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به چه  بیشتر محتاجیم!

سرمقاله ی امروز را می خواهم با یک 
سؤال مطرح کنم؛ به نظر شما استان 
مسافری  اینک  که  جنوبی  خراسان 
چهارده  ساله در راه است، از میان تحفه 
های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی و آموزشی و پزشکی و امنیتی، 
برای رسیدن به مقصد، به چه احتیاج دارد؟ 
کدام یک از این مقوالت، می باید اولویت 
باشند و اگر شما مدیر اجرایی ارشد این 
استان بودید، توان و ظرفیت هایتان را در 
کدام مقوله صرف و هزینه می کردید؟ به 
طور قطع، اگر مدیر یا تولید کننده یا دست 
اندرکار حوزه های اقتصادی هستید و یا 
یکی از هزاران عضو  .... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4165

5ثبت نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استان آغاز شد5بافت های فرسوده بیرجند احیا و محالت قدیمی بازآفرینی می شود 5سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب شد

52 مصوبه طالیی
    صفحه 5

عکس:  سربازی

راهکارهای استاندار برای حل مشکالت واحدهای تولیدی:

 واردات بی رویه و قاچاق پوشاک بالی  جان نساجی فردوس/2

در نشست “ عزاداری حسینی، انتظارات جوانان و بانوان” عنوان شد:

 حل آسیب های عزاداری ، مشروط به حضور جوانان
  هر سال با شروع محرم، هیئت های گوناگون شهر، مراسم عزاداری را با حضور سخنران و مداح برگزار 
می کنند تا ضمن استفاده مردم از این مراسم، به توسعه فرهنگ عاشورایی کمکی کرده باشند. در این 

میان  اگرچه همیشه شاهد حضور فعال دو قشر جوان و بانوان در این مراسم..  ) ادامه در صفحه 3( 

همایش شیرخوارگان حسینی در ۱5۰ نقطه  استان برگزار شد/5

همیاران محرم فعال شدند/5
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جناب آقای عبدا... ربانی
موفقیت فرزندتان را در کسب 

رتبه اول المپیاد علمی دانشگاه های سراسر کشور در رشته علوم تربیتی 
و کسب مقام اول حفظ بیست جزء مسابقات قرآنی قوه قضائیه 

 تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی همواره شاهد موفقیت روز افزون شان باشیم.
همکاران شما در سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی

خواهر نازنینم الهام ایمانی
قبولی افتخار آفرینت در مقطع 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی 
یکی از موهبت هاست از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تالش و جهد در کسب 

دانش، از این موهبت بهره خواهد جست. من به نوبه خود کسب این موفقیت بزرگ را 
به تو خواهر عزیزتر از جانم تبریک می گویم. 

برادرت احسان

پدر عزیزمان هفت سالی است 
که سنگینی غم نبودنت را با مرور خاطراتت

 که لحظه های زندگی مان را می سازد، تحمل می کنیم. 
24 شهریورماه هفتمین سالگرد

 وداع دردناک همسری دلسوز و پدری مهربان

 حاج محمد حبیبی ) دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 
را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

دختر عزیزم الهام ایمانی
قبولی ارزشمند و شایسته شما را در مقطع

 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی 
که نشان از همت واال و بی نظیرتان می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند منان 

سعادتمندی و توفیق روز افزون برایتان مسئلت می نماییم.
از طرف پدر و مادر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 عزیز از دست رفته مان 

کربالیی
 سید حمید موسوی

 و پنجمین سالگرد درگذشت 
پدر عزیزمان 

کربالیـی سید حسن موسوی
 به سوگ می نشینیم.

زمان: یکشنبه 97/6/25 از ساعت ۱7 الی ۱8 
مکان: هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

خانواده های: موسوی، رفیعی، جانی

جناب آقای  مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با کمال افتخار، انتخاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان
عضو ششمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی معدن کشور

که حاصل سال ها تجربه ارزشمند، درایت و شایستگی ، تخصص و تجربه گران سنگ جناب عالی در 
این عرصه می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون و سربلندی شما را در راستای 
 توسعه و اعتالی جایگاه معدن و صنایع معدنی استان خراسان جنوبی از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.

  سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقاي دکتر سید حجت هاشمي 
سرپرست محترم دانشگاه صنعتي بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را که نشان از درایت،لیاقت و توانمندي شما دارد
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و رجاء واثق داریم تعهد و کارآمدي هاي برجسته شما 

نوید بخش دستیابي هر چه بیشتر به قله هاي رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.
بدینوسیله مقدم آن فرهیخته علمي و باتجربه را گرامي داشته و حرکت به سمت افق هاي روشن 
توأم با سعادت را از درگاه ایزد منان در مسیر منتهي به کسب رضایت الهي و خدمت صادقانه 

مسئلت داریم.
همچنین از خدمات ارزنده و تالش های بی شائبه و مجدانه

 جناب آقای دکتر ناصر مهرشاد 
به ویژه در بحث افزایش چشمگیر بودجه دانشگاه کمال تشکر و امتنان را داریم. 

 پرسنل دانشگاه صنعتی بیرجند

آموزش، مشاوره، اجرا

تکثیر و پرورش زالوی طبی در کنار مزارع کشاورزی 

آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی- واحد 125 
تلفن: 32213272     مهندس اکبری: 09021632273 

شغلی نوین با هزینه کم و درآمد عالی
همراه با موسسه زالو پروران شرق – ثبت 443

طراحی وب سایت    09120770609

زمیــن فروشــی
زمینی به متراژ 54۱ مترمربع با ابعاد 2۰×27 واقع در میدان آزادی انتهای کوچه بانک 
کشاورزی با موقعیت مکانی عالی با سه محور، بسیار مناسب جهت کارگاه و فعالیت های 
صنعتی، دارای ۱3۰ متر مربع زیر بنا ، با کلیه امتیازات و امکان دسترسی ماشین های سنگین 

به بهترین پیشنهادهای قیمت به فروش می رسد.         شماره تماس: ۰937۱7729۰5

سرکار خانم رحیمی
جناب آقای یعقوب پور

با تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهد ا)ع( 
و اصحاب شان مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، 
برای آن شادروان آرامش الهی و بازماندگان سوگوار 
صبر مسئلت داریم.  ما را در غمتان شریک بدانید.

غالمی - پیشه ور
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زمان واریز یارانه نقدی شهریور مشخص شد

نود و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور سال جاری ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ 
به حساب سرپرستان خانوار ها واریز می شود. الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از 
مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به چه  بیشتر محتاجیم!    

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... کدام یک از این مقوالت، 

اجرایی  مدیر  شما  اگر  و  باشند  اولویت  باید  می 
ارشد این استان بودید، توان و ظرفیت هایتان را 
در کدام مقوله صرف و هزینه می کردید؟ به طور 
قطع، اگر مدیر یا تولید کننده یا دست اندرکار حوزه 
از هزاران عضو  یا یکی  اقتصادی هستید و  های 
لشکر بیکران بیکاران، اولویت اصلی را اقتصاد می 
دانید، و شاید اگر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی 
و یا آموزشی به فعالیت مشغولید، این مقوله ها را 
با  استان ذکر می کنید. من  اولویت مهم  و  مهم 
ام؛ خراسان جنوبی به همه  همه شما هم عقیده 
ی این مقوالت نیازمند است و به فراخور شرایطش 
در برخی از این مقوالت، عقب ماندگی های بزرگ 
دارد؛ عقب ماندگی های تاریخی که چون خوب 
شناخته نمی شوند به خوبی هم جبران نمی شوند، 
عقب ماندگی هایی که بخشی هایی از آن، »جبر 
تاریخ« است و بخش هایی هم »جفای مدیران« 
و بخش هایی هم »غفلت مردم«، و البته هر کدام 
از این بخش ها، نیازمندی ها، مطالبات، و برنامه 
هر  در  ما  طلبد.  می  را  خود  خاص  های  ریزی 
کدام از این مقوله های چندگانه، چه در نیازها و 
مطالباتمان، چه در برنامه ریزی ها و اجراهایمان، و 
چه در هدایت ها و مدیریت هایمان، همیشه دچار 
اعوجاج، ناهمگونی، و نابسامانی بوده ایم. به عبارتی 
تفکر حاکم بر مشکالتمان از یک سو، و تفکر حاکم 
بر مسائل مترتب بر حل مشکالتمان از سوی دیگر، 
تراز نبوده و سست و لرزان و غیر قابل اعتماد بوده 
است. لذا چه در سطح مردم و چه در سطح مدیران، 
همیشه در »خوف« و »رجای« عملکردی به سر 
بر »قضا« و »قدر«، کارها و  با تکیه  و  ایم  برده 
ایم. خراسان جنوبِی  برده  پیش  را  هایمان  برنامه 
یک دهه آینده با همین حرکت الک پشتی بیش 
هم  باز  مختلف،  های  حوزه  در  خود  آرام  حد  از 
همین خراسان جنوبی امروز خواهد بود؛ همانطور 
با  باید  که خراسان جنوبی چهارده سال قبل می 
خراسان جنوبی امروز تفاوت می داشت اما متأسفانه 
هر چنداین تفاوت ها »فراوانند«، ولی »محسوس«، 
»سرنوشت ساز« و »تأثیرگذار« نیستند. چرا؟  چون 
ساز  سرنوشت  و  تاریخی  بزنگاههای  در  هنوز 
ناپیدا  های  دست  مردمش،  و  استان  این  برای 
فقط  جنوبی،  خراسان  از  چون  گذارند،  می  تأثیر 
تر، حاشیه شهرهایی  بزرگ  شهرهایی در وسعت 
که حواشی شان از شهرها در حال پیشی گرفتن 
انگیز مهاجرت ها، تحمیل  است، سونامی حیرت 
مدیرانی که چون لوبیای سحرآمیز شب در خاک 
استان کاشته می شوند ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و صبح به یکباره به همه جایش شاخ 

و برگ می پراکنند، بوروکراسی فزاینده تر، و البته 
بودجه  و  استخدامی و طرح ها  محدود مجوزهای 
هایی که اندکی مستقل تر می نمایانند، نصیبمان 
شده است. با این توضیحات من معتقدم نیاز اولویت 
اصلی استان خراسان جنوبی، نیاز به »فرهنگ« است. 
»فرهنگی« که نگاه مردم و مدیران را به آینده استان 
تغییر دهد، فرهنگی که مطالبه گری را عیب و گناه و 
جرم نداند، فرهنگی که به خودش و مردمش رحم 
بیاموزد  به مردمش  بیاموزد، فرهنگی که  را  کردن 
همیشه ُغر زدن و همیشه انتقاد کردن خوب نیست 
بلکه باید آستین باال زد و وسط میدان آمد، فرهنگی 
و  شفافیت  جسارت،  جرأت،  هایش  رسانه  به  که 
ایستادن در مقابل توپ و تشرهای توخالی  قدرت 
برخی مسؤوالن را بیاموزد، فرهنگی که به مردمش 
بیاموزد در کارزار مشکالت اقتصادی، نجاِت »جمع« 
بر نجات »فرد« ارجح است، و سرمایه ها را به جای 
گوشه بانک ها و خانه ها باید به کارخانه ها سپرد، 
ُرخ  به  را  هایمان  »اصالت«  روز  هر  که  فرهنگی 
بکشد نه »عاریت« هایمان را، فرهنگی که نسخه 
در  نه  بداند،  دلسوزان  دستان  در  را  استان  نجات 
دستان صحنه سازان و نمایش بازان، ... و فرهنگی 
که به این استان و مردمش، واقعاً  »معتقد« باشد.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3831 ارسال فرمایید(         

درج قیمت جدید 
در سوپر مارکت   ها ممنوع است

رئیس اتحادیه سوپرمارکت  داران گفت: درج قیمت جدید 
روی محصوالت در سوپر مارکت ها تخلف محسوب 
می شود. درخشانی با اشاره به اینکه برخی دالالن و 
بنگاه داران سودجو کاالها را به قیمت درج شده یا 
حتی باالتر از آن در بازار سیاه به مغازه  داران می  فروشند 
برچسب  برای جبران،  مغازه داران هم  برخی  گفت: 
جدید قیمت روی اجناس می چسبانند که این موضوع 
است. مصرف کنندگان  کردن حق  و ضایع  تخلف 

