در دلنوشته ای کوتاه این جمالت را روی کاغذ نوشت:  
به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش 

امروز از همیشه نورانی تر بود. ناگهان این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم: 
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت                                      به تماشای تو آشوب قیامت برخاست 

مراسم گرامی داشت و ترحیم سومین روز درگذشت

آیت ا... هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار شد

اسالمی  آزاد  دانشگاه  همت  به 
حضور  با  و  جنوبی  خراسان 
و  مسئوالن  مردم،  مختلف  اقشار 
گرامی  مراسم  استان،  دانشگاهیان 
شامخ  مقام  بزرگداشت  و  یاد  داشت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مسجد 
آزاد  دانشگاه  )ع(  کاظم  موسی  امام 

اسالمی خراسان جنوبی برگزار شد.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  جنوبی،  خراسان  اسالمی  آزاد 
علیرضا  دکتر  مراسم  این  ابتدای 
رئیس  و  امنا  هیات  دبیر  حسنی 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
فقدان یار امام خمینی )ره( و همسنگر 

مقام عظمای والیت، آیت ا... هاشمی 
بزرگ  ای  ضایعه  را  رفسنجانی 
برشمرد و این ضایعه را به رهبر معظم 
خانواده  ایران،  شریف  مردم  انقالب، 
ی ان مرحوم و جامعه ی دانشگاهیان 
گفت.  تسلیت  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
این آزاده و جانباز پر افتخار سال های 
نقل خاطره  با  ادامه  در  دفاع مقدس 
و  توجه  و  مرحوم  آن  با  دیدار  از  ای 
جامعه  برای  ایشان  ی  ویژه  احترام 
دیدار  در  روزی  افزود:  ایثارگری  ی 
با ایشان گفتم شما از آزادسازی اسرا 
خاطرات  بهترین  از  یکی  عنوان  به 
خودتان در دوره ی ریاست جمهوری 
آیا هنوز هم بر همین  اید.  یاد کرده 
عقیده هستید؟ ایشان در جواب گفت: 
بلی هنوز هم بهترین خاطره برای من 
ورود آزادگان به میهن اسالمی است.

دکتر علیرضا حسنی در ادامه با اشاره 
به تالش های ایشان برای شجره ی 
طیبه ی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
ایجاد  دانشگاه آزاد اسالمی کار بزرگ 
و بی بدیلی بود که با پول پر برکت 

امام خمینی )ره( تأسیس شد.
دانشگاه  رئیس  و  امناء  هیات  دبیر 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی در ادامه 
گفت این ضایعه بزرگ را به ناخدای 
باخدای  کشتی انقالب ، مقام عظمای 
والیت حضرت آیت ا... خامنه ای که 
از  را  یاران ٥9 ساله ی خود  از  یکی 
دست دادند، صمیمانه تسلیت عرض 
می نمایم و امیدوارم سایه بلند پایه ی 

ایشان بر سر ما مستدام باشد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حسینی خراسانی رئیس بازرسی 
عالی  ستاد  روحانیون  امور  مشاور  و 

کانون های فرهنگی مساجد کشور با 
اشاره به اینکه بعثت نبی مکرم اسالم 
)ص( یک انقالب بزرگ فرهنگی در 
و  مهربانی  پیامبر  گفت:  بود،  جهان 
مصطفی  محمد  حضرت  رحمت 
به  ذلت  حضیض  از  را  مردم  )ص( 
اوج عزت رساند و دین مبین اسالم 
دیوار  تا  اطلس  اقیانوس  کنار  از  را 
و  االسالم  حجت  کرد.  ترویج  چین 
ذکر  با  ادامه  در  حسینی  المسلمین 
رفسنجانی  هاشمی  ا..  آیت  خدمات 
به کشور و انقالب و سوابق درخشان 
و ابعاد شخصیت واالی ایشان گفت: 
تملق  و  شنگه  الم  اهل  مرحوم  آن 
ی  وسوسه  و  نبود  چاپلوسی  و 
قوی  ارادت  در  نتوانست  خناسان 
الشأن  عظیم  رهبری  به  ایشان 
همیشه  و  کند  ایجاد  رخنه  انقالب 

عاشق  »من  گفت:  می  صمیمانه 
آقای خامنه ای هستم.«

المسلمین  و  االسالم  حجت 
مرحوم  ادامه  در  خراسانی  حسینی 
را یکی  رفسنجانی  ا... هاشمی  آیت 
با اشاره به جمله  از نوابغ برشمرد و 
ی معروف حضرت امام خمینی )ره( 
یار  که  نستوه  مجاهد  این  گفت: 
تا  بارها  بود،  رهبری  و  امام  دیرین 

مرز شهادت پیش رفت.

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط           در اسرع وقت
09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1516:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

الک قرمزسالم بمبئــی
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام فنــودی 10 سال ضمانت و 5 سال بیمه 
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت
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با این راهکارها از آینده تان پشیمان نمی شوید

پنجشنبه *23 دی  1395 * شماره 3695

آیه روز  

آن روز كسانى كه كفر ورزيده  اند و از پيامبر ]خدا[ نافرمانى كرده  اند آرزو مى كنند كه اى كاش با خاك 
يكسان مى  شدند و از خدا هيچ سخنى را پوشيده نمى  توانند داشت. سوره النساء، آيه 42

حدیث روز  

شخص شكرگزار به سبب شكر، سعادتمند تر است تا به سبب نعمتى كه باعث شكر شده است؛ زيرا نعمت 
كاالى دنياست و شكرگزارى، نعمت دنيا و آخرت است. امام على النقى )ع(

تو كه دور از منى دل در برم نى
هوايى غير وصلت در سرم نى
به جانت دلبرا كز هر دو عالم

تمناى دگـ جـز دلبرم نى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

برقرار بودن و پايدار ماندن در عصر رقابت

 در بازاريابى دو مفهوم بسيار عميقى وجود دارد به 
نام هاى ادراك و انتظار مصرف كننده، كه هر كدام 
نقش بسيار ويژه در راستاى رسيدن به ارزش هاى برند 
ايفا مى كنند و موجبات برند شدن را فراهم مى آورند.
 انتظار يعنى پيش بينى حس مصرف كننده در زمان 
قبل از مصرف، به معناى ديگر يعنى من مى خواهم 
كه از اين برند و محصوالتش اين ارزش، فايده و 
يا حس را تجربه كنم. عواملى چون تبليغات برند، 
تبليغات دهان به دهاِن پيرامون برند، استفاده قبلى 
از محصوالت و يا خدمات برند و حتى استفاده از 
يک محصول و يا خدمات از برندهاى رقيب همگى 
مشترى  انتظار  روى سطح  بر  كه  هستند  عواملى 
تأثيرگذارند.  در بازاريابى ادراك چيست؟ از دو تعريف 
ساده اما مهم و تأثيرگذار انتظار و ادراك مى توانيم به 

يک رابطه عجيب پى ببريم:
-  اگر سطح انتظار مشترى از سطح ادراكش باالتر 
باشد مشترى ما اصطالحاً يک مشترى ناراضى است.

- اگر سطح انتظار مشترى برابر با سطح ادراكش باشد 
مشترى ما اصطالحاً يک مشترى راضى است.

-اگر سطح انتظار مشترى از سطح ادراكش پايين تر 
باشد مشترى ما اصطالحاً يک مشترى مشعوف است.

نكته كليدى اين ارتباط در اين مهم نهفته شده است 
كه گفتار و كردار برندها از منظر مشترى مى بايستى 
قابل درك، ملموس و از همه مهم تر متناسب باشد و 
از بسط اين دو مفهوم مى توانيم پى ببريم كه آنها چه 
رابطه اى مى توانند با برند داشته باشند! اگر بخواهم 
عرض خودم را ساده بيان كنم مى گويم كه يک نام 
خوش و نيک، ارزش خود را از كجا و چگونه بدست 

خواهد آورد؟!

زد:  فرياد  دزد  آمريكا،  در  بانک  از يک  در دزدى 
»هيچكس حركت نكند پول مال دولت است«.