بلیت های هوایی دوباره فضایی شد

در آستانه تعطیالت چند روز پایان هفته، قیمت بلیت 
افزایش  حال  در  تندی  شیب  با  داخلی  پروازهای 
تهران  پرواز  بلیت  نرخ  مثال  عنوان  به  هستند. 
- مشهد به مرز ۶۰۰ هزار تومان و تهران کیش 
است. یافته  افزایش  تومان  میلیون  یک  حدود  به 

سرمقاله

سید محسن سربازی - در ادامه سلسه مباحث از صنایع 
به سراغ شرکت کارخانجات نساجی  بار  این  استان  موفق 
شهرک  جوار  در  که  شرکتی  رفتیم.  فردوس  شهرستان 
صنعتی واقع شده و با توجه به اینکه این صنعت به عنوان 
وسهامداران  شده  اندازی  راه  شهرستان  در  کارخانه  اولین 
زیادی نیز دارد، شاید بتوان از آن به عنوان سمبل توسعه و 
پیشرفت منطقه یاد کرد. از ابتدای شکل گیری این کارخانه 
گرچه هیچ وقت تعطیل نشده ولی فراز و نشیب های زیادی را 
پیموده است. اکنون نیز علیرغم اینکه درگیر بدهی های ارزی 
است ولی همچنان بالنده و پویا به کار تولید ادامه می دهد.
در یک ظهر گرم تابستان میهمان مدیرعامل این کارخانجات 
شدیم تا در یک گفتگوی صمیمی پای درد دل ها و صحبت 
های کسی بنشینیم که به قول معروف محاسنش در این 
صنعت سفید شده و اکنون با کوله باری از تجربه، چرخ این 

کارخانه را در گردش دارد.
شکل گیری کارخانه با مشارکت مردم

مهندس کرمانی در ابتدا از تاریخچه شکل گیری این کارخانه 
گفت و اینکه در سال ۶۹ با سرمایه گذاری مردمی تاسیس 
شد و در اواخر سال ۷۰ با خریداری تعدادی ماشین آالت 
کارش را شروع کرد، ولی بازدهی و کارایی خوبی نداشت. وی 
اضافه کرد: نهایتا در سال 8۲ با مشارکت سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران و خرید ۴۵ درصد سهام کارخانه و 
در  و  خریداری  جدید  آالت  ماشین  ارزی،  تسهیالت  اخذ 
سال 8۴ با ظرفیت جدیدی کارخانه راه اندازی شد و سهام 
شد. خریداری  مردم  برای  دیگر  بار  نیز  گسترش  سازمان 
کارگاه های بافندگی بازوان تولید کارخانه نساجی
 کرمانی با بیان اینکه عمده تولیدات این کارخانه نخ های پنبه ای
و الیاف مصنوعی برای مصارف گوناگون پوشاک و حتی باند 
و گاز پزشکی است، افزود: ۴ کارگاه بافندگی نیز توسط بخش 
خصوصی با ما همکاری دارند به این شکل که از کارخانه 
نخ دریافت کرده و تبدیل به پارچه می کنند. وی خاطرنشان 
کرد: بخشی هم در کارخانه به تولید پوشاک اختصاص دارد و 
عالوه بر این پارچه های برش خورده نیز به سه کارگاه در 
بیرون از کارخانه داده می شود تا تبدیل به پوشاک شود که 
اغلب تولید لباس زیر مردانه و پوشاک بچگانه پنبه ای است. 
به گفته وی برای فروش و عرضه مستقیم تولیدات کارخانه 
یک فروشگاه در جوار کارخانه، دو فروشگاه در شهر بیرجند، 
یکی در سرایان و در مشهد و تهران نیز فروشگاه هایی داریم 
را  کارخانه  تولیدات  واسطه  بدون  توانند  می  مشتریان  که 

خریداری کنند.
17 هزار سهامدار و سود اندکی که تا کنون 

دریافت کرده اند
مدیرعامل نساجی فردوس با اشاره به اینکه 1۷هزار سهامدار 

این کارخانه به امید دریافت سود برای خرید سهام اقدام کرده 
به سهامداران  تا کنون فقط در دو مرحله سود  اند، گفت: 
پرداخت شده که علت اصلی و مشکل اساسی این کارخانه 
تسهیالت ارزی است. وی تصریح کرد: در زمان مشارکت 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، کارخانه 1۰ میلیارد 
تومان تسهیالت ارزی دریافت کرد که تا کنون 13 میلیارد  آن 
را باز پرداخت کرده است ولی بانک عامل اصرار دارد چون وام 
ارزی بوده باید مابقی به قیمت روز ارز بازپرداخت شود و در 
حقیقت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه اینگونه تسهیالت باید 
بر مبنای نرخ زمان گشایش بازپرداخت شود نیز عمل نمی کند.
عدم توانایی در بازپرداخت تسهیالت ارزی به 

نرخ روز
مدیر عامل نساجی فردوس تاکید کرد: ناتوانی از بازپرداخت 
مابقی این تسهیالت ارزی کارخانه را برای سود دهی، دچار 
مشکالتی کرده و علیرغم پیگیری های انجام شده در مرکز 
استان و رایزنی های نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه 
 و سرایان در مجلس شورای اسالمی، هنوز به نتیجه ای
نساجی  کارخانه  مشکل  مهمترین  وی  است.  نرسیده 
فردوس و بخش تولید کشور را باال بودن قیمت تمام شده 
محصوالت دانست که عمال توان رقابت با تولید کنندگان 
خارجی را از ما سلب کرده است. به گفته کرمانی عرضه 
محصوالت نساجی در کشورهای آسیایی با نیروی انسانی 
کارخانجات،  این  های  هزینه  بودن  پایین  و  قیمت  ارزان 
موجب شده آنها محصوالتی با قیمت به مراتب پایین تر از 
قیمت ما به دنیا عرضه کرده و توان رقابت را از ما بگیرند.

هزینه های سرسام آوری که قیمت تولید را باال برد
 وی 3۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعی، ۲۵ درصد هزینه ها

و نرخ های بانکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از جمله 
مواردی دانست که توسط دولت بر تولید کننده داخلی تحمیل 
و موجب باال رفتن قیمت تمام شده در محصوالت صنعت 
نساجی و سایر تولیدات می شود. اگر دولت می خواهد در 
سال حمایت از کاالی ایرانی از بخش تولید کشور حمایت 
جدی و عملی کند باید هزینه های مذکور را تعدیل کند تا 
بتوانیم  و  یافته  کاهش  نیز  محصوالت  شده  تمام  قمیت 
از کشور رقابت کنیم. با رقبای قدر و قوی خود در خارج 
صنعت  کمر  قاچاق،  پوشاک  رویه  بی  سیل 

نساجی را شکسته است
از مبادی رسمی و غیر  وی سیل بی رویه واردات پوشاک 
رسمی و به خصوص جنس های چینی را از مشکالت مهم 
دیگر بر سر راه حمایت از صنعت نساجی دانست و افزود: نبود 
نظارت کافی و ورود پوشاک و پارچه خارجی به کشور موجب 
شده حتی برای یک مصرف کننده ایرانی از نظر اقتصادی 
توجیه نداشته باشد که یک پارچه با کیفیت ایرانی را خریداری 
و آن را تبدیل به پوشاک کند. وی ورود کاالهای خارجی در 
شرایطی که کشور توانایی تامین بازار را دارد به معنای بیکاری 
شدن کارگران ایرانی دانست که با شعار سال سازگاری ندارد و 
دولتمردان باید در این باره تدبیری بیندیشند. وی در بیان دالیل 
آشفته بازاری صنعت نساجی ادامه داد:  خرید پوشاک دست دوم 
و یا بی کیفیت از بازارهای قشم و درگهان و تبلیغ آن در فضای 
مجازی، خطری دیگر برای صنعت نساجی است که متاسفانه 

هیچ گونه برخوردی با این گونه فروشندگان غیر مجاز نمی شود.
لزوم تخصیص ارز دولتی برای تامین قطعات 

و مواد اولیه
کرمانی با بیان اینکه برای تامین قطعات مورد نیاز ومواد اولیه 
ارز دولتی تخصیص نیافته است، گفت: این در حالی است که 
می بینیم افراد با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد کشور 
کرده و به قیمت آزاد می فروشند و تمام موارد فوق موجب 
شده صنعت نساجی روز به روز در کشور ضعیف تر و در مقابل 
سیل واردات تنها بماند در حالی که بیشترین و ارزان ترین 
شغل را در کشور ایجاد کرده است. به گفته وی در هند و 
چین عمده ترین شغل ها را نساجی ایجاد کرده چون کمترین 
هزینه را برای اشتغالزایی دارد. وی از کیفیت تولیدات نساجی 
ایران سخن به میان آورد که در صورت حمایت توان رقابت 
با خارجی را دارد ولی در همین ایران خودمان قوطی های 
پالستیکی نوشابه را به صورت مواد بازیافتی خریداری و پس 
از پرس به کشور چین صادر و در آنجا پس از تبدیل به الیاف 
بی کیفیت به سایر کشورها فروخته می شود. به گفته وی در 
کارخانجات نساجی فردوس ۲3۰ کارگر در سه شیفت کاری 
مشغول کارند که قاچاق پارچه و پوشاک خارجی تهدیدی 
جدی برای بیکاری آنها در سالهای آینده به شمار میرود.
10 هزار اشتغال غیرمستقیم نساجی فردوس

کرمانی میزان اشتغال غیر مستقیم در این کارخانه را بیش از 
1۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: کامیون دار، برق کار، تراشکار، 
جوشکار و دهها حرفه و شغل دیگر از قبیل این در کارخانه 
میلیون  ماهیانه 1۰۰  کارخانه  این  نمونه  عنوان  به  فعالند. 
تومان فقط هزینه برق پرداخت می کند و از ابتدای کار تا 
کنون حتی یک روز حقوق کارگران را به عقب نینداخته و 
حق بیمه ها نیز به موقع پرداخت و عالوه بر این در زمینه 
اختصاص  با  کارگران  جسمانی  سالمت  به  دادن  اهمیت 
دهه  ورزشی  مسابقات  در  شرکت  ورزشی،  سالن  اجاره  و 
فجر و جام رمضان و دادن میان وعده، پیشتاز بوده است.

تولید روزانه 10 تن نخ با کیفیت
وی با بیان اینکه روزانه 1۰ تن نخ در این کارخانه تولید می 
شود، افزود:  نخ های تولیدی برای بافندگی به شهرهای یزد، 

اصفهان، مشهد و تهران ارسال می شود. 
و اما آخرین خواسته این مهندس نساجی، روان نگه داشتن 
چرخ تولید داخلی با حمایت دولت از این بخش است. او معتقد 
است: دولت می تواند با کم کردن هزینه های دارایی، تامین 
 اجتماعی و سایر هزینه ها، صنعت نساجی و در گستره ای

وسیع تر تولید کننده را دلگرم و حمایت کند. کرمانی اضافه کرد: 
در بخش صادرات نیز مقداری از تولیداتمان به کشور عراق صادر 
می شود ولی گسترش صادرات داخلی و خارجی به حمایت از 

این صنعت بستگی دارد.

عکس: سربازی

واردات بی رویه و قاچاق پوشاک
بالی  جان نساجی فردوس

در گفتگو با احد کرمانی، مدیرعامل نساجی فردوس بیان شد:

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۳9760۳0۸00۱002270- ۱۳97/06/2۱ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مالکی بیرجندی فرزند خداداد 
به شماره شناسنامه 7 صادره از بیرجند و شماره ملی 06۵2۱۳۳22۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۸۵0/6۵ مترمربع قسمتی از پالک 2۳7۵ فرعی از 2۴7 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای امیر علم خزیمه محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/24    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/09   علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی ثبت نام چهارمین دوره انتخابات شوراهای استانی 
نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

با استناد به ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا مصوب ماه ۱۳76 مجلس 
شورای اسالمی و آیین نامه تشکیالت و حدود وظایف و اختیارات شوراهاي استاني نظام دامپزشکی 
به شماره 020/۱7۸0 مورخ 97/02/0۸ و دستورالعمل اجرایی انتخابات شوراهاي استاني نظام 
دامپزشکي و دستورالعمل حسن شهرت شغلی مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی 
ج.ا.ا ، انتخابات چهارمین دوره شورای استانی نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
۱۳97/09/2۳ همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد. بدینوسیله از اعضای فعال )دارای کارت 
عضویت معتبر( سازمان نظام دامپزشکی که داوطلب حضور در شورای استانی نظام دامپزشکی 
استان محل اشتغال می باشند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به دفتر نظام دامپزشکی استان به 
نشانی بیرجند- بلوار پیامبر اعظم)ص(- سایت اداری روبروی نیروی انتظامی- جنب ساختمان 

شرکت گاز نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند. تلفن: 0۵6۳2۴00299

شرایط داوطلبان:  
۱- تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 2- نداشتن فساد اخالقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  ۳-  داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی
- نداشتن سابقه تخلف منجر به محکومیت قطعی بند ج و باالتر هیئت های انتظامی نظام 
دامپزشکی ج.ا.ا در ۵ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و 
نداشتن محکومیت های متناظر موضوع ماده ۱0 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای شاغلین 

بخش دولتی  ۴- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
۵- داشتن حسن شهرت در تعهد به احکام دین مبین اسالم

-  اقلیت های دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در صورت 
داشتن شرایط بندهای )۱( تا )۴( این ماده می توانند به عضویت شورای مرکزی درآیند.

مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک از تاریخ ۱۳97/06/2۴ تا تاریخ ۱۳97/07/۱0

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:  
 ۱- تکمیل فرم نامزدی انتخابات 2- فتوکپی برابر اصل شناسنامه ۳- فتوکپی برابر اصل کارت ملی
 ۴- فتوکپی کارت عضویت نظام معتبر  ۵- عکس ۴×۳ دو قطعه 6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- گواهی عدم سوء پیشینه حرفه ای ۸-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

ستاد اجرایی انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی ج.ا.ا

 آگهی تحدید حدود اختصاصی - حوزه ثبتی قائنات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴  قانون ثبت منتشر گردیده ، اینک برحسب درخواست واصله  مستند 

به ماده مذکور و ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
بخش 11  اراضی مفروزه مزرعه دستجرد پالک 1۵۸4- اصلی ۱6۸ فرعی خانم طاهره  محمودی ششدانگ یک قطعه زمین- ۳۴۵ فرعی 
خانم  طاهره محمودی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین  در روز ۱۳97/07/۱۴ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله  این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱0 صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رساند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ۳0 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
طبق مقررات ادامه می دهد .                       تاریخ انتشار: 1397/06/24     علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳9760۳0۸002000۱۸۵ - ۱۳97/06/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد راغ آرا  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۳۳ 
صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸90۱۸6۵0 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱96/6۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۱9 فرعی از ۱۵۸9 
- اصلی بخش ۱۱ قاین  واقع در قاین بیست متری فرخ آباد، فرخ آباد 7 خریداری از ورثه محمدعلی ضیائی مالک رسمی محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/24  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/09
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( شهرستان بیرجند
شماره ثبتی: 9۸3     شناسه ملی: 10360027201     تاریخ انتشار: 1397/06/24

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره( 
شهرستان بیرجند راس ساعت ۱6روز چهارشنبه تاریخ  ۱۳97/07/0۴ در محل خیابان پاسداران، مجموعه 
فرهنگی غدیر برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رساند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد
دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت های مالی سال ۱۳9۵-۱۳96 - تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳97 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - اتخاذ تصمیم در 

مورد سود و زیان سال ۱۳96 - تعیین خط مشی آینده شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره(

تجدیدآگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي با ارزیابی کیفی)نوبت دوم(
شماره فراخوان: 200973648000002

مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به انجام خدمات 
 عمومي شامل کلیه کارهاي نظافت ، حمل و نقل بار و اثاثیه و ملزومات اداری ، آبدارخانه ،

داده آمایی )ورود ، پاالیش ، تغذیه اطالعات( و ارائه خدمات مرتبط با آن،تایپ و امور ماشین نویسی 
و همچنین انجام امور مربوط به تلفنخانه ، رانندگی ، تحصیلداری و سایر خدمات مورد نیاز بخش 
 های مختلف بانک اعم از مدیریت و شعب از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی (
به مدت سه سال توسط شرکت هایي که داراي سوابق کاري درخصوص موضوع مناقصه باشند 

اقدام نماید.
1- نام و نشاني مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي  به آدرس :   بیرجند 
 میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي، طبقه دوم  ، واحد پشتیبانی . 
 2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکي ) به غیر از بانک کشاورزي (
  به میزان ۱/۵00/000/000ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون(  داراي حداقل ۳ ماه اعتبار به نام 

مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي. 
3- محل ،  زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ 
۱۳97/06/22 لغایت ساعت ۱۴:۳0روز دوشنبه مورخ ۱۳97/06/26 صرفاً با مراجعه به سامانه ستاد 

وب سایت www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد. 
4- محل ،  زمان و مهلت ارائه پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳97/06/27 

لغایت ساعت ۱۴:۳0 روز شنبه مورخ ۱۳97/07/07 به آدرس  وب سایت سامانه ستاد. 
تبصره : شرکت کنندگان ملزم می باشند پاکت ))الف(( حاوی ضمانتنامه شرکت درمناقصه در زمان 
و مهلت فوق الذکر به آدرس بیرجند میدان شهدا،  ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان 

جنوبي، طبقه دوم ، واحد پشتیبانی تحویل نمایند.
۵- تاریخ و محل برگزاري جلسه بازگشایي پاکت ها : ساعت ۸/00 صبح روز یکشنبه مورخ 
۱۳97/07/0۸ در آدرس : بیرجند، مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طبقه سوم، اتاق 

ویدئو کنفرانس .

مدیریت استان 
خراسان جنوبی

به یك خانم یا آقا لیسانس روانشناسی با روابط عمومی باال نیازمندیم.دفتر پیشخوان دولت - چمنی  09155614320

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
ود   20 میلیون بیمه

محد
ه  و

 ویژ
وش

فر درب اتوماتیك سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880
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شناسایی یکی از شهدای گمنام استان

صداو سیما-فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان از شناسایی یکی از شهدای 
گمنام استان خبر داد. سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان گفت: 
پیکر پاک و مطهر این شهید در آینده نزدیک به آغوش خانواده اش باز می گردد.

نماینده ولی فقیه در استان منشأ برکات زیادی هستند. 
و به سلسله سادات ماهیانه یک مستمری پرداخت 
میکنند. اگر امکان دارد از دفتر ایشان خواهشی داریم 
در این تورم و بازار گرانی کاالها اگر مقدور می باشد 
مقداری سقف این مستمری را  افزایش دهند موجب 

امتنان خواهد شد. اجرکم ا...
915...170
سالم. چند شب پیش رفتم نمایشگاه یک کیف کوچک 
مهد کودک با دو هزار تومان تخفیف به ۳۶000 تومان 
از سالن شماره ۲ خریدم روز بعد که به بازار رفته بودم 
دیدم همان کیف با همان طرح و رنگ و جنس و 
اندازه به ۲۶000 می فروختند. سوال من از مسئوالن 
نظارتی این است که آیا نظارتی به غرفه های نمایشگاه 
هست؟مگر قیمت های نمایشگاه نباید  زیر قیمت بازار 

باشد ؟ لطفا مسوالن پاسخ دهند
915...151
از شورای شهر و شهردار محترم تقاضامندیم به مشکل 
کم عرض بودن خیابان دانشگاه حدفاصل میدان شهدا 
تا دانشکده هنر و سه راه هفده شهریور رسیدگی کنید 
جهت  گذاری  جدول  عملیات  هاست  ماه  متاسفانه 
تعریض انجام شده ولی اقدامی نشده در این خیابان 
روزی نیست که ما شاهد تصادفات زنجیره ای خودرو 
ها نباشیم  و مشکل نبودن جای پارک معضلی برای 
افراد ساکن و کسبه این خیابان شده متاسفانه  شورای 
شهر  این موضوع از طریق شبکه های اجتماعی به 
ایشان منعکس شده ولی به جای پاسخگویی اقدام به 

بالک کردن اینجانب کردند .باتشکر 
جمعی از ساکنین و کسفبه محل
سالم  لطفا مسئوالن شرکت برق به کارگران اتفاقات 
برق آموزش بدهند وقتی از دیوار و یا تیر برق منزلی 
باال می روند قبل از آن زنگ در آن منزل را بزنند 
شاید در حیاط آن منزل ، در حریم خصوصی خود ، 
کسی حجاب کامل نداشته باشد یادشان باشد در کشور 

اسالمی زندگی می کنیم .
915...۳50

دیگر  و  عزیز  قوت خدمت شهردار  خدا  و  با سالم 
همکاران ایشان، بنده از طرف خودم و دیگر دوستانم 
از زحمات فراوان شما در زمینه زیبا سازی شهر و به 
خصوص ایجاد فضا سبز در منطقه سایت اداری کمال 

تشکر و امتنان را دارم.
915...۳50

سالم آوا ، بوی گند فاضالب از صبح نماز تمام چهکند 
رو برداشته بود،به طوری که مجبور به بستن پنجره ها 

۶95...9۳7شدیم، لطفا پیگیری کنید.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

گوناگون  های  هیئت  محرم،  شروع  با  سال  هر  حسینی- 
برگزار  مداح  و  سخنران  حضور  با  را  عزاداری  مراسم   شهر، 
می کنند تا ضمن استفاده مردم از این مراسم، به توسعه فرهنگ 
عاشورایی کمکی کرده باشند. در این میان  اگرچه همیشه شاهد 
حضور فعال دو قشر جوان و بانوان در این مراسم هستیم اما کمتر 
به انتظارات آن ها از برگزاری عزاداری پرداخته شده است. در همین 
راستا، نشستی با موضوع » عزاداری حسینی، اقتضائات زمان و 
انتظارات« با حضور تعدادی جوان فعال در هیئت های عزاداری و 
یکی از بانوان به عنوان کارشناس امور اجتماعی و اعضای شورای 
هیئات مذهبی برگزار شد که در ادامه شرح آن را می خوانید.

نبود مکانی برای عزاداری مختص بانوان
دکتر اسدزاده کارشناس امور اجتماعی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه پیام نور بیرجند ، با بیان این که حضور بانوان به عنوان 
جمعیت کثیری در مراسم عزاداری و دارای نقشی موثر در انتقال 
فرهنگ حسینی در خانواده، فی نفسه ارزشمند است، ادامه داد: اما 
در عمل که نگاه می کنیم متوجه می شویم نیاز به تدبیر بیشتری 
برای این حضور موثر داریم. وی نبود مکانی مختص عزاداری 
بانوان را مطرح کرد و افزود:  زمانی که هیئت ها مراسم خود را 
در زمین پادگان برگزار می کردند، خانم ها به راحتی روی سکوها 
می نشستند و از برنامه استفاده می کردند اما طی سالهای اخیر و 
تغییر مبلمان شهری ، فقط مکان های معدودمانند حسینیه امام 
رضا )ع( برای بانوان باقی مانده که گنجایش جمعیت فعلی را 
ندارد. وی خواستار اختصاص مکانی برای بانوان با تمام امکانات 
مشابه آقایان شد و اضافه کرد: همچنین بانوان باید از سخنرانان و 
مداحانی قدرتمند بهره مند شوند.عضو هیئت علمی دانشگاه پیام 
نور بیرجند همچنین به مشکالتی که خانم ها هنگام توزیع غذا 
دارند نیز اشاره کرد و یادآور شد: دختران جوان امروز با دیدن این 
تبعیض ها دچار شائبه شده و احساس می کنند با وجود این که 

همانند آقایان عزادار هستند، اما محدود شده اند.