با اين حرف همه به آرامى روى زمين دراز كشيدند. 
به  اين مى گويند »شيوه تفكر« وقتى دزدان  به 
ليسانس  كه  جوان  دزد  رسيدند،  مخفيگاهشان 
داشت  سواد  كمى  پيركه  دزد  به  داشت  تجارت 

گفت: »بياپولها را بشماريم«.
امشب  برد،  مى  زيادى  »وقت  پيرگفت:  دزد 

تلويزيون مبلغ را اعالم مى كند.«
به اين مى گويند »تجربه«

گفت  رئيسش  به  بانک  مدير  دزدها  رفتن  بعداز 
فورا به پليس اطالع مى دهم ولى رئيس گفت: 
و  برداريم  مقدارى  هم  خودمان  تا  »صبركن 
رقم  با  و  كنيم  اضافه  خود  قبلى  برداشتهاى  به 
موج  »با  گويند  مى  اين  به  كنيم«.  اعالم  دزدى 
كرد  اعالم  را  رقم  تلويزيون  وقتى  كردن«  شنا 
دزدان پول رو شمردند و بسيار عصبانى شدند كه 
ما زندگيمان راگذاشتيم و 20ميليون گيرمان آمد 
ولى رئيسان بانک در يک لحظه و بدون خطر 80 
اين مى گويند »دانش  به  ميليون بدست آوردند. 

بيشتر از طال ميارزد«

شدن  نزديک  و  سال  فصل  آخرين  آغاز  با 
مى  سعى  معموال  ما  همه  سال،  پايان  به 
كنيم نگاهى به سالى كه گذشت بياندازيم و 
عملكرد و رفتار خود را در آن سال مورد ارزيابى 
و  فراز  ما  همه  زندگى  در  قطعا  دهيم.   قرار 
نشيب هاى متعددى وجود داشته و در اغلب 
موارد، اگر نگوييم تمام موارد، شكست هايى 
كه تجربه كرده ايم نتيجه اشتباهات خودمان 
بوده است. اما اين بدان معنا نيست كه بايد خود 
را براى آن اشتباهات مجازات كنيم؛ در حقيقت 
مرور گذشته به ما كمک مى كند از اشتباهات 

خود درس بگيريم.
  هیچ چیز را خیلی جدی نگیريد

درست است، زندگى شوخى بردار نيست. مردم 
است.  الزم  زندگى  براى  پول  هستند.  مهم 
زجركشيدن  شاهد  ندارد  دوست  هيچكس 
تعداد  شايد  حال  عين  در  اما  باشد.  ديگران 
مشكالتى كه نتوانيم با لبخندى بر لب يا حسى 
از شوخ طبعى با آن برخورد كنيم خيلى زياد 
نباشد. شايد بسيارى از ما افرادى را بشناسيم 

كه با سرطان دست و پنجه نرم مى كنند ولى 
همچنان در هر جمعى كه حضور مى يابند با 
شوخى ها و خنده هاى خود جمع را به نشاط 
مى آورند. بسيارى از افراد در دوران ركودهاى 
مالى با مشكالت جدى روبرو شده اند، اما ايمان 
آنها به آينده به آنها كمک كرده تا طوفان را 
پشت سر بگذارند. در هر اتفاق و رويدادى در 
زندگى خود به دنبال نشاط، عشق و نكته اى 

براى لبخند زدن بگرديد.
ذهن جايگاه تفکر است نه احساسات

اگر نوشته ها و آموزه هاى دكتر كاپيل گوپتا 
را دنبال كرده باشيد، مى دانيد كه او چگونگى 
رهايى از ذهن و فكر را آموزش مى دهد كه 
به سعادت و روشنگرى ختم مى شود. فكر و 
و  نگرانى  اضطراب،  منشا  كه  ذهن شماست 
نااميدى است نه قلب شما. از ذهن و مغز خود 
براى يادگيرى و نوآورى استفاده كنيد. اما در 
رويارويى با دنيا ذهن را خاموش و قلب خود 
را فعال كنيد. خود را از شر دانشى كه سودى 
براى شما ندارد خالص كنيد و پرسش هايى 

بپرسيد كه شما را به سمت درك و دانش واقعى 
هدايت مى كنند.

تعداد افرادی که با آنها ارتباط عمیق 
و تنگاتنگی داريد را محدود کنید

با  كه  شناسيم  مى  را  اشخاصى  ما  از  خيلى 
تعداد زيادى از افراد آشنا هستند و با حضور در 
خانواده، جوامع و ارتباطات فيسبوكى گسترده 
احساس آرامش و قدرت مى كنند. اما ارتباطات 
سطحى معموال به سرعت پايان مى يابند. به 
دنبال افرادى بگرديد كه ارزش برقرارى ارتباط 
عميق و تنگاتنگ را داشته باشند و سپس سعى 
كنيد تجربيات مشترك خود با آنها را بسط دهيد.

تنها قاضی خود باشید
نظر بقيه اهميتى ندارد. درست است، سايرين 
هستند؛  شما  ارزيابى  حال  در  مداوم  بطور 
دوستان.  و  خانواده  سرپرستان،  مشتريان، 
ارزيابى آنها بر اساس منافع خودشان صورت 
مى گيرد، نه منافع شما. شما بايد از ديد خود 
موفق باشيد. سپس محيط و گروهى را پيدا 
كنيد كه به آنچه هستيد و توانايى هاى شما 

اهميت داده و قدردان آن است.
هیچ فرصتی را برای يادگیری

 از دست ندهید
كه  هايى  شكست  و  ها  موفقيت  تمامى  در 
تجربه مى كنيم موردى براى يادگيرى وجود 
در  يادگيرى  هاى  فرصت  اين  معموال  دارد. 
موارد شكست، جايى كه بطور معمول پشيمانى 
شكل مى گيرد بارزتر و مشخص تر هستند. 
زمانى كه روند يادگيرى بيش از اتمام و پايان 
بزودى  باشد،  داشته  اهميت  شما  براى  كار 
غيرقابل  كه  مانعى  كه هيچ  آموخت  خواهيد 
عبور باشد وجود ندارد و پشيمانى به هيچ عنوان 

توجيه پذير نيست.
حرف های منفی را ناديده بگیريد 

اينكه  از  بيشتر  دهيد  اجازه  ديگران  به  اگر   
بازده اى به زندگيتان بدهند، از آن كسر كنند، 
اينكه  تعادل زندگيتان بر هم خورده و بدون 
نظرات  شد.  خواهيد  منفى بافى  اسير  بفهميد 
بى فايده و آزاردهنده ديگران را ناديده بگيريد. 
هيچكس حق قضاوت كردن درمورد شما را 

ندارد. ممكن است داستان زندگيتان را شنيده 
باشند اما مطمئناً نمى توانند حس و حالتان را 
درك كنند. شما هيچ كنترلى روى حرف هاى 
ديگران نداريد؛ اما كنترل اينكه به آنها اجازه 
بدهيد اين حرفها را به شما بزنند يا نه دست 
حرف هاى  مى توانيد  شما  است.  خودتان 
 مسموم آنها را رد كنيد تا به قلب و فكرتان 

آسيب نرسانند.
کسانی که اذيتتان کرده اند را ببخشید

 اينكه ديگران را ببخشيد به اين معنى نيست 
كه باز به آنها اعتماد كنيد. فقط نبايد وقتتان 
اذيتتان  كه  كسانى  از  شدن  متنفر  براى  را 
كرده اند تلف كنيد چون بايد حسابى مشغول 
دوست داشتن كسانى باشيد كه دوستتان دارند. 
هميشه  مى كند  عذرخواهى  كه  كسى  اولين 
شجاع ترين است. و اولين كسى كه مى بخشد 
و  مى گذرد  كه  كسى  اولين  است.  قوى ترين 
است. شادترين  مى كند،  عبور  ناماليمات   از 
آزاد  شاد.  و  باشيد  قوى  باشيد،  شجاع  پس 

زندگى كنيد.