تبدیل مراسم عزاداری به پیک نیک
اسدزاده از آسیب های حضور خانم ها در کنار خیابان و هنگام 
گذر هیئت های عزاداری نیز سخن گفت و افزود: متاسفانه برخی 
با حجاب نامناسب و کامال متضاد با ظاهر یک عزادار در مراسم 
شرکت می کنند که نشان دهنده رد کردن خطوط قرمز حالل و 
حرام و محرم و نامحرم است. وی از تمام مادران استان تقاضا کرد 
تا مدل بحث شان در خانواده نصیحت و تذکر نبوده بلکه بحثی 
جدی و فلسفی برای نشان دادن این که ارزش دختر خانواده 

بیشتر از جلوه گری در محیط هاست را داشته باشند و به حرمت 
خون امام حسین )ع( اگر چادر به سر نمی کنند، حداقل رعایت 
کرده و بدون آرایش حضور یابند.این بانوی فعال در عرصه دین ، 
همچنین با اشاره به این که آوردن تنقالت در کنار خیابان و هنگام 
گذر هیئت های عزاداری کاری ناشایست است، ادامه داد: روایت 
داریم در دهه اول محرم روزه داری بسیار ثواب دارد و اگر نه روز 
اول را نمی توانند، حداقل روز دهم از خوردن به خصوص نوشیدن 
خودداری کنند، اما آن چه دیده می شود شبیه پیک نیک بوده و 
متاسفانه زباله بسیاری هم ریخته می شود. اسدزاده این موضوع 
را کامال مرتبط با فرهنگ فردی افراد دانست و اضافه کرد: نیاز 

است هر کسی مدیر اخالق خودش باشد.

آثار جنگ نرم دشمن در سنت های زیبای گذشته
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: سنت های زیبایی 
در گذشته داشتیم اما اکنون تبدیل به لحظاتی برای تفریح  شده 
است. این سنت ها هر چند اساسی در فلسفه نداشته یا هیچ یک 
از علما آن را مطرح نکردند اما با توجه به باورهای عمیق مذهبی 
در استان، بودن خیلی از سنت ها بهتر از حذف کردن آن هاست ، 
فقط باید مدیریت شود. به گفته وی هفت منبر یکی از این سنت 
هاست و حضور دختران در این مراسم سال ها مرسوم بوده، اما 
اکنون به مکانی برای اختالط دختران و پسران هنگام روشن 
کردن شمع و رفتارهایی خالف شرع تبدیل شده که عزاداری 
برای ائمه )ع( را تداعی نمی کند، به نظر می رسد این ها از آثار 
آرام و غیر قابل تغییر جنگ نرم و هجمه های دشمن است تا از 

عمق فلسفه حسینی و عاشورای واقعی دور شویم.

جوان امروزی از اصل دین اطالعات کافی ندارد
حاجی آبادی از جوانان حاضر در جلسه و رابط فرهنگی هیئت 
ابوالفضلی و حسینی حاجی آباد نیز با تاکید بر این که اگر 
 جوانان را به بطن هیئت ها بیاورند و به آن ها اعتماد کنند،

می توانند نظراتی بسیار تاثیر گذار بدهند، ادامه داد: مسئوالن 
هیئت ها می توانند با تجربه خود کنار جوانان باشند و تصمیمات 
آنها را بررسی کنند تا فرد خطا نرود. وی همچنین با اشاره به این 
که جوان امروزی با مسائل روز، رسانه، فضای مجازی و شبهات 
مختلف درگیر است، خاطرنشان کرد: از تمام هیئت ها تقاضا دارم 
سخنرانانی که اشراف کامل به فضای حاکم بر جامعه دارند را 
دعوت کنند و جلساتی با جوانان در راستای روشنگری برگزار 
شود، جوان امروزی از اصل دین به قدر کافی اطالعات ندارد 
و از امام حسین )ع( فقط سینه زنی را می داند در صورتی که 
امام حسین شناسی و شمرشناسی نیاز است. این جوان همچنین 
با بیان این که 90 درصد جوانان عزادار با طبل و سنج مخالف 

هستند، ادامه داد: تعداد طبل و سنج در برخی هیئت ها از تعداد 
عزاداران آن بیشتر است.

به جوان امروزی اعتماد نداشته باشید، روحیه 
مذهبی از نسل بعدی از بین می رود

کاووسی رابط فرهنگی هیئت روستای حسن آباد هم جوانان 
امروز را نسل فردا دانست و گفت: اگر به جوان امروزی اعتماد 
نداشته باشید و احترامی گذاشته نشود، روحیه مذهبی در نسل 
 بعدی از بین می رود. وی با بیان این که در ایام محرم و صفر
 به دلیل ارادتی که به امام حسین )ع( وجود دارد، ناهنجاری ها کمتر 
می شود، اضافه کرد: این فرصت بهترین زمان برای تربیت جوانان 
 است تا کم شدن ناهنجاری ها را در تمام ایام سال داشته باشیم.

جای خطیب خوب در هیئت ها خالی است
هادی بیلدار رابط فرهنگی هیئت مرتضوی نیز عنوان کرد: آن 
چه اکنون هنگام مراسم عزاداری بیشتر بین جوانان دیده می شود 
خودنمایی با ابزارهایی مانند طبل و سنج است. ریشه آن را هم 
می توان در نا آگاهی جوانان از فلسفه عاشورا پیدا کرد. در همین 

راستا جای خطیب خوب در هیئت ها خالی است.به گفته وی 
اشخاص بسیار خوبی همچون دکتر شهاب یا بهنام در بیرجند 
هستند که جلسات تاثیرگذاری هم دارند و می توان از این قبیل 

افراد در هیئت ها استفاده کرد.
این جوان مذهبی همچنین به مداح هایی که با سبکی خاص به 
عزاداری می پردازند و جاذبه عمومی را رعایت نمی کنند، اشاره 
کرد و افزود: این گونه افرادی که کسی سبک آن ها را بلد نیست 
یا عالقه ای به این سبک ندارد طرد می شوند. بیلدار با بیان این 
که بر نحوه عزاداری ها نظارت خوبی نیست، خاطرنشان کرد: 
گاهی به علت رودربایستی های موجود نمی توانند تذکر بدهند اما 

این ایام بهترین زمان برای این کار است.

 ورود خرافات به مداحی ها
وی ورود خرافات به مداحی ها را در سال های اخیر بسیار زیاد 
دانست و ادامه داد: هر سال حادثه های عاشورا را با روایت های 
جدیدی ذکر می کنند، ولی باید پرسید کدام راوی این موارد را 

گفته و بر اساس کدام مستند این ها ذکر می شوند.
رابط فرهنگی هیئت مرتضوی با انتقاد از این که در مراسم شب 
عاشورا ، از هر 10 مداح، یک نفر جوان است، اضافه کرد: از طرفی 
فضای این مکان برای این حجم جمعیت کوچک است. پیشنهاد 
می دهم در یک روز خاص تمام هیئت ها در مکانی مانند مصلی 
المهدی)عج( جمع شوند و از بین آن ها یک مداح و خطیب خوب 
انتخاب و در مراسم برای یکپارچه شدن هیئت ها از همان افراد 
استفاده کنند.بیلدار به انجام کار فرهنگی در این ایام و نشر کتاب 
هایی در رابطه با فلسفه عاشورا تاکید کرد و افزود: می توان در 
زمان توزیع غذا که عزاداران بیکار نشسته اند نیز از قرائت زیارت 

عاشورا و سخنرانی زیبا استفاده کرد.

حضور جوانان در شورای هیئات مذهبی الزم است
محمد فنودی از جوانان مذهبی هیئت ابوالفضلی بیرجند نیز با 

اشاره به این که تعدادی از شهدای کربال جوان بوده اند و در 
همین راستا باید به جوان های امروز توجه شود ، عنوان کرد: در 
شورای هیئات مذهبی یک یا دو جوان نیز حضور داشته باشند تا 

نظرات جوانان را به شورا و بالعکس منتقل کنند.
وی با تاکید بر این که باید سبک مداحی ها به نوعی باشد که تمام 
سنین بتوانند از آن استفاده کنند، خاطرنشان کرد: هر سال حرف از 
متحد شدن هیئت ها و برگزاری مراسم عزاداری در مکانی واحد 
زده می شود، ولی کسی بر این باور نیست که بتوان این کار را 
انجام داد و این افسوس را در نسل های آینده هم خواهیم داشت.
فنودی با بیان این که موافق طبل و سنج نیستم اما باید به هدف 
استفاده آن در هیئت به عنوان هماهنگ کننده توجه کرد، ادامه 
داد: باید طبل و سنج متناسب با اندازه هیئت و صدای بلندگوها 
باشد.وی با انتقاد از این که از خطبا و مداحان برجسته کشوری 
در استان استفاده نمی شود، یادآور شد: در شهری زندگی می 
کنیم که خطبای بسیار خوبی داشته و خوب است برای دعوت از 
خطبای کشوری نه فقط یک شب ، بلکه برای 10 شب محرم 

استفاده کنیم تا جوان هم لذت ببرد و از پای منبر بلند نشود. 

هیئت های قدیمی  نتوانستند 
جوانان را در هیئت نگه دارند

امیر تیموری پور رابط فرهنگی هیئت امام حسن مجتبی )ع( نیز 
به تعداد بسیار زیاد هیئت ها در شهر اشاره کرد و گفت: این نشان 
دهنده این است که هیئت های قدیمی نتوانستند جوانان را در 
هیئت نگه دارند و شاید علت همین اعتماد نداشتن به جوان است.
به گفته وی برخی هیئت ها دچار دوگانگی بین سنتی و مدرنیته 
هستند و این موارد اختالفاتی را بین جوانان و افراد مسن هیئت 
ها ایجاد کرده است. یکی از علت ها هم این است که تا جوان 
سبک جدیدی را می خواهد ایجاد کند، بالفاصله انگ خرافات و 
بی حرمتی به وی زده می شود.تیموری پور همچنین علت اجتماع 
نشدن هیئت های مذهبی را مشکل در راس هیئت ها دانست و 
افزود: زمانی امام جمعه قبلی تالش کردند تا هیئت ها در مصلی 
جمع شوند اما باز هم بر سر مداح دعوا شد و در نهایت نتیجه 
خوبی نداشت. وی با بیان این که روز به روز به تعداد طبل و سنج 
ها افزوده می شود، ادامه داد: یک سال خواستیم طبل و سنج را از 
هیئت جمع کنیم که با مقاومت رو به رو شدیم و نتوانستیم، حتی 
از هیئت هایی که جمع کرده بودند عده ای آمدند در هیئت ما 
طبل و سنج بزنند. مشکل شاید نبود اتحاد بین هیئت هاست.در 
ادامه جلسه اعضای شورای هیئات مذهبی به ارائه نقطه نظرات 

خود پرداختند که در شماره آتی روزنامه خواهید خواند.

 حل آسیب های عزاداری ، مشروط به حضور جوانان

می
 قاس

س :
عک

در نشست “ عزاداری حسینی، انتظارات جوانان و بانوان” عنوان شد:

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(  09159639065- علی آبادی 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-3۲4۲۲449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         0915۷۲0818۷- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 

فلکه نعلبکی،پالک 5۲      0915۷553413 - 3۲439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

در آستانه سال تحصیلی جدید مرکز نیکوکاری 
جواداالئمه )ع( بیرجند آماده دریافت کمک های 

نقدی و غیرنقدی )لوازم التحریر،کیف و کفش و دیگر 
ملزومات مدارس( شما خیرین محترم می باشد.

موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 09151631855- 32313472 056  طاهری

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915



اقامتگاه بومگردی آستو-روستای حسن آباد-شهرستان طبس - استان خراسان جنوبی  داده نما

نوشیدنی که قدتان 
را بلند می کند

 

نوشیدن روزانه یک لیوان شیر در دوره کودکی 
موجب افزایش قد در سال های نوجوانی می 
ضروری  کودکان  برای  شیر  نوشیدن  شود. 
دوره کودکی  در  منظم شیر  نوشیدن  است. 
رابطه مستقیمی با افزایش قد در نوجوانی دارد.  
نوشیدن آب و سایر نوشیدنی ها نظیر آبمیوه و 
نوشابه های حاوی مواد قندی به اندازه یک 

لیوان شیر بر رشد قد تاثیر ندارند.

حسین جان ؛ تمام کوچه ها سیاه پوِش تو اند !
دل ها را نمی دانم، فکرها را نمی دانم !

تو برای »ُشهرت« نرفته بودی، تو رفتی تا انسانیت را بیدار کنی ...
تو یار می خواستی  ، نه عزادار ... ! کاش الاقل عزاداری هایمان بیش از 
این ها از سِر دل می بود، شاید اگر بود؛هیچ کودکی شب های خود را توی 
کارتن سپری نمی کرد یا کودکی، روی بالیِن سنگ ها نمی خوابید ، یا 

انسانی از گرسنگی و فقر نمی ُمرد ... !
عزاداری هایمان اگر واقعی بود؛ریشه فقر را می خشکاندیم ...

ریشه »ظلم« را می سوزاندیم ... ! ! ! ! !
و گرنه لعن کردِن آدم هایی که چند صد سال پیش مرده اند ؛

راحت ترین کاِر دنیاست ... !  نرگس صرافیان- طوفان 

حسین جان!

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

بشین کالتو  پسر؟  میای  تو سر عقل  آخه کی پس  ور  اون  ور،  این 
پیش خودت قاضی کن، ببین کی هستی، چی هستی، چی داری. مگه 
نمی بینی می ریزن، می گیرن، می برن، می کشن، نعش شونم به 
صاحباشون نمی دن؟« یک کالم هم نگفتم. برخاستم و همان شبانه 
راهی کرج شدم. صبح که راه افتاده بودم، انگار بال در آورده بودم. به 
دانشگاه که رسیدم و چشمم که به مردم افتاد، پژمرده شدم. نمی دانم 
امروز هم می  روم، غمگین می شوم.  دانشگاه می  به  وقت  چرا هر 
خواستند، مثل دیروز مردم را جمع کنند پشت این میله های سبز بلند و 
سرگرم شان کنند و در نهایت، بگذارند مردم با هم بحث کنند و در دل 
این قفس میله ای، هرچه دل شان می خواهند، بگویند. حاال بگویند و 
کمی عقده هایشان خالی بشود، تا بعد ببینیم چه می شود. ای کاشی 
بحث بود و حرف. همه جا بزن بزن بود و داد و بیداد. نمی خواستم بیام؛ 
ولی چهارراه ها و خیابان ها خالی بود. از کرج که آمدم، از سر نواب تا 
این جا، خالی خالی بود. همه را این جا جمع کرده بودند. دیروز چند بار، 
هی تا آن جایی که توانستم به این و آن گفتم و بیخ گوش شان خواندم.

ادامه دارد...

آیه روز  

و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابی سخت کشیدیم و 
آنان را به عذابی ]بس[ زشت عذاب کردیم. سوره طالق/آیه 8

حدیث روز  

کربال پاک ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه  ها است و الحق که کربال از بساط های 
بهشت است .پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(

شنبه   * 24 شهریور  1397 * شماره 4165 
4

نگاهی به آیین های سنتی محرم 

در خراسان جنوبی
با فرا رسیدن ماه محرم شور حسینی در خراسان  جنوبی به پا شده و 
آیین های عزاداری سرور و ساالر شهیدان پر شورتر از سال های گذشته 
برگزار می شود. از اول محرم مساجد و تکایا با پارچه های سیاه و اشعار 
مذهبی محتشم تزیین شده، همه شب مجالس روضه خوانی برگزار 

می شود و در تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسد.
آیین علم بندان، میراثی کهن در خراسان جنوبی

از مراسم  سنتی عزاداری شهرستان بیرجند در ماه محرم مراسم علم 
بندان است که به ویژه سادات با مراسم علم  بندان عزاداری ساالر 
شهیدان را آغاز می کنند.علم مهمترین نشانه عزاداری است که قبل از 
اسالم و اوایل اسالم وجود داشته و در زمان های گذشته از لوازم جنگی 

به شمار می آمده است. 
علم بندان “درخش”، آیینی منحصربه فرد

علم بندان مراسمی است که روز چهارم محرم الحرام در درخش انجام 
می شود. سپس علم بندها در مسجد جامع درخش گرد هم می آیند. 
علم ها تا عصر عاشورا همراه عزاداران در مراسم حضور دارند. هر کدام 
از علم ها به نام یکی از ائمه اطهار)ع( نامگذاری و برپا می شود. دوازده 
علم به نام دوازده امام و دو علم به نام حضرت فاطمه زهرا)س( و قمر 
بنی هاشم، آقا ابالفضل العباس)ع( طی مراسم خاص با پارچه هایی به 
رنگ های مختلف و زیبا پوشانده می شود.این مراسم نسل به نسل از 
پدر به پسر بزرگتر خانواده انتقال می یابد. هر کدام از علم ها عالوه بر 
اینکه دارای صاحبی موروثی است دارای علم گردانی موروثی نیز هستند. 

نگهداری طوق باالی علم در طول سال بر عهده علم گردان است. 
هفت منبر

آیین سنتی “هفت منبر” با حضور بانوان بیرجندی در مساجد جامع، 
حیدر  مسجد  پایو،  چخ  مسجد  خضرعلی،  مسجد  خواجه،  مسجد 
امام حسن)ع(، چشمه  الزمانی)عج(، مسجد  حسین، مسجد صاحب 
خلیلی)قدمگاه( و منزل دختر آخوند بیرجند برگزار می شود. در این سنت 
زیبای فرهنگی، شمع ها در هفت منبر، مسجد و حسینیه برای امام 
حسین )ع( تا جایی که جان در بدن دارند از دیده سرشک اشک جاری 
می کنند و مردم این سرشک های شمع را برای تبرک جمع می کنند 
و به عنوان نمادی از تربت امام حسین)ع( در خانه نگهداری می کنند. 
مراسم هفت منبر از جمله مراسم ایام محرم است که توسط زنان در 

غروب روز تاسوعا بر پا می شود. 
قتلگاه

برگزاری مراسم شبیه گردانی، تعزیه خوانی، آتش زدن نمادین خیمه ها، 
راه اندازی کاروان های سبزپوش و سرخپوش از جمله مراسم تعزیه 
شهادت ساالر شهیدان در روز عاشوراست. دسته های عزاداری در روز 
عاشورا در بیرجند در محلی موسوم به قتلگاه گرد هم می آیند و به 
نوحه خوانی و سینه زنی می پردازند. این عزاداری با فرا رسیدن ظهر 
عاشورا و آتش زدن خیمه ها به عنوان نمادی از خیمه های فرزندان امام 
حسین )ع( به اوج خود می رسد. عزاداران حسینی در بیرجند همچنین در 
نخستین شب شهادت حضرت امام حسین )ع( با روشن کردن شمع در 

مساجد، مراسم شام غریبان را برگزار می کنند.

یک لحظه مکث کن . . . 

مهار دیابت با این
 گیاهان دارویی

گیاهان جایگاه ویژه ای در نسخ درمانی طب 
سنتی دارند. در طب سنتی چند ترکیب برای 
کاهش قند خون بیان کرده اند که یک ترکیب 
به نام قرص گلنار معروف است و ترکیبی است 
از اقاقیا،گل محمدی، گلنار، صمغ عربی، کتیرا و 
اسفرزه البته باید تذکر داد که ذکر این گیاهان 
دارویی صرفاً به منظور آشنایی است و مصرف 

آن بدون تجویز پزشک مجاز نیست.

شربت سیر تقویت دستگاه ایمنی

شربت سیر باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن، 
فشارخون و کلسترول بد خون را تنظیم می کند. 
شربت سیر برای مقابله با بیماری نقرس، آرتریت، 
درد مفاصل، برطرف کردن تب، گلو درد و سرفه 
کمک می کند. سیر پوست کنده و له شده: 8 حبه، 
سرکه سیب: 1 لیوان معادل 200 میلی لیتر،  عسل 
طبیعی: 1 لیوان معادل 200 میلی لیتر ترکیب این 

مواد بعد از پنج روز آماده مصرف است.

توجه شود، این توصیه ها عمومی می باشد. بروشور هر شیر خشک به 
طور دقیق مطالعه گردد. آب تازه را برای 5 دقیقه بجوشانید و حدود 30 
دقیقه اجازه دهید تا سرد شود. مقدار آب الزم را در شیشه بریزید. پیمانه 
مخصوص شیر خشک را پر و سر آن را با یک چاقوی تمیز و خشک 

صاف نمایید. توجه داشته باشید که پودر را در پیمانه فشار ندهید.
- مقدار تجویز شده را به آب موجود در شیشه اضافه کنید. سر شیشه را 

روی آن قرار دهید و تا حل شدن کامل پودر تکان دهید.

- قبل از دادن شیر به کودک با چکاندن چند قطره از محتوای شیر 
اطمینان حاصل نمایید که دمای آن مناسب است. شیر خشک باقی 

مانده در شیشه یک ساعت پس از خوردن شیر باید دور ریخته شود.
- شیر خشک ها استریل نیستند. باید بالفاصله قبل از مصرف تهیه شوند. 
شیر آماده شده را مجددا نجوشانید. شرایط نگهداری: در جای خشک و 

خنک معموال تا 1 ماه پس از باز شدن درب قابل نگهداری هستند.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

طرز تهیه شیر خشک برای نوزاد

جدول 4165                        

 - زمستاني  لباس   -1 افقي: 
پول  واحد   -2 دورنما  تابلوي 
مبنا   - بادمجان  ترشي   - چین 
شکاری   پرنده   -3 ریاضیات  در 
پادشاهان  - غالف شمشیر 4 - 
مادربزرگ - یک عامیانه -  سالح 
معاون   -5 آذري  مادر    - آرش 
 -  6 جانشین  باز  شعبده   - هیتلر 
سالشمار - از القاب اشرافي - زنان 
نام ترکي 7 - کار بي  اروپایي - 
ترکیب   - نسنجیده  و  اساس 
شیمیایي آبدار - فاقد شفافیت 8-  
زعفران - رشد - گاري 9-  سال 
گذشته-  پیشنهاد فروش با قیمت 
باالتر  - پایتخت اردن 10 - سفید 
کش  خط   - تکراري    - ترکي 
شاعرانه-   دیدن   -11 گوش  سه 
نمایشنامه رادیویي - پرنده ای زیبا 
12-  معدن - میناي درهم -  از 
شهرهاي استان تهران  - بریدن 
رسم   -13 درخت  هاي  شاخه 
پس  دوره   - گل  تاج    - کننده 
گاو  بزرگداشت    -14 بیماري  از 
مقدس  - چند رئیس 15 - زلزله 

سنج - اثري از ابن سینا 

نقشه  و  طرح   -1 عمودي: 
براي رسیدگي به شخص دیگر- 
لوزالمعده 2 - زنان خوبرو - زین 
و برگ اسب - ورزش برفي-3- 
شهري در هلند  - خرما فروش 
هندوان  عمده  دیني  مراکز  از   -
4 - نوعي رابطه خواهر و برادري 
مادر   - روز  باب   - پایبندي    -
ملیح    - توان  و  زور   -5 وطن 
پیشکش،   -6 انگور  درخت   -
کادو - صفرا 7-  نامه رسان - 
چپ  طرف   - علمي  گردهمایي 

8- برچسب-  کته - ترموستات 
 - شاهنامه  در  گودرز  پسر    -9
 10 اوکراین  پایتخت    - نجار 
- خباز - فریاد بلند 11- جنس 
به ظاهر قوي - صبحانه نخورده 
- شهري در استان اردبیل 12-  
بله التین - ماهي  عدد حمام-  
پهن بال-  روستاها 13-- رادار 
آشپزخانه  آسیاب   - ویرگول   -
از  فرهنگیان-   - وسط   -  14
از  اثري    -15 ایران  رودهاي 

حسین مدني

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول کلمات

123456789101112131415
محیباحسیانخرس1
نابورجنراجاسن2
کشرزبانبربلاد3
ریتنوردرتهنب4
هنمردجامیتاا5
فکوولوبالاتد6
یتمدراکودلیبن7
دادجالاهاوتسا8
لبازتالوقبرتم9

کدوباناورماه10
اوهدوسانیرفن11
سلمولنایزداش12
تینویطوبهریبا13
رمهابیراروهام14
وهالادنیتباده15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

صد ت
 در

100

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744
ایزوگام و قیرگونی آراسته

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
تلگرام و تماس:

09155658268 - 09156693515 

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

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

را تجربه کنید.   09158668002

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان با حقوق و مزایای 
عالی جهت انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