عارفانه روز

هر چيزى  ممكن است در يک چشم به هم زدن 
 تغيير كند. اما ناراحت نباش خدا پلک نمى زند
پس به خدا توكل كن و خودت را  به او بسپار

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد 
درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند،

 نه رفتار و عملكرد شما

كاغذ سفيد رو هر چقدر هم تميز و زيبا باشد 
كسي قاب نمي گيرد، براي ماندگاري در ذهنها

 بايد حرفي براي گفتن داشت 

من برای موفق شدن خلق شده ام وحاال بابت 
موفقیتم خدا را شاكرم.هر چه بیشتر به مردم 
كمک می كنم  سعادتمندتر ورو به رشد ترم.

در دنیای من همه برنده اند.

826973415
497185623
315246987
682359741
973418256
541762398
134597862
269831574
758624139

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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حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

     سـاندویچ فــدک
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

ترجمه انواع متون 
عمومی و تخصصی
در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

09304447249

شبانه روزی

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش  1000 حلقه 
الستیک  مستعمل سواری 

09158630250

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نيسان، وانت 
كارگر و بارچين ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بيرجند- سجادشهر- نبش غدير 4 
با مديريت: جليل رحيم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فروش فست فود در بهترین 
موقعیت کاری

09157283359

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  
بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی

  زیبایی سی تل      32230549

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

49-47 

خرید ، فروش ، رهن و اجاره 
امالک شعبانیه ، نرجس و دولت

بلوار شعبانیه - حدفاصل چهار راه دولت
 و چهار راه بقیه ا... )عج(

 32318281 -09151611812
09159618277 

خرید و فروش

 مسکن مهر

     امالک مهرشهر
زاده  عشقی   

به نیروی خانم برای کار در مرکز 
اقامتی  نیازمندیم.

)مدرک  تحصیلی باالتر از دیپلم(     
32252276

استخدام بازاریاب
به اطالع آن دسته از عزیزانی که عالقه مند به موفقیت و پیشرفت می باشند 

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با داشتن برندهای معتبر 
حقوق ثابت بیمه و پورسانت عالی نیاز به افراد واجد شرایط ذیل دارد 

بازاریاب حضوری خانم یا آقا - بازاریاب تلفنی خانم یا آقا 
32320138 -09154811449

کشنـــــده فروشـــــی
فروش کشنده آمیکو شرکت نفتی به همراه تانک

تانکر مدل 89،تیغه مارال کپسول حنیفرام تمیز و سالم- کشنده مدل 93/10 
2سال  الستیک%70-  شده-  بیمه  تازه 
قسط  3سال  شده-  پرداخت  اقساط  از 
باقیمانده - هر قسط 7500 - سالم و سرپا 

درحال کار- با درآمد میانگین خوب    
قیمت: 125میلیون 09360024459
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آغاز اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از اول بهمن

28 بازیکن به نخستین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسال دعوت 
دعوت  بازیکنان  اسامی  بزرگساالن  فوتبال  ملی  تیم  شدند.سرمربی 
شده به مرحله نخست اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال را زیر اعالم 
کرد و گفت: بازیکنان از روز یکم تا پنجم بهمن ماه زیر نظر کادر فنی 
تمرینات خود را آغاز می کنند.ملی پوشان باید روز یکم بهمن ماه خود 

را در کمپ تیم های به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

اسکیت بازان استان  به اردوی تیم ملی دعوت شدند

فاطمه ادیبی فر و حامد یعقوبیان به اردوی نهایی تیم ملی اسکیت 
های  رقابت  برگزاری  از  شدند.پس  دعوت  زنان  و  مردان  بال  رول 
حضور  برای  برتر  نفرات  انتخاب  و  آزاد  دستجات  بال  رول  اسکیت 
 35 اسامی  کنندگان،  عملکرد شرکت  ارزیابی  و  فنی  های  تست  در 
نفر از جمله 2 اسکیت باز خراسان جنوبی از سوی فدراسیون اسکیت 
ایران که  برای شرکت در اردو اعالم شد.تیم ملی اسکیت رول بال 
در  را  جهان  عنوان سومی  و  مردان  بخش  در  جهان  قهرمانی  نایب 
بخش زنان در کارنامه دارد خود را برای حضور در رقابت های جهانی 
بنگالدش که از 2٩ بهمن تا ٧ اسفند برگزار می شود، آماده می کند.

فینالیست های مسابقات فوتسال لیگ دسته 2 کارکنان
 ادارات بیرجند تعیین شدند

ادارات  کارکنان   2 دسته  لیگ  فوتسال  مسابقات  های  فینالیست 
بیرجند پس از 2 ماه رقابت، مشخص شدند.تیم های نظام مهندسی 
ساختمان و فرماندهی نیروی انتظامی در دیدار فینال لیگ دسته 2 
به مصاف هم می روند.تیم های استانداری و رعد پدافند هوایی در 
بهمن   12 دیدارها  کرد.این  خواهند  رقابت  هم  با  بندی  رده  بازی 
بانک  های  تیم  هم  ها  رقابت  این  یک  دسته  شود.در  می  برگزار 
از  تجارت  و  معدن  و صنعت،  زندانها  احمر، سازمان  تجارت، هالل 

گروه ب به مرحله یک 4 نهایی راه یافتند.

رقابت های قوی ترین مردان ایران برای دومین بار در 
شهرستان قاین برگزار می شود

شهرستان قاین برای دومین بار میزبانی رقابت های قوی ترین مردان 
ایران را برعهده گرفته است که این مسابقات طی روزهای 28 دی ماه 
لغایت اول بهمن ماه در سه مرحله برگزار می شود.محمد امین محمد 
پرست، رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی ،با بیان 
اینکه این رویداد به عنوان یک فرصت برای ظرفیت های ورزشی و 
اجتماعی خراسان جنوبی به شمار می رود،افزود: خراسان جنوبی برای 
دومین بار میزبانی رقابت های قوی ترین مردان ایران در وزن +105 
کیلو گرم را برعهده گرفته است که فرصتی برای درآمدزایی و شناسایی 

پتانسیل های ورزشی و اجتماعی برای مردم این خطه است.

خاصیت گالب برای سالمتی و پوست

گالب فواید زیادی برای پوست به ارمغان 
می آورد. یکی از مهمترین خواص گالب، 
های  عفونت  برابر  در  پوست  محافظت 
گالب  دلیل  همین  به  است.  باکتریایی 
پوست  های  تمیزکننده  بهترین  از  یکی 
به شمار می آید. گالب درخشان کننده 
آلودگی  بردن  بین  از  در  و  است  پوست 

یکی  رو  این  از  کند.  می  کمک  پوستی 
به  آرایشی  های  کننده  پاک  بهترین  از 
حفظ  در  همچنین  رود.گالب  می  شمار 
اثر  و  کند  می  پوست کمک   PH تعادل
آرام بخشی بر آکنه و اگزما دارد. بنابراین 
به طور خالصه، خاصیت های گالب برای 

پوست به شرح زیر می باشد.

به این دالیل فلفل دلمه بخورید

طعم  افزایش  بر  عالوه  ای  دلمه  فلفل 
سبزیجات  این  دارد.  زیادی  خواص  غذا 
دارند. یک  پرخاصیت رنگ های مختلفی 
مرکبات  اندازه  به  ای  دلمه  فلفل  فنجان 
ویتامین C دارد. فلفل دلمه ای ها غنی از 
ویتامین C هستند. یک عدد فلفل دلمه 
ای سبز متوسط بیش از 100 درصد نیاز 

روزانه به این ویتامین را تأمین می کند. 
بتاکاروتن  از  غنی  سبز  ای  دلمه  فلفل 
در  اکسیدان  آنتی  این  میزان  اما  است. 
می  برابر  چندین  قرمز  ای  دلمه  فلفل 
باشد. الزم به ذکر است که مصرف فلفل 
افزایش ویتامین  دلمه ای ها راهی برای 

B6 و اسیدفولیک بدن است.