به مربی و آشپز و خدمه جهت کار در 
مهد کودک نیازمندیم. )ترجیحاً با سابقه کار(

32433110

به یک فروشنده خانم  مجرب با روابط 
عمومی باال  نیازمندیم.  32401017

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

056323231۷9 - 09153634۷6۷
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کاوش-شهردار بیرجند با بیان اینکه توسعه همه 
جانبه شهر نیاز به مشارکت تمام دستگاه ها و 
حتی مردم دارد، گفت: بافت های فرسوده شهری 
بیرجند احیا و محالت قدیمی بازآفرینی می شود. 
پایدار  بازآفرینی  دومین جلسه ستاد  در  جاوید 
بیرجند  شهرداری  کرد:  اظهار  بیرجند  شهری 
در مدت هشت ماه گذشته در راستای تکمیل 
میلیارد  مبلغ 9  پروژه طرح فرزان  پیشرفت  و 
 90 و  کرده  هزینه  داخلی  اعتبارات  از  تومان 
درصد پیشرفت داشته است که انتظار می رود 
سایر دستگاه های ذیربط متناسب با وظایف ذاتی 
خود در اجرای پروژه های مصوب ستاد بازآفرینی 
شهری مداخله کنند.وی افزود: ایجاد پیاده راه در 

احداث  نزاری،  خیابان های جمهوری و حکیم 
17 هزار مترمربع پارک در محدوده مهرشهر، 
اجرای پارک خطی کانال بهجت، پیاده روسازی 
خط  اجرای  و  انقالب  و  کارگران  خیابان های 
انتقال آب غیر قابل شرب به طول 8 کیلومتر 
ستاد  اهداف  راستای  در  اقدامات شهرداری  از 
بازآفرینی پایدار شهری بیرجند است. مدیرکل 
دفتر نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی 
اینکه  بیان  با  نیز در این جلسه  ایران  شهری 
در بیرجند اقدامات خوبی در حال انجام است، 
اظهار کرد: شهر بیرجند  ظرفیت های زیادی 
دارد که متاسفانه از آن استفاده نشده و باید این 
پتانسیل ها را شناسایی کرد و  برای رضایت مردم 

به سمت محله محوری گام  تغییر رویکرد  و 
برداریم. فرماندار بیرجند نیز در این جلسه گفت: 
در  رویکرد اجتماع محور، قانع کردن مردم در 
راستای مشارکت سخت نیست چون خواسته 

آموزشی،  فضاهای  عادالنه  توزیع  شهروندان 
درمانی، فرهنگی، رفاهی، خدماتی و مذهبی در 
محالت گوناگون شهر و در محل زندگی شان 
است. ناصری افزود: اعتبار تملک امالک واقع 

در طرح فرزان بیش ازتمام اعتبار تملک در شهر 
بیرجند شده است که امیدواریم با اتمام طرح 
فرزان بتوان رضایت و مشارکت مردم را جلب 
بازآفرینی شهری محقق  نهایی  کرد و هدف 
شود. معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
نیز گفت: احیای نقش مساجد در مسئله بازآفرینی 
به  مساجد  تاریخ  در طول  و  بوده  مهم  بسیار 
عنوان کانون های اصلی عمل کرده و امروزه 
کتابخانه وجود  نظیر  نیز  ظرفیت های خوبی 
دارد. مدیرکل راه و شهرسازی هم بیان کرد: 
پروژه های خوبی در شهر بیرجند انجام شده که 
می توان به راه ندازی خانه محله ها، احداث میادین 

و اصالح شبکه آب و فاضالب اشاره کرد.

گروه خبر-فرمانده انتظامی استان گفت: همیاران 
محرم برای هیئت های مذهبی پیش بینی شده 
است تا در کنار بسیجیان همکاری الزم را با پلیس 
داشته باشند.نماینده ولی فقیه در همایش پیام 
آوران عاشورایی پیام تمام انبیاء الهی را بر اساس 
عدل دانست و ادامه داد: پیام عاشورا به معنای 
ایستادن در برابر ظلم است و این پیام بی تفاوتی را 
برنمی تابد و باید مبارزه با ظلم را سرلوحه کار خود 
قرار دهیم. حجت االسالم عبادی بیان کرد: واقعه 
صحرای کربال مصیبت بزرگی بود اما در واقع 
بزرگی آن آسیبی است که به دین وارد شده است. 
وی اظهار کرد: امروزه نیز با توجه به ظلمی که در 
یمن،سوریه، فلسطین، عراق و میانمار بر سرکودکان 
و  ستیزی  ظلم  راستای  در  ما  وظیفه  آید  می 
رساندن فریاد مظلومان مضاعف است. عبادی از 
هیئت های مذهبی خواست تا در اشعار، نوحه ها و 
هر مراسمی که انجام می دهند محوریت آن بر پیدا 
کردن راه مقابله با ستم باشد. وی گفت: مسئله 
مهم در پرورش انسان برقراری عدالت تک تک 

انسان ها در زندگی فرهنگی، شخصی، اجتماعی، 
است. مبادالت  در  حتی  و  اقتصادی  سیاسی، 

توجه هیئت های مذهبی به موارد امنیتی
این همایش  در  استان هم  انتظامی  فرمانده   
با اشاره به اینکه خوشبختانه امنیت خوبی در 
استان وجود دارد و برنامه های پیشگیرانه برای 
تأمین امنیت در تمام مراسم برنامه ریزی شده 
است، تصریح کرد: خوشبختانه در استان مسائل 

خرافی نداریم هرچند در عمده شبکه های معاند 
شاهدیم با فرارسیدن ایام محرم و صفر فعالیت 
می یابد.  رشد چشمگیری  زمینه  این  در  شان 
شجاع، از هیئت های مذهبی خواست تا حقوق 
سایر شهروندان را در این ایام رعایت کنند. وی 
افزود:  ورود هیئت های مذهبی به قتلگاه در روز 
عاشورا در مرکز استان گاهی با ناهماهنگی انجام 
نیز  راستا  این  در  می شود  تقاضا  که  می گیرد 
هیئت ها با رعایت نظم به این مهم توجه نمایند.

از ظرفیت هیئت های مذهبی  استفاده 
برای تحقق اهداف کنگره شهدا

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع(  نیز گفت: هیئت های 
مذهبی ظرفیت بزرگی برای تحقق اهداف کنگره 
دو هزار شهید خراسان جنوبی هستند.قاسمی 
افزود: هیئت  های مذهبی با نصب تصاویر شهدا 
در ایستگاه های صلواتی و نامگذاری هر ایستگاه 
به نام یک شهید، طرح موضوعاتی چون ایثار و 
شهادت در برنامه های خود و بیان اشعار حماسی 
و مرتبط با فرهنگ شهادت در راستای برنامه 
های کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی گام 

های مثبتی بردارند.

مداحان و مبلغان پیام رسان
 قیام عاشورا باشند

مدیرکل تبلیغات اسالمی همچنین گفت: مبلغان 
و سخنرانان در منابر خود پیام عاشورا را تبیین 
باید  مبلغان  و  بیت)ع(  اهل  مداحان  و  کنند 
پیام رسان قیام عاشورا باشند.رضایی اظهار کرد: 

آسیب های  کاهش  برای  باید  مذهبی  هیئات 
اجتماعی که یکی از دغدغه های مقام معظم 

رهبری است تالش بیشتری کنند.
 عباسی مقدم رئیس شورای هیئت های مذهبی 
نیز در این همایش گفت: هیئت های مذهبی 
در طول تاریخ تشیع همواره عنصر اصلی در 
فرهنگ سازی بوده اند و از این جهت باید توجه 

ویژه ای به هیئت های مذهبی داشته باشیم. 
وی با اشاره به مسیرهای حرکت هیئت های 
کرد:  بیان  بیرجند  در  عاشورا  روز  مذهبی 
مسیرهای میدان امام خمینی، خیابان جمهوری، 
امام حسین)ع(، قتلگاه و مسیر خیابان  میدان 
امام  میدان  اسدی،  راه  سه  منتظری،  شهید 
عبادی،  شهدای  میدان  و  قتلگاه  حسین)ع(، 
خیابان انقالب، میدان امام حسین)ع( و قتلگاه 
سه مسیر اصلی حرکت هیئت ها هستند. در 
عنوان  به  مقدادی  حسین  مراسم  این  پایان 
سرپرست جدید سازمان بسیج محالت، مساجد 

و بقاع متبرکه استان معرفی شد.

حسینی- استاندار عنوان کرد: 52 مصوبه طالیی 
با کمترین اختالف نظر در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید مصوب شد که این نتیجه همکاری و 
همدلی دستگاه های اجرایی و بانک ها برای رونق 
تولید و رفع مشکل صنعتگران نشان می دهد. 
ظهر پنجشنبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
خراسان جنوبی به ریاست استاندار با سه دستور کار 
برگزار شد. اولین دستورکار رسیدگی به مشکل دو 
واحد تولیدی بود که یکی به علت بدهی 9 میلیارد 
تومانی به بانک،طرح توسعه آن متوقف شده بود و 
به اذعان شخص سرمایه گذار نبودکارشناسی در 
طرح اولیه منجر به این بدهی ها شده است ، در 
نهایت با مساعدت بانک ها اقساط این واحد تولیدی 
سه سال دیگر هم تمدید شد. قزلباش رئیس بانک 
از بدهکاری 130  کشاورزی نیز در این جلسه 
میلیارد تومانی تسهیالت گیرندگان به این بانک 
خبر داد و بیان کرد: این مقدار پول باید در چرخه 
تولید قرار گیرد نه این که در بانک فریز شود.

به دستور استاندار؛
 معاون شعبه یکی از بانک ها جا به جا شد

یکی دیگر از پرونده هایی که در این کارگروه 
تاخیر  و  نقدینگی  کمبود  رسیدگی شد  آن  به 
یکی از بانک ها در پرداخت تسهیالت به طرح 
از واحدهای تولیدی مرکز استان  توسعه یکی 
بانک  معاون  نداشتن  حضور  علت  به  که  بود 
مرکز  با  تا  داد  استاندار دستور  کارگروه  این  در 
کشور مکاتبه ای مبنی بر ارائه کارت قرمز و جا 
به جایی معاون شعبه که فرد رسیدگی کننده به 
این پرونده هم است انجام شود. شهرکی دبیر 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هم با 
بیان این که از ابتدای امسال تاکنون 18 میلیارد 
تومان تسهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی 
از طریق منابع بانکی پرداخت شده است، عنوان 
کرد: در راستای تسهیل و رفع موانع تولید سال 
تسهیالت  تومان  میلیارد   280 حدود  گذشته 
رونق به واحدهای تولیدی استان پرداخت شد.

 برخی مشکالت در چارچوب
 وظایف کارگروه نیست

شهرکی با اشاره به این که از 15 مرداد نیز تاکنون 
مشکالت 52 واحد تولیدی استان در حوزه مالیات، 
زیرساخت، تامین اجتماعی و سازمان های مرتبط 
به کارگروه تسهیل ارسال شد که بخشی منجر به 
 رفع موانع شده و بخشی در مسیر رفع قرار دارد ،

بیان کرد: روند طرح مشکالت واحدهای تولیدی 
در رسانه ها به شدت کاهش پیدا کرده و تالش 
داریم آن را به حداقل برسانیم. وی ادامه داد: رفع 
موانع تولید 52 واحد در حوزه صنایع غذایی، فلزی، 
معدنی، خدماتی، دامداری، دامپروری، صنایع و 
سایر در این کارگروه تسهیل قرائت و مصوب 
شد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت با تاکید 
بر این که برخی مشکالت در چارچوب وظایف 
عدم  دلیل  به  است  ممکن  و  نیست  کارگروه 
ارزیابی های به روز یا محاسبات نادرست توسط 
سرمایه گذار ایجاد شده باشد، خاطرنشان کرد: این 
موضوعات را نیز در قالب تامین مالی یا فرصت 
 برای پرداخت اقساط در اختیار سرمایه گذار قرار 
می دهیم تا به تولید برگردند. شهرکی از سرمایه 
گذاران واحدهای تولیدی خواست اگر با مشکلی 

مواجه اند که خودشان قادر به رفع یا پیگیری آن 
نیستند با مراجعه به دبیرخانه سازمان موضوع را 

بیان کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مردم باید بدانند در پشت 
درهای بسته چه خبر است

مروج الشریعه استاندار نیز این جلسه ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید را از بهترین جلسات دانست و 
عنوان کرد: رسانه ها نقد منصفانه و سالم همراه با 
گزارش و انعکاس عملکرد مثبت را بر عهده دارند 

تا مردم بدانند پشت درهای بسته چه خبر است.
وی با اشاره به این که در وضع فعلی همه شرایط 
را می دانیم و نباید اجازه داد کوچکترین نگرانی 
برای ما به وجود بیاید، خاطرنشان کرد: کسانی که 
آن طرف مرزها نشسته اند، قطعا وضع آرام و حجم 
صادرات مناسب ما به کشورهای همجوار و روند 
گسترش تولید و استحکام بنیه اقتصادی و تقویت 
آن را بر نمی تابند و از هر اقدامی برای تضعیف 
صادرات و تولیدات کشور استفاده می کنند. مروج 
الشریعه با تاکید بر این که در این وضع واحدهای 
موجود باید با هماهنگی و استحکام تمام برای 

حفظ بازارهای هدف صادراتی آن طرف مرز به 
تولید ادامه دهند، تصریح کرد: این مهم است که 
رسانه موضوع را چگونه به جامعه منعکس کند 
 تا واحدهای تولیدی نیز با تمام سختی هایی 
که با پرداخت هزینه های اضافی برای مسیرهای 
جدید و حمل کاالی صادراتی متقبل می شوند 

به فعالیت ادامه دهند.