برای فشار خون باال آب نارنج بخورید 

مصرف آب نارنج برای درمان فشار خون 
دارای  میوه  یک  است.نارنج  مفید  باال 
غنی  منبع  و  است  خشک  و  سرد  طبع 
می  نارنج  آب  مصرف  است.   C ویتامین 
تواند ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین 
کند.مصرف  تقویت  را  ایمنی  سیستم  و  
آب نارنج  روند درمان سرماخوردگی را با 

کمک مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین 
C تسریع می کند.آب نارنج یک ضدعفونی 
کننده قوی محسوب می شود برای افرادی 
که گلودرد دارند، مصرف نصف لیوان آب 
نارنج همراه با یک قاشق عسل و خوردن 
آن بعد از غذا برای افرادی که فشار خون 

باال دارند، بسیار مفید است.

یک دنیا راز سالمتی در ادویه کاری

عنصر اصلی پودر کاری در تمام کشورها 
و  زیبا  رنگ  موجب  که  است  زردچوبه 
خاصیت فوق العاده آن می شود.پودر کاری 
به دلیل وجود کورکومین که عامل التهاب 
موجب  است،  قوی  آنتی اکسیدان  یک  و 
می شودحتی  مفاصل  التهاب  کاهش 
ناقل سرطان  ممکن است این عنصر ژن 

پیشرفت  روند  و  غیرفعال کند  را  پستان 
بزرگ  روده  و سرطان  پروستات  سرطان 
و  مثبت  تأثیر  دهد.کورکومین  کاهش  را 
لوزالمعده  چشمگیری در درمان سرطان 
سرطان  با  می تواند  کورکومین  دارد. 
سلول های  مالنوم  و  مبارزه  نیز  پوست 

سرطانی پوست را تخریب کند. 

است  بهتر  کنید  کم  را  وزنتان  خواهید  می  اگر 
بدانید که خوردن وعده نهار در ساعت مشخص 
آن، تاثیر زیادی روی کاهش وزن شما دارد. در 
مطالعه اخیر که در مجله آمریکایی تغذیه بالینی 
منتشر شده محققان دریافتند خوردن وعده نهار 
بافت  از ساعت 15 موجب تجمع چربی در  بعد 

دهند؛  می  نشان  ها  شود.بررسی  می  بدن  های 
بدن ما زمانیکه مواد غذایی را پیش از ساعت ۳ 
دریافت می کند، سوخت و ساز بهتری داشته و 
زمانیکه بعد از این ساعت ناهار بخورید متابولیسم 
بدن شما با مشکل روبرو شده و کالری کمتری 
را می توانید بسوزانید.همچنین مصرف وعده شام 

جدی  خطری  می تواند  هفت  ساعت  از  بعد  هم 
برای سالمت افراد باشد، زیرا افراد در طول شب 
می سوزانند  کمتری  کالری  تحرکی  کم   دلیل  به 
که سبب چاقی، اضافه وزن و به دنبال آن ابتال به 
انواع بیماری ها در بلند مدت در آن ها می شود.اما 
این تاثیر برای وعده ناهار به مراتب بیشتر است.

بعد از ساعت 15:00 هرگز ناهار نخورید!

واژگوني سواري پراید چهار مجروح برجای گذاشت

گفت:واژگونی یک دستگاه سواري  درمیان  انتظامي شهرستان  فرمانده 
اظهار  بیگي  زال  محمود  گذاشت.سرهنگ  برجای  مجروح  چهار  پراید 
داشت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در یکي 
همراه  به  راه  پلیس  مأموران  بالفاصله  درمیان  روستایي  محورهاي  از 
با حضور در  افزود:مأموران  اعزام شدند.وی  به محل سانحه  امداد  گروه 
صحنه مشاهده کردند که یک سواري پراید واژگون شده است که در این 
سانحه،راننده و ۳ نفر از سرنشینان مجروح و جهت مداوا به بیمارستان 
دست  در  حادثه  علت  اینکه  بیان  با  بیگي  زال  شدند.سرهنگ  منتقل 
بررسي مي باشد به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و 

رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

کیست 11 کیلوئی در شکم دختر 18 ساله

دختری جوان سال ها با کیست 11 کیلویی در شکمش زندگی می 
 11 کیست  شهرکرد  کاشانی  اهلل  آیت  بیمارستان  متخصصان  کرد. 
کیلوئی را از شکم بیمارخارج کردند.سرپرست تیم جراحی بیمارستان 
بدون  ساله   18 دختر  شکم  از  کیست  گفت:این  کاشانی  اهلل  آیت 
دلیل  به  بیمار   : افزود  .وی  شد  خارج  کیست  ترشح  یا  و  خونریزی 
افزایش اندازه شکم و فشار به کلیه ها و اندام درونی شکم به پزشک 
مراجعه کرده بود که پس از انجام سونو گرافی ، وجود کیست بزرگ 
در شکم بیمار مشخص و بیمار سریع در بیمارستان بستری شد. وی 
اکنون حال عمومی  انجامیدو هم  به طول  گفت:جراحی سه ساعت 

بیمار مطلوب است و دو روز آینده از بیمارستان مرخص می شود .

توقیف کامیون با کشف 21کیلو تریاك

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از توقیف یک دستگاه کامیون حامل 21کیلوگرم 
تریاک خبر داد. سرهنگ»محمد هوشنگي«در تشریح این خبر اظهار داشت:مأموران 
کامیون  دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  شهرستان  انتظامي 
مشکوک و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از 
خودرو مقدار 21کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه اي داخل خودرو جاساز شده 
این رابطه یک دستگاه خودرو  بود کشف کردند.سرهنگ هوشنگي تصریح کرد:در 
قضائي  مراجع  به  قانوني  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  با  متهم  دو  و  توقیف 
معرفي شد.وي با تاکید بر عزم راسخ پلیس و مبارزه قاطع با سوداگران مرگ اظهار 
داشت:خانواده مهمترین و اساسي ترین نقش را در پیشگیري از اعتیاد جوانان به 

مواد مخدر ایفا مي کند.   

میوه ضد سرطان! 

در حالی که روز به روز تعداد میوه هایی 
افزایش  که خاصیت ضد سرطانی دارند، 
می یابد، آناناس را نیز جزء میوه های ضد 
افزایش  مورد  در  آناناس  است.  سرطان 
دیرباز  از  بدن  ایمنی  سیستم  کارایی 
شناخته شده بود و پزشکان همواره توصیه 
عمل های  از  پس  بیماران  که  می کنند 

جراحی یا دچار شدن به بیماری  عفونی 
ماده  نوعی  آناناس  کنند.  مصرف  آناناس 
وجود دارد که عملکرد پروتئینی را که در 
۳0 درصد سرطان ها دخیل است،متوقف 
بدن  ایمنی  سیستم  است  قادر  و  کرده 
نابود ساختن  و  قرار دادن  برای هدف  را 

سلول های سرطانی تحریک کند.

ایزوگام شرق 
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050 

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

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

آدرس: بلوار شهید آوینی، نیلوفر، انتهای امیرکبیر
شماره تماس:  09151635494

قیمت بلیت استخر نیلوفر 
)دانشگاه آزاد(

داشتن کاله و مایو مناسب برای آقایان و بانوان الزامی است

به مدت محدود 5000 تومان



7
تور یک روزه طبیعت گردی به مقصد خوسف برگزار شد

دادرس مقدم- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرتو شرق، تور یک روزه ویژه 20 نفر از مسافرین را برگزار کرد. صالحی مسئول میراث فرهنگی شهرستان خوسف گفت: 
در این تور از حیات وحش منطقه حفاظت شده آرک و طبیعت بکر منطقه، سایت تکثیر روستای تجک )قوچ و میش اوریال(، بافت تاریخی روستای آرک و جاذبه های گردشگری خوسف 
شامل آرامگاه ابن حسام بازدید شد. وی افزود: در این روز گردشگران حدود 3 ساعت پیاده روی سبک در منطقه زیبای آرک داشتند و از کارگاه تهیه عرقیجات سنتی هم بازدید شد. 