موسسات مالی و دولت کنار هم برای 
رونق واحدهای تولیدی استان

وی حصول به هدف را جز با وحدت فکری، لسانی 
و فهم مشترک امکان پذیر ندانست و خاطرنشان 
کرد: موسسات مالی در اوضاع فعلی درصدی از 
شرایط تسامح را باالتر می کنند و دولت درجه 
ریسک پذیری را بیشتر می کند تا همه در کنار 
واحد تولیدی قرار گرفته و نگذارند واحدی از کار 
بیفتد یا یک نفر نیرو تعدیل شود. وی یادآور شد: 
در این شرایط مهم، همه در میدان عمل کنار هم 
هستیم و دستگاه هایی از جمله تامین اجتماعی، 
امور مالیاتی، بانک های استان و سایر با سعه صدر 
بیشتری مشکالت را می پذیرند و برای رفع آن 
کمک می کنند چرا که هیچ راه و مسیری غیر 

از این نیست. مروج الشریعه بیان کرد: یارانه ها را 
باید تنظیم و با اولویت به بخش اساسی موردنیاز 
تولید کننده  برای  اگر جایی  تخصیص دهیم، 
مقداری اضافه هزینه متصور باشد بخش حمل 
است لذا نباید اجازه داد این بخش به مشکل 

برخورد بعد چاره اندیشی کنیم.

تغییر قانون به نفع تولید کننده
 و فعال اقتصادی

وی با اشاره به این که در قدرت قانونی ستاد 
تسهیل که با اصالح مصوبه اخیر مجلس انجام 
و از کارهای خوب مجلس بود، قانون شد که 
مصوبات کارگروه ملی یا استانی نافذ و اجرایی 
است، ادامه داد: بخش های دولتی در شرایط 
موجود با اغتنام فرصت از اینکه برخی گیرها در 
فرآیند کار روی قوانین و مقررات بوده، اکنون 
زمان طرح آنها به نفع تولید کننده و فعاالن 
اقتصادی است و این شاید زمان کوتاهی باشد 
اما باید از آن استفاده کنیم. استاندار تاکید کرد: باید 
از این فرصت هم در اصالح روند عادی و جاری 
قوانین و مقررات و هم مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی کشور استفاده کرد که االن 
تقریبا جایگزین سه قوه است و تصمیم می گیرد 
و تصمیمات آن با تنفیذ مقام معظم رهبری 100 
درصد الزم االجرا است. یکی از دستورکارهای 
مهم این جلسه قرائت و ابالغ قانون تامین منابع 
مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط بود که 
برای رسیدگی بیشتر و رفع ابهامات به بانک ها و 
فعاالن اقتصادی استان از طریق شورای هماهنگی 

بانک ها و اتاق بازرگانی ارسال خواهد شد.

بافتهایفرسودهشهریبیرجنداحیاومحالتقدیمیبازآفرینیمیشود

52 مصوبه طالیی

همیارانمحرمفعالشدند

*نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئوالن استانی پنجشنبه 
گذشته با خانواده شهیدان خاتمی دیدار کردند.

*معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شورای 
ترافیک استان بر ساماندهی مراسم عزاداری تأکید کرد.

*معاون توسعه مشارکت  های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گفت: 34 پایگاه جذب حامی طرح های 
محسنین و ایتام در حاشیه برگزاری همایش های  

شیرخوارگان حسینی در استان برپا شد.
*110 نفر در روستای معدن قلعه زری شهرستان 
خوسف از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند.

از آمران به معروف و  *بانوان خوسفی در حمایت 
ناهیان از منکر روز گذشته راهپیمایی کردند.

*به گفته مدیرعامل خانه مطبوعات، بازرسان خانه 
مطبوعات استان انتخاب شدند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ الهی تو را شکر که به من منت گذاشتی و شهادت را نصیب من ساختی و چه زشت و ناپسند است در خانه و میان لحاف مردن و همیشه از این 
گونه مردن هراس داشتم زیرا که دنیا محل گذر است و لذات زودگذر است و اصوال دنیا رو به فناست پس چه بهتر است که فرزندان آخرت باشیم“

شهید ابراهیم حبیبی

100 اتوبوس شهری بیرجند برای اول مهر 
آماده فعالیت است

ایرنا-مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: 100 دستگاه اتوبوس در خطوط 
شهری و حومه آماده خدمات دهی به مسافران درون 
شهری در اول مهر است. غالمپور اظهارکرد: نظارت 
بر وضع نظافتی و ظاهری اتوبوس ها برای اول مهر 
بیشتر می شود. وی با تاکید بر اینکه عملکرد رانندگان، 
کنترل پروانه فعالیت و اشتغال آنان زیر ذره بین نظارت 
است، افزود: نیاز است سرویس های مدارس از لحاظ 
معاینه فنی، بیمه نامه معتبر، چراغ گردان و وضع ظاهری 
کنترل و برچسب سرویس مدارس نیز باید بر روی آنها 
نصب شود. وی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 
رانندگان سرویس های مدارس خبر داد و گفت: اتوبوس 
های حمایتی نیز برای ساعت های اوج ترافیک پیش 
بینی شده است. غالمپور درباره پیش بینی های الزم 
برای حوزه تاکسیرانی نیز گفت: استفاده از تاکسیمتر، 
چکاب کامل، آماده باش پیمانکاران شبکه های بی 
سیم و آی تاکسی از جمله برنامه هایی است که در 
آستانه مهرماه کنترل و نظارت بر آن بیشتر خواهد شد. 

همایش شیرخوارگان حسینی
 در 150 نقطه  استان برگزار شد

دادرس مقدم-همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با 
سراسر کشور در 150 نقطه استان برگزار شد. در این 
مراسم بیش از هزار و 800 دست لباس سبز علوی 
ویژه شیرخوارگان، توزیع شد. بانوان استان خراسان 
جنوبی با حضور پر شور همراه با کودکان خود در این 
مراسم شرکت کردند و عشق و ارادت خود به اباعبدا... 
الحسین)ع( را نشان دادند. این مراسم در سه نقطه شهر 
بیرجند از جمله مصلی المهدی )عج(، آستان شهدای 
باقریه و همچنین در سالن شهیدین قاسمی برگزار شد.

“خطبه های آدینه”

مردم با قوت در کنار دولت حرکت کنند
حجت االسالم نصیرایی امام جمعه موقت بیرجند در خطبه 
های نمازجمعه با بیان اینکه رئیس جمهور در این مدت 
نشان دادند که هر جا بخواهند می توانند با قوت، همدلی 
و وحدت حرکت کنند و این مهم باید همواره صورت 
گیرد، گفت: رهایی از مشکالت موجود وظیفه دولت 
است و مردم هم باید با قوت در کنار دولت حرکت کنند.

نوسانات اقتصادی بر قشرضعیف 
جامعه تاثیر بیشتری دارد

حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین در خطبه های 
نماز جمعه گفت: نوسانات اقتصادی بیشترین تاثیر را بر 
قشر کارگر و ضعیف جامعه دارد و دولت باید فکر اساسی 

برای افراد نیازمند داشته باشد.

ثبت نام انتخاب صادرکنندگان
 نمونه استان آغاز شد

مهر-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از آغاز ثبت 
نام برای انتخاب صادرکنندگان نمونه استان خبر داد. 
شهرکی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
ثبت نام متقاضیان تا پایان روز پنجشنبه 19 مهر ادامه 
خواهد داشت. وی، تحقق اهداف صادراتی، ارج نهادن 
به تالش فعاالن عرصه صادرات کاالها و خدمات غیر 
نفتی و شناسایی الگوها و واحدهای موفق در عرصه 
انتخابات  این  برگزاری  اهداف  جمله  از  را  صادرات 
عنوان کرد. شهرکی با بیان اینکه متقاضیان شرکت 
در این رقابت استانی می توانند با مراجعه به سامانه 
 اختصاصی انتخاب صادرکنندگان برگزیده به آدرس

 http://nemoonesh1.tpo.ir سازمان توسعه تجارت 
ایران در این طرح ثبت نام کنند، عنوان کرد: در این 
مرحله صادرکنندگان باید مطابق شرایط مندرج در سایت 
مذکور به  صورت الکترونیکی ثبت  نام و کد رهگیری 
دریافت کنند. وی ادامه داد: همچنین صادرکنندگان 
نام  ثبت  از  پس  را  خود  مستندات  و  مدارک  اصل 
 الکترونیکی، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ

25 مهر به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان 
برگزیده استانی واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان، اداره بازرگانی و توسعه تجارت تحویل دهند.

رزمایش “یک کاسب، یک دانش آموز” 
اجرا شد

تسنیم-مسئول بسیج اصناف و بازاریان از اجرای رزمایش 
“یک کاسب، یک دانش آموز”در استان خبر داد و گفت: 
در راستای اجرای این طرح یک هزار بسته لوازم التحریر 
از طرف اصناف بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.

خراسانی مطلق اظهار کرد: در راستای اجرای این رزمایش 
عالوه بر معرفی تالش های اصناف و بازاریان، هدف 
این است برای همه به اثبات برسانیم که با همه سیاه 
نمایی دشمن اصناف یکی از گزینه های عمق بخشی 
به انقالب هستند.وی خاطرنشان کرد: در راستای این 
طرح تا 15 مهر به دانش آموزان نیازمند لوازم التحریر 
داده می شود. وی یادآور شد: در این طرح هر دانش آموز 
نیازمند را به یک کاسب متصل می کنیم تا نیازمندی های 
تحصیلی دانش آموز را در طول سال بر عهده بگیرند. 
)ع(  االئمه  ثامن  قرارگاه  طرح  این  در  گفت:   وی 
11 هزار بسته لوازم التحریر و کمیته امداد نیز 6 هزار بسته 

لوازم التحریر آماده کرده است.

بررسی بخشنامه برگشت  ارز حاصل
 از صادرات در استان

و  خصوصی  بخش  گفتگوی  سیما-شورای  صداو 
دولت با موضوع بررسی بخشنامه برگشت ارز حاصل 
از صادرات در استان برگزار شد. به گفته فعاالن اقتصادی 
استان بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، فعاالن اقتصادی را دچار مشکل کرده 
است.بر اساس این بخشنامه که یک هفته پیش بانک 
مرکزی به تمامی گمرکات ابالغ کرده، صادرکنندگان 
باید ارز حاصل از صادرات شان را به 4 روش به چرخه 
اقتصادی کشور برگشت دهند. احتشام دبیر شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: صادرکنندگان 
خودشان را به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور ملزم می دانند اما چگونگی برگشت ارز 
که در این بخشنامه آمده است، مشکل دارد. وی افزود: 
در صورتی که روش های برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور اصالح نشود،  صادرکنندگان با 
مشکل تأمین نقدینگی و تأمین مواد اولیه مواجه خواهند 
شد. مروج الشریعه استاندار هم بر پیگیری مشکالت 
بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد و گفت: در 
این شرایط همه ما از بخش خصوصی و دولتی باید 

برای عبور از این پیچ تاریخی در کنار هم قرار بگیریم.