پنجشنبه* 23 دی 1395 * شماره 3695
7

60 هزار هنرمند استان
در حوزه صنایع دستی
فعالیت می کنند

فعالیت  از  فرهنگی  میراث  مدیرکل  برزجی- 
60 هزار  هنرمند صنایع دستی در استان خبر داد 
و گفت: اما فقط 4000 نفر در سامانه اطالعاتشان 
ثبت شده است. رمضانی در گفتگو با خبرنگار آوا 
با بیان اینکه در رونق بازار تولیدات صنایع دستی، 
ارتقا کیفیت محصول مورد تأکید است، ادامه داد: 
یکی از مشکالت صنایع دستی استان اتصال آن به 
بازار فروش است. وی از وجود 380 رشته صنایع 
دستی خبر داد و گفت: 80 رشته در خراسان جنوبی 
شناسایی شد که 40 رشته فعال و 15 رشته نیمه 
فعال و مابقی نیازمند احیاست. وی با بیان اینکه 
صنایع دستی برخالف گذشته در زندگی امروز جنبه 
نتوانیم  اگر  داد:  ادامه  است،  گرفته  به خود  زینتی 
کیفیت را کنترل کرده و مهارت تولیدکنندگان را 

ارتقا دهیم در بازارهای فروش به نتیجه نمی رسیم.

وضع مالی اتاق های بازرگانی
شفاف سازی شوند

مهر- معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران 
گفت: شفافیت مالی در اتاق ها باالترین خدمتی است 
که می توان انجام داد و باید مورد توجه قرار گیرد. 
زمانی در جمع اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
بیرجند عنوان کرد: همه اتاق ها باید شفافیت مالی را 
مورد توجه قرار دهند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، 
معادن و کشاورزی بیرجند نیز خواستار تأمین اعتبار 
ایجاد مرکز مطالعات استراتژیک استان شد  برای 
و گفت: این مرکز یکی از ضروریات برای استان 
است. احتشام بیان کرد: عدم پرداخت مشوق های 

صادراتی انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده است.

پیش بینی هواشناسی از کاهش دمای هوا
و تشدید یخبندان در استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: از امروز تا یکشنبه هفته 
آینده با ریزش هوای سرد مجددا شاهد کاهش دما 
و تشدید یخبندان خواهیم بود. برهانی عنوان کرد: 
از جمعه شب با نفوذ تدریجی موج ناپایداری به تراز 
میانی جو استان به تدریج افزایش ابر و در اواخر وقت 
روز شنبه احتماال بارش های پراکنده برف و باران 
در برخی نقاط شرقی و شمالی استان رخ خواهد داد.

۵00 برنامه قرآنی در کانون های
مساجد استان برگزار می شود

مهر- معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد 
گفت: در دهه فجر امسال 500 عنوان برنامه قرآنی 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  در سطح 
استان برگزار می شود. نخعی پور در کمیته قرآنی 
از  بیش  توزیع  به  اشاره  با  استان  ستاد دهه فجر 
فجر  دهه  در سطح مساجد طی  قرآن  جلد   500
امسال، عنوان داشت: عالوه بر این بالغ بر 50 عدد 

تابلو طرح تالوت در مساجد توزیع خواهد شد.

آیین یادبود آیت ا... هاشمی رفسنجانی
در مرکز بخش مرزی مود برگزار شد

اکبر  ا...  آیت  ارتحال،  بزرگداشت  آیین  ایرنا- 
از  هاشمی رفسنجانی در مرکز بخش مرزی مود 
با حضور  روز چهارشنبه  توابع شهرستان سربیشه 
اقشار مختلف مردم و مسوالن شهرستان برگزار شد.

 سن استفاده از لوازم آرایشی در استان
به 1۵سال رسید

و  بهداشتی  آرایشی،  اتحادیه  رئیس  ایرنا- 
تجهیزات پزشکی، گفت: استفاده از لوازم آرایشی 
می  زودرس  پیری  باعث  غیرمجاز  بهداشتی  و 
شود، متاسفانه سن استفاده از این لوازم در استان 
تصریح  کمیلی  است.  یافته  کاهش  سال   15 به 
کرد: عمده لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز به 
می  وارد  افغانستان  و  پاکستان  طریق  از  استان 

شود و از لحاظ کیفیت استاندارد نیستند.

اختصاص بیش از یک میلیارد ریال
برای بهسازی دامپزشکی قاین 

غالمی- رئیس شبکه های دامپزشکی استان از 
تخصیص مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال برای 
بهسازی شبکه دامپزشکی قاین خبر داد. گوهری 
عنوان کرد: این مبلغ برای زیباسازی، محوطه سازی 
و همچنین اصالح بهینه سازی سیستم گرمایشی 
هزینه شده است که امیدواریم با ادامه تخصیص 

اعتبارات این پروژه زودتر به اتمام رسد.

سرمایه های اجتماعی برای
بازآفرینی شهری بیرجند تقویت شوند

گفت:  بیرجند  فرماندار  عمرانی  معاون  مهر- 
اجتماعی در  نهادهای محلی و سرمایه های  باید 
فرآیند بارآفرینی شهری تقویت شوند. رونقی صبح 
چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی ارتقاء وضع 
شاخص علمی اجتماعی، فرهنگی و سالمت ستاد 
مشارکت  کرد:  اظهار  بیرجند  شهری  بازآفرینی 
ساکنان و تشکل های اجتماعی در تصمیم گیری ها 
و حفظ بازآفرینی شهری از اهمیت باالیی برخوردار 
اجتماعی  و  سیاسی  امور  اداره  سرپرست  است. 
قانونی  محدوده  در  فعالیت  گفت:  نیز  فرمانداری 
فرسوده،  های  بافت  محدوده  در  متمرکز شدن  و 
سکونت گاه های شهری و مناطق حاشیه نشین باید 

مهمترین محدوده فعالیت این کارگروه قرار گیرد.

رسالت آیت ا... هاشمی رفسنجانی
بر پایه حفظ وحدت امت اسالمی استوار بود

بیان  با  درمیان  اهل سنت  امام جمعه  تسنیم- 
اینکه رسالت آیت ا... رفسنجانی در امور کشوری بر 
پایه تقویت و حفظ وحدت امت اسالمی استوار بود 
گفت: فقدان آیت ا... هاشمی رفسنجانی یک شوک 
بزرگ برای ملت ایران است. مولوی عبداللهی در 
مراسم گرامیداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
مسجد محمدرسول ا... )ص( اسدیه فقدان آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی را یک شوک بزرگ برای ملت 
ایران خواند و اظهار کرد: همه ما در غم این فقدان 
عظیم به سر می بریم و این درد بزرگی است که 

جامعه اسالمی ما را سخت مکدر ساخته است.

مراسم بزرگداشت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی در دانشگاه بیرجند برگزار شد

گروه خبر- به مناسبت سومین روز ارتحال آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی یار دیرینه امام )ره( و رهبری و 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مراسم 
بزرگداشتی با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه بیرجند بعد از نماز ظهر و عصر در مسجدامام 

جعفرصادق)ع( این دانشگاه برگزار شد.

دومین کنگره شاعر اهل بیت)ع(
در استان برگزار می شود

گروه خبر- دومین کنگره شاعر اهل بیت )ع( 
با موضوع “امام رضا )ع( در سروده های شاعران 
تبلیغات  سازمان  همت  به  اسالمی”  مذاهب 
شیعه  شاعران  می شود.  برگزار  استان  اسالمی 
بهمن   5 تا  را  خود  آثار  می توانند  سنت  اهل  و 
هر  آیینی  شاعران  و  مداحان  کانون  به  امسال 
شهرستان و یا تا 18 بهمن به دبیرخانه دومین 

کنگره شاعر اهل بیت ارسال کنند.

 روشنایی روستای حاجی آباد
در دست اقدام است

کاری- در پیگیری پیام های مردمی شهروندان 
با عنوان “سالم از شرکت برق تقاضا داریم نسبت 
به روشنایی فلکه سفیر امید فکری بکند آدم شب 
جرئت نمی کند از فلکه رد شود چون خیلی تاریک 
است” مدیریت توزیع برق بیرجند به خبرنگار آوا 
پیامبر  کمربندی  نشدن  باز  به  عنایت  با  گفت: 
اعظم به سمت بلوار خلیج فارس، امکان احداث 
شبکه روشنایی در ضلع شمالی میدان وجود ندارد.  
محمدرضا عبدی درباره روشنایی روستایی حاجی 
طرح  به  جدیدا  نظر  مورد  محل  افزود:  نیز  آباد 
برای  شبکه  احداث  و  شده  الحاق  روستا  هادی 

تامین روشنایی در دست اقدام می باشد.

ساخت چهارمین زورخانه
شهرستان قاین آغاز شد

ایرنا- رئیس اداره ورزش و جوانان قاین گفت: 
عملیات اجرایی چهارمین زورخانه این شهرستان 
شهر  در  محلی  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در 
خضری دشت بیاض آغاز شد. قطبی عنوان کرد: 
 300 مساحت  به  زمینی  در  خیری  پروژه  این 
متر مربع و در مدت یک سال در شهر خضری 
شد.  خواهد  ساخته  قاین  نیمبلوک  بخش  مرکز 
این زورخانه یک  اعتبار ساخت  وی اضافه کرد: 

میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده است.

مالیی- خبر فرصت ۹ماهه برای ماندگاری دیپلماسی استان 
بر  نمایندگی  این  فعالیت  شد.  درج  روزنامه  در  پیش  چندی 
و  امورخارجه  وزارت  استانداری،  مابین  فی  توافق  مبنای 
دی13۹5  پایان  تا  و  آغاز   ۹2 سال  از  جمهوری  نهادریاست 
اعتبار دارد که به گفته رییس قبلی نمایندگی وزارت امورخارجه 
اگر از نهاد رییس جمهور برای بازدید و بررسی کارهای انجام 
شده به استان نیایند این نمایندگی تعطیل خواهد شد و دوباره 

بازگشایی آن امکانپذیر نخواهد بود.
انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل  مقدم  حسنی  با  باره  درهمین 
استانداری گفتگو کردیم وی وجودنمایندگی وزارت امورخارجه را 
موجب توسعه استان دانست و عنوان کرد: استانداری برای تثبیت 
نیست. دو  نگرانی  را خواهد کرد و جای  آن تمام تالش خود 
هفته گذشته با جزینی زاده مسئول نمایندگی وزارت امورخارجه 
دراستان نیز گفتگو کردیم وی که برای همین موضوع به تهران 
سفرکرده بود بیان کرد: ماهم پیگیر تثبیت نمایندگی در استان 
هستیم که کارهای اداری زمان بر است و در اولین فرصت که 
خبری شود اعالم خواهیم کرد. گفتنی است نمایندگی وزارت 

امورخارجه در خراسان جنوبی اکنون زیرنظر استانداری است.

 استاد حوزه و دانشگاه :

هاشمی رفسنجانی ، 
مرد بزرگ دوران قبل 
و بعد از انقالب است

دانشگاه  و  علمیه  های  حوزه  اخالق  استاد  ایرنا- 
مرد  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  گفت:  بیرجند  های 
برگزاری  است،  انقالب  از  بعد  و  قبل  دوران  بزرگ 
از  تجلیل  برای  کوچک  اقدامی  هایی  مراسم  چنین 
مختاری  االسالم  حجت  است.  ایشان  بزرگ  خدمات 
امام  دیرین  یار  بزرگداشت  مراسم  در  چهارشنبه  روز 
حوزه  در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  مرحوم  رهبری  و 
شریف  مردم  افزود:  بیرجند  در  هدایت  سفیران  علمیه 
و  تجلیل  بزرگ  مرد  این  خدمات  از  اسالمی  ایران 
قدردانی  جنازه  تشییع  مراسم  در  و  کنند  می  قدردانی 
خود را به اوج رساندند. وی اظهار کرد: امروز مسئولیت 
ما طلبه ها سنگین تر است. مختاری اضافه کرد: اولین 
دین  به  عمل  دین،  عمیق  شناخت  باید  ما  غم  و  هم 
خدمت  مهمترین  این  و  باشد  مردم  به  آن  رساندن  و 
با  رویم  می  هم  جاها  دیگر  و  ها  اداره  به  ماست،اگر 

انجام خدمت کنیم. قصد قربت و وظیفه 

 آوا تثبیت نمایندگی وزارت امور خارجه
در خراسان جنوبی را پیگیر شد ؛

دیپلماسی استان
در وضع ابهام

فرهنگی  دفترامور  کل  مدیر  خبر-  گروه 
نهادینه  کرد:  عنوان  استانداری  اجتماعی  و 
کردن مشاوره ی قبل از ازدواج بر مبنای باور 
و پذیرش مردم  از جمله  برنامه هایی است 
که همه  اعضای کارگروه فرهنگی و اجتماعی 
استان بر آن اتفاق نظر دارند و با کمک خانواده 

ها به آن دست خواهیم یافت.
را  ازدواج  از  قبل  ی  مشاوره  محمودی، 
های  تنش  و  مشکالت  کاهش  شاهراه 
خانوادگی و مبنای یک ازدواج آگاهانه دانست 

عاطفی  جدایی  و  افتراق  اختالف،  گفت:  و 
والدین مادربسیاری از مشکالت امروز جامعه 
درست  شناخت  عدم  بپذیریم  باید  و  ماست 
طرفین در کنار ده ها دلیل دیگر در افزایش 
دارد.  موثری  نقش  رسمی  و  عاطفی  طالق 
ی  اندازه  به  همسر  انتخاب  آیا  افزود:  وی 
انتخاب رشته ی تحصیلی فرزندان یا خرید 

یک آپارتمان اهمیت ندارد؟ 
اجتماعی  و  فرهنگی  دفترامور  کل  مدیر 
برای  که  است  چگونه  داد:  ادامه  استانداری 
بنگاه  ها  ده  به  آپارتمان  واحد  یک  خرید 
مراجعه و مشورت می گیریم اما برای ازدواج 
مشاوره  جلسه  چند  به  حاضر  مان  فرزندان 

نیستیم.  محمودی افزود:  استقالل مالی و 
عشق و عالقه البته امکان ازدواج را فراهم 
انتخاب درست  می کند ولی به معنی توان 
نمی باشد. برخی خانواده ها و جوانان صرف 
در  دانند  می  خوشبختی  ضامن  را  عالقه 
انتخاب  روانشناسان   توصیه  به  که  حالی 
می  ناکامی  و  شکست  به  هیجانی  های 
اول  سال   5 های  طالق  درصد  انجامد. 
زندگی در عین تامین مالی و عالقه طرفین 

در بدو ازدواج موید این ادعاست. 
باید  بایست  می  مشاوره  کرد:  تاکید  وی 
در مراحل اول آشنایی و خواستگاری انجام 
آگاهی  فقط  مشاورین  اینکه  ضمن   شود؛ 

ازدواج  یک  موفقیت  درصد  و  دهند  می 
تا  کنند  می  گوشزد  را  آن  های  ریسک  و 
خودتان تصمیم بگیرید . مشاور  به هیچ وجه 

به جای خانواده ها تصمیم نمی گیرد. 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیر کل 
ما  که  اینجاست  مشکل  گفت:  استانداری 
حتی حاضر نیستیم  به اندازه ی دکوراسیون 
ی  بیمه  و  روغن  حتی  و  منزل  مبلمان  و 
زندگی  و  رفتار  سالمت  برای  مان  ماشین 

خانوادگی مان هزینه کنیم. 
نیست هیچ  قرار  تاکید کرد که  محمودی 
جبر و الزامی در کارباشد. مشاوره ی قبل از 
ازدواج باید یک باور باشد نه یک قانون. قبل 

از اینکه تبدیل به یک قانون شود؛ در خراسان 
جنوبی آن را یک فرهنگ خواهیم کرد. 