سرپرست دانشگاه صنعتی بیرجند
 منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
سیدحجت هاشمی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی 
بیرجند منصوب شد. به گزارش تسنیم، منصور غالمی 
طی حکمی سید حجت هاشمی را به عنوان سرپرست 
دانشگاه صنعتی بیرجند منصوب کرد. هاشمی، عضو 
هیئت ممیزه دانشگاه بیرجند از سال 1391 تا 1393، 
رئیس کمیسیون تخصصی مهندسی دانشگاه بیرجند 
از سال 1391 تا 1393، مسئول پژوهشی دانشکده 
مهندسی دانشگاه بیرجند )سال 1376(، مدیر پژوهشی 
دانشگاه بیرجند )سال 78-77( و معاون پژوهش و 

فناوری دانشگاه بیرجند )88 تا 90( بوده است.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
١- تمامی دو سهم مشاع از کل سیزدهم سهم ششدانگ یک باب منزل نسبت به سهم االرث آقای عباس قدری بورنگ فرزند حسین )به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان( دارای پالک ثبتی شماره یکهزار و ششصد و شصت و نه فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه 
و چهار - اصلی )١۶۶۹ فرعی از١۵۵۴- اصلی( بخش ۲ بیرجند به نشانی بیرجند، دولت ۵، پالک3 ملکی آقای حسین قدری بورنگ )پدر زوج( که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۲۹۷3۵ صفحه ۴۴۶ دفتر ١۹3 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، 

محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ١۷/8۵ متر درب و دیواریست به کوچه، شرقا به طول١0/۴0 متر دیواریست به باقیمانده پالک یک فرعی از ١۴0۲ - اصلی، جنوبا اول به طول ۵/١0 متر دوم که شرقی است به طول ١/80 متر سوم به طول ١۲/80 
متر دیوار به دیوار پالک ١۶۷0 فرعی، غربا یک به طول ۲/۵ متر دیوار به دیوار پالک ١۶۶8 فرعی دو به طول ١١/۲0 متر دیواریست به باقیمانده پالک یک از ١۴0۲ - اصلی )حقوق ارتفاقی ندارد( ۲- موازی یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل دارای 
پالک ثبتی پنج هزار و هفتصد و پنجاه و نه فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی بخش ۲ بیرجند )پالک ثبتی ۵۷۵۹ فرعی از ١۵۵۴- اصلی( به نشانی بیرجند، خیابان دولت، بین دولت ۴١ و ۴3 پالک ١۲ قطعه ۶ ملکی آقای عباس قدری بورنگ که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع آن ذیل ثبت ۶۹۲۶3 صفحه ١3۶ دفتر ۴۷۷ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول ١١ متر پی دیواریست به کوچه، شرقا به طول ۲0 متر پی دیواریست به پالک ۵۷۶0 فرعی، جنوبا به طول ١١ متر پی دیواریست به 
کوچه، غربا به طول ۲0 متر پی دیواریست به پالک ۵۷۵8 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که  به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۶00۵١۶ له خانم مریم حسن زاده علیه آقای عباس قدری بورنگ فرزند حسین به شماره ملی ۵۲3۹3١۴۵۵١ مستند به سند شماره ١۷۵۲3 - ١3۹3/3/۶ 
نزد دفترخانه ازدواج شماره ۲ بیرجند پس از ابالغ اجرائیه به درخواست زوجه برابر جوابیه های واصله از اداره ثبت اسناد بیرجند در قبال مبلغ ١/38۹/300/000 ریال بهای تسعیر شده یکصد و ده عدد سکه کامل طالی بهار آزادی در تاریخ تقاضا ۹۶/۶/۲١ )بهای هر عدد سکه مبلغ 
١۲/۶30/000 ریال( به انضمام حقوق دولتی متعلقه توقیف شده است و بر طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی طی مفاد صورتجلسات وارده به شماره ۹۶0080۶8- ۹۶/١١/۲۶ و 003۲۹۷ ۹۷ -۹۷/۴/۷  مامور اجرای ثبت در قبال طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی بازداشت 
گردیده است، نظر به اینکه اصل پالک ثبتی ۵۷۵۹ فرعی از ١۵۵۴- اصلی بخش ۲ بیرجند در رهن بانک مسکن بوده و بستانکار به استناد مواد ١۴۵ و ١۴۶ آئین نامه اجرا نسبت به پرداخت مبلغ رهن اقدام نموده، لذا پالک ثبتی مذکور در قبال مبلغ ١۴۵/۲۴0/000 ریال وجه رهن 
تودیع شده و قسمتی از مهریه به نفع خانم مریم حسن زاده بازداشت گردیده است و بر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷00۴8١ - ۹۷/١/۲0  ششدانگ پالک ثبتی ١۶۶۹ فرعی از ١۵۵۴ - بخش ۲ بیرجند به صورت یک باب منزل مسکونی در طبقه 
 همکف با عرصه ای به مساحت ۲١0 مترمربع و زیر بنای حدود ١۶0 مترمربع با قدمت بنای باال )جزء بافت فرسوده( می باشد و نوع سازه ساختمان با دیوار باربر و سقف طاق ضربی در قسمتی با سقف گنبدی ساخته شده ، دارای سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی 
و انشعابات آب ، برق، گاز به مبلغ ١/۲۹۵/000/000 ریال و سهم االرث متعهد به میزان دو سهم از کل سیزدهم به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان به مبلغ ١۷۴/3۲۶/۹۲۲ ریال ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب زوجه بازداشت گردیده است. ۲- ششدانگ پالک ثبتی ۵۷۵۹ فرعی 
 از ١۵۵۴ - اصلی ملکی آقای عباس قدری بورنگ نیز برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷003۵۷۶- ۹۷/۴/١۲ به مساحت ۲۲0 مترمربع به صورت یک باب منزل مسکونی در دو طبقه که طبقه همکف بدون پروانه ساخت و طبقه اول دارای پروانه ساختمانی 
با سازه اسکلت فلزی با سقف کمپوزیت می باشد و همچنین کابینت آشپزخانه از نوع بدنه فلزی و درب ها ام دی اف دارای سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبی دارای سه اتاق خواب و قدمت آن از سال ١3۹۴ و دارای انشعابات دو امتیاز آب، دو امتیاز برق، دو امتیاز 
گاز شهری به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال )3/۵00/000/000( و یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک فوق که برابر رای صادره از هیئت نظارت  استان خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص داده شده به مبلغ 8۷۵/000/000 ریال ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب 
زوجه  بازداشت گردیده است، پس از رسیدگی به اعتراضات واصله و قطعیت ارزیابی در روز یکشنبه مورخ ۹۷/0۷/۲۲ از ساعت ۹ الی ١۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده  حضوری و نقدی از مبالغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد سکه به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار 
در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده قیمت سکه مجددا تسعیر خواهد شد، الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴0- آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی اعالم شود مزایده  روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام  به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد .

تاریخ انتشار: 97/06/24         غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند
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 امام حسین علیه السالم فرمودند :
ال تَِحلُّ لَِعیٍن  مُؤمِنٍَة تََری ا... یُعصی فتَطِرُف حتّی یَُغیَِّرُه

بر هیچ چشِم مؤمنِی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می  شود و ]مؤمن[ چشم خود 
را فرو بندد مگر این که آن وضع را تغییر دهد.

)تنبیه الخواطر : ج2، ص1۷۹( 

نمايندگان مي خواهند بر موج 
پوپوليستي حمله به دولت سوار شوند

صادق زیباکالم، فعال سیاسی گفت: استیضاح  های 
مجلس یک حرکت عوام فریبانه و پوپولیستی است؛ 
چرا که اوضاع اقتصادی کشور خراب است و دولت 
هم در زمینه های سیاسی و اجتماعی نتوانسته موفق 
عمل کند، در همین راستا نمایندگان مجلس اصرار 
استیضاح هایی که  با  نمایندگان  دارند.  استیضاح  بر 
انجام می دهند، می  خواهند بر موج پوپولیستی حمله 
به دولت برای خوشایند مردم سوار شوند و به مردم 
القا کنند که دولت را به صالبه می کشیم و دولت را به 
مسئولیت های قانونی خود فرا می خوانیم، در حالی که 
اگر نمایندگان واقعا نمی دانند ریشه اصلی مشکالت 
وامصیبتا. و  ما  بر  وای  کجاست  در  ارز  نوسان  و 

طرح اصالح قانون ممنوعيت 
به کارگيری بازنشستگان تاييد شد

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
گفت: با توجه به اینکه مردم خیلی منتظر بودند اخبار 
مربوط به طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان را بشنوند خوشبختانه اعضای شورای 
همین  بر  داشتند.  موافقت  آن  کلیات  با  نگهبان 
اساس قانون الزم االجرا خواهد شد. البته در قانون 
فرصت دو ماهه ای در نظر گرفته شده تا دستگاه ها 
کنند. تکلیف  تعیین  را  قانون  این  مشمول  افراد 

مجلس خبرگان رهبری صالحيتی 
برای نظارت بر ديگر قوا ندارد

قانون  اجرای  پیگیری  معاون  گرجی،  اکبر  علی 
اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: مجلس 
خبرگان رهبری نه تنها هیچ صالحیتی برای نظارت 
چنین صالحیتی هم  اگر  بلکه  ندارد،  قوا  دیگر  بر 
را  آن  توانست  نمی  بود،  شده  بینی  پیش  او  برای 
اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری 
به گونه ای است که عمال امکان و فرصت سرک 
کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.

تشكيالت موازي با دولت 
اصوال امكان ايجاد ندارد

قدیری ابیانه، فعال سیاسی درباره توصیه رهبری به 
پرهیز از دولت موازی گفت: تشکیالت موازي با دولت 
اصوال امکان ایجاد ندارد. هر کس باید به وظیفه خود 
عمل کند و دولت نیز باید وظیفه خود را انجام دهد و 
اگر نقصي در سیاست ها و عملکرد دولت وجود دارد، 
باید آن را برطرف کند. این یک امر طبیعي است. انتقاد 
از دولت اگر هم به حق باشد، باید در جهت اصالح 
قرار بگیرد. اگر دولت اصالح ناپذیر است، در انتخابات 
این عبارت رهبري نشان  باید مراقبت کرد.  بعدي 
مي دهد که عده زیادي از عملکرد دولت راضي نیستند.

گزينه جنگ عليه ايران منتفي است

با اشاره  سردار سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه 
احتمال  بر  مبنی  یاوه گویی های دشمنان  برخی  به 
علیه  جنگ  گزینه  گفت:  ایران  به  نظامی  حمله 
جمهوری اسالمی ایران منتفی است؛ چرا که آمریکا 
نه شرایط سیاسی جنگ را دارد و نه کشوری با او 
با  جنگی  هر  که  می داند  بنابراین  می شود،  متحد 
خواهد  خودش  جنگ  این  بازنده  کند؛  آغاز  ایران 
می شود. منجر  ایران  نفوذ  بیشتر  توسعه  به  و  بود 

رقابت اصلي در حال حاضر
 بين ايران و سعودي است 

علی علیزاده تحلیلگر سیاسیگفت: ایران با تمام قدرت 
در مقابل همه دشمنان ایستاد و حتی یک وجب از 
سرزمین خود را از دست نداد. ما برای اولین بار از زمان 
هخامنشیان به دریای مدیترانه رسیده ایم،  ۶ سال است 
که کشورهای غربی می گویند بشار اسد سقوط می کند 
اما این طور نشده است. ظرف ۱۰ سال آینده ایران 
جزو ۵ تا ۱۰ کشور اول جهان خواهد شد. رقابت اصلی 
در حال حاضر بین ایران و سعودی است و این سعودی 
است که واقعا در آستانه فروپاشی واقعی است، نه ایران.

بايد از برجام به عنوان اهرم فشار 
استفاده  می کرديم

اینکه  بیان  با  آمریکا  اسبق  خارجه  وزیر  کری، 
حفظ  را  ایران  با  هسته ای  توافق  باید  واشنگتن 
عنوان  به  را  توافق  این  می شد  گفت:  می کرد، 
امتیازدهی  