وی گفت برای نهادینه کردن این فرهنگ 
بیاییم.  میدان  به  هم  با  همه  باید  ارزشی 
در  روحانیون  والدین،  بویژه  و  ها  خانواده 
مجالس وعظ و سخنرانی، معلمان و اساتید 
در کالس درس ،  صدا و سیما و رسانه ها و 
تشکل های اجتماعی و سمن ها و دستگاه 
های اجرایی همه با هم برای دفاعی مقدس 
شویم  می  آماده  خانواده  حریم  از  مقتدر  و 
و  سالم  زندگی  الزامات  ی  همه  کنار  در  و 
خوشبخت برای جوانان، فرهنگ مشاوره ی 

قبل از ازدواج را نهادینه می کنیم.

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  جم-  امین 
ها  بانک  عملکرد  اینکه  بیان  با  اجتماعی 
مناسب  تقریبا  استان  اشتغال  توسعه  در 
بوده است، ادامه داد: با این حال مشکالت 
که  دارد  وجود  خصوص  این  در  متعددی 
بانکی  سیستم  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  حوزه  در  استان 

اشتغال،کمبود منابع است.
درحوزه  کمبود  این  داد:  ادامه  سنجری 
می  چشم  به  بیشتر  الحسنه  قرض  منابع 
سود  باالبودن  را  دیگر  مشکل  وی  خورد. 
با  کرد:  عنوان  و  دانست  بانکی  تسهیالت 
طرح  از  برخی  برای  عمال  باال   نرخ  این 

و  نداشته  وجود  توجیه الزم  اقتصادی  های 
در شرایط رکود اقتصادی این نرخ منجر به 

کاهش سرمایه گذاری و تولید می گردد.

منابع بانکی نیازمند هدایت
به سمت تولید استان

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی بااشاره 
خصوصی  های  بانک  در  موجود  منابع  به 
،خاطر  غیردولتی  پولی  و  مالی  موسسات  و 
منابع  این  از  استفاده  و  هدایت  کرد:  نشان 
در کمک به صنعت و تولید استان از دیگر 
پیگیری  مورد  باید   که  است  موضوعاتی 

به  پاسخ  در  سنجری  گیرد.  قرار  ویژه 
ها  بانک  همکاری  میزان  بر  مبنی  سوالی 
عنوان  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت  در 
کرد: از جمله کمک بانک ها در این زمینه 
می توان به اعطای 7 هزار و 777 میلیون 
ریال تسهیالت مشاغل خانگی درسال۹5به 
1۹5 طرح کسب وکار خانگی در بخش های 
کشاورزی، فرش و صنایع دستی اشاره کرد. 
تسهیالت  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
اشتغالزایی نهادهای حمایتی موضوع بندج-
 2460 به  سال۹4،  بودجه  قانون  تبصره16 
طرح بیش از 28 میلیارد و 55 میلیون تومان 

تسهیالت اشتغالزایی پرداخت شده است.

اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
بودجه  قانون  تبصره26  محل  از  گفت: 
به  سالجاری  ماهه  هشت  در  نیز  سال۹5 
288 طرح  بالغ بر 3 میلیارد و 115 میلیون 
است.  شده  پرداخت  تسهیالت  تومان 
سنجری درمورد درخواست های ارائه شده 
توسط این اداره کل مبنی بر ایجاد شرایط 
های  تعاونی  به  تسهیالت  اعطای  خاص 
معرفي  ها،گفت:  بانک  سوی  از  استان 
به  نمایشگاه  در  کننده  شرکت  تعاوني   55
صندوق برای دریافت تسهیالت  با نرخ 4 
درصد از جمله این پیگیری ها بوده است. 
طرح   15 معرفي  همچنین  وی  گفته  به 

تعاوني به مبلغ 23 میلیارد و 300 میلیون 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفتر  به  تومان 
کم  تسهیالت  دریافت  برای  استانداري  
سینا  بانک  جانبه   چهار  نامه  تفاهم  بهره 

از دیگر فعالیت ها است. 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  کل  مدیر 
به  تعاوني  معرفي 7۹ طرح  افزود:  ادامه  در 
بانک  ملي  توسعه  صندوق  ریالي  اعتبارات 
 160 و  میلیارد   23 مبلغ  به  تعاون  توسعه 
درصد   14 تسهیالت  نرخ  با  تومان  میلیون 
بابت  تومان  میلیون   25 مبلغ  اختصاص  و 
هاي  شرکت  هاي  اتحادیه  دفاتر  تجهیز 

تعاوني استان نیز انجام شده است.

مشاوره ی قبل از ازدواج را به یک باور عمومی تبدیل می کنیم

لزوم هدایت منابع مالی بانک و موسسات غیر دولتی استان برای اشتغال و تولید 

گروه خبر- سید علی اکبر پرویزی، استاندار 
و حجت االسالم رضایی بیرجندی، امام جمعه 
بیرجند در بیانیه مشترکی مردم را به شرکت 
گسترده در آیین سومین روز درگذشت مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی دعوت کردند. این 
مراسم روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در مسجد 

امام حسین )ع ( بیرجند برگزار می شود.

متن بیانیه به این شرح است:
یار  نستوه،  انقالبی  مجاهد،  عالم  ارتحال 
دیرین و صدیق امام راحل)ره( و مقام معظم 
استقامت،  و  سیاست  مرد  بزرگ  رهبری، 
آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی که عمر پر 
برکت خود را در راه شکل گیری، پیروزی و 
توفیق نظام سپری کرد و روح بلند ملکوتی 

معصومه)س(  وفات حضرت  در شب  ایشان 
به روح واالی امام، شهدای گرانقدر اسالم و 
انقالب پیوست ضایعه ای سهمگین و جبران 
ناپذیر برای ملت ایران اسالمی است. بدون 
تردید آیت ا... هاشمی رفسنجانی بزرگ مرد 
مجاهد دوران نهضت اسالمی است که پس 
هّمت  و  تالش  همه  نیز  انقالب  پیروزی  از 

پیشرفت کشور  و  استحکام  برای  را  خویش 
مردم  به  خدمت  و  گرفت  کار  به  نظام  و 
ایران اسالمی را افتخاری بزرگ می شمرد. 
به محضر  را  اسفناک  این ضایعه  اینجانبان، 
معظم  مقام  )عج(،  االعظم  بقیه ا...  حضرت 
جمهوری،  رئیس  عظام،  مراجع  رهبری، 
ایران و بیت معظم  حوزه های علمیه، ملت 

و معزز ایشان و مردم شریف خراسان جنوبی 
از  لذا  می کنیم.  عرض  تعزیت  و  تسلیت 
همه مردم شریف و نجیب خراسان جنوبی، 
مسئوالن و مدیران محترم، حوزه های علمیه، 
دانشگاهیان و فرهنگیان، نیروهای نظامی و 
انتظامی، اصناف و بازاریان و آحاد مردم استان 

دعوت می شود در این مراسم شرکت کنند.

 دعوت استاندار و امام جمعه بیرجند از مردم برای شرکت در مراسم سومین روز ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد :

با کمک مردم و خانواده ها

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه  سیده فاطمه منجگانی مراسم یادبودی جمعه 95/10/24 از ساعت 9  الی 10 صبح
 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده های: نارمنجی، منجگانی، شوکتی نیا ، سجادی فر، حمیدی فرد

یکی از برکات این نهضت و انقالب اقامه نماز جمعه است. امام خمینی )ره(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تسلیت رحلت عالم ربانی حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

 یار دیرین امام )ره( و مقام معظم رهبری 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 دکتر رضایی
 امام جمعه محترم شهرستان بیرجند اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای تابعی

 مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی
 خواهند بود.

زمان: جمعه 95/10/24 ساعت 10/30    مکان: خیابان پاسداران ، مسجد امام حسین )ع(

 ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

ضمن تقدیر و تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 

شادروان کربالیی سید محمود سادسی
 شرکت فرمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن عزیز سفر کرده

امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی
 منعقد می شود، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های : سادسی ، وحدتی ، خاتمی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان محمود کاوسی
 مراسم یادبودی امروز پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 2  الی 3 بعدازظهر در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.
خانواده های : کاوسی  و کلوخ مقدم



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام علی علیه السالم فرمودند :
َمَع َقلَبُه َمن أراَد أن يَِعیَش ُحّرا أيّاَم حیاتِِه فال يُسِكِن الطَّ
هر كه می  خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگی كند، 

طمع را در دل خويش جاى ندهد.
)تنبیه الخواطر، ج1، ص49(

استخــدام
شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان به منظور تکمیل کادر پرسنلی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

تعدادمقطع تحصیلیرشته تحصیلی سابقه )به سال(سن )حداکثر(جنسیتعنوان شغلیردیف
20دیپلمفنی--30مردکارگر تولید1
10حداقل دیپلم----30مردجوشکار2
3حداقل فوق دیپلمبرق صنعتی303مردبرق کار صنعتی3
2دیپلممکانیک )ساخت تولید(--30مردمکانیک4

1حداقل فوق دیپلمفنی مکانیک )ساخت تولید(305مردسرپرست تعمیرات5
3دیپلمتراشکاری--30مردتراشکار6
2حداقل لیسانسمکانیک )ساخت تولید(--30مردمدیرکنترل کیفیت7
3حداقل لیسانسحسابداری--30مرد- زنحسابدار8
2حداقل لیسانسمدیریت بازرگانی--30مرد- زنمدیر بازرگانی9

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه و سوابق کار خود را به انضمام مدارک مشروحه  ذیل حداکثر تا تاریخ 1395/10/30 به نشانی بیرجند- کیلومتر 12 جاده کرمان - جنب کویرتایر در ساعات 
اداری به نگهبانی شرکت تحویل و فرم دعوت به همکاری را تکمیل نمایند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست همکاری: 
1- تصویر آخرین مدرک تحصیلی 2- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 3- تصویر تمام صفحات شناسنامه 4- عکس 4×3 سه قطعه 5- تصویر کارت ملی پشت و رو

زمان مصاحبه براساس اولویت های مورد نظر از طریق تلفن به اطالع متقاضیان واجد شرایط خواهد رسید. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09153623520 تماس بگیرید.

قابل توجه
 ادارات ، بانک ها ، شرکت ها ، بیمه ها و غیره

فروش و تهاتر ملک تجاری
 در بهترین موقعیت خیابان طالقانی

09156038766

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان   »بدون ضامن و پیش پرداخت«  
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

ارتحال ملکوتی و جانسوز اسطوره مبارزات انقالبی، یار 
 غمخوار و دلسوز امام و رهبری در همه پیچ و خم های انقالب

حضرت آیت ا... 
حاج شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی

 را به محضر رهبر معظم انقالب ، مردم شریف ایران
 و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می نماییم.

انجمن صنفی کارفرمایی جایگاهداران خراسان جنوبی

و تنها اوست ماندگار
اگر چه تلخ است دل کندن و تلخ تر از آن جدا شدن 

اما مشیت الهی بر این بود که در تکرار گل چینی روزگار 
مردی از جنس عشق به آستان دوست بشتابد و آسمانی شود 
هر چند ما زمینیان در حسرت دیدار دوباره اش خواهیم سوخت

با تشکر از همه دوستان و آشنایان که از راه دور و نزدیک
 در مراسم تشییع جنازه

شادروان حاج علی هادی
 فرزند غالمحسین هادی )استاد دانشگاه فرهنگیان(
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: جلسه یادبود آن مرحوم فردا جمعه 95/10/24 از ساعت

 9 الی 10 صبح در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف 
فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم 

به مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی پدری دلسوز و همسری مهربان 

حاج محمد سعید افشاری 
مراسم یادبودی امروز پنجشنبه 23 دی ماه از ساعت 15 الی16 

در محل مصلی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانوادهای: افشاری ،گلدانی وسایر فامیل وابسته

آگهی مزایده فروش اراضی  مسکونی و تجاری )مرحله اول(
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/93/387 مورخ 93/05/15 و بند یک مصوبه 4/95/392 مورخ 95/8/12 شورای 
اسالمی شهر سربیشه  نسبت به فروش تعداد 9  قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری مسکونی و تجاری واقع در خیابان های سجاد و 17 شهریور به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/3 به 
واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32662508- 32664437 تماس حاصل فرمایید.                                                                                                        شهرداری سربیشه

آدرس ملک5 درصد سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر مترمربع )ریال(مساحت )مترمربع(نوع کاربریشماره قطعهردیف
بلوار سجاد - سجاد 204627000127/907/0007/000/0005مسکونی1604
بلوار سجاد- سجاد 305/36690000210/726/00010/550/0005مسکونی2607
بلوار سجاد - سجاد 198/97767000152/633/0007/650/0007مسکونی3608
بلوار سجاد - سجاد 238632/000150/416/0007/550/0007مسکونی4611
خیابان 17 شهریور74/254/134/000306/949/50015/500/000تجاری51
خیابان 17 شهریور33/855/317/000179/980/4509/000/000تجاری62
خیابان 17 شهریور32/753/417/000111/906/7505/600/000تجاری73
خیابان 17 شهریور207/951/292/000268/671/40013/500/000مسکونی84
خیابان 17 شهریور200/051/417/000283/470/85014/500/000مسکونی95

آگهـی مزایـده

بانک مهر اقتصاد در نظر دارد: تعدادی از اقالم مازاد و مستعمل خود را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید و 
دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت سه روز کاری از ساعت 

8 صبح الی 14 با شماره 32441860 تماس حاصل نمایند.

استخـدام کارشنـاس حسابـداری
یک شرکت نیمه دولتی در شهرستان خوسف برای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل 

دعوت به همکاری می نماید:
داشتن حداقل مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در رشته حسابداری 2- حداقل 3 سال سابقه کار 
مرتبط و 2 سال سابقه کار در شرکت ها 3- تسلط به نرم افزارهای اکسل و آفیس 4- تسلط به 

مباحث امور مالیاتی و تامین اجتماعی
از متقاضیان محترم درخواست می شود در صورت احراز شرایط فوق، مشخصات و رزومه کاری 
خود را حداکثر تا تاریخ 1395/10/27 به نشانی الکترونیکی sfida.kh@gmail.com ارسال فرمایند.

انا هلل و انا الیه راجعون

ارتحال عالم مجاهد، انقالبی نستوه ، یار دیرین و صدیق امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری، بزرگ مرد سیاست 
و استقامت، آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی که عمر پر برکت خود را در راه شکل گیری، پیروزی و توفیق نظام 
سپری کرد و روح بلند ملکوتی ایشان در شب وفات حضرت معصومه)س( به روح واالی امام، شهدای گرانقدر اسالم 
و انقالب پیوست ضایعه ای سهمگین و جبران ناپذیر برای ملت ایران اسالمی است. بدون تردید آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی بزرگ مرد مجاهد دوران نهضت اسالمی است که پس از پیروزی انقالب نیز همه تالش و هّمت خویش 
را برای استحکام و پیشرفت کشور و نظام به کار گرفت و خدمت به مردم ایران اسالمی را افتخاری بزرگ می شمرد. 
اینجانبان، این ضایعه اسفناک را به محضر حضرت بقیه ا... االعظم )عج(، مقام معظم رهبری، مراجع عظام، رئیس 
جمهور، حوزه های علمیه، ملت ایران و بیت معظم و معزز ایشان و مردم شریف خراسان جنوبی تسلیت و تعزیت عرض 
می نماییم. لذا از همه مردم شریف و نجیب خراسان جنوبی، مسئوالن و مدیران محترم، حوزه های علمیه، دانشگاهیان 

و فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، اصناف و بازاریان و آحاد مردم استان دعوت می شود در  

مراسم سومین روز ارتحال 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
 شرکت نمایند.

زمان : امروز پنجشنبه 95/10/23 ساعت 10 صبح  
 مکان : مسجد امام حسین )ع ( بیرجند

سید علی اکبر پرویزی - استاندار خراسان جنوبی
علی رضایی بیرجندی - امام جمعه بیرجند










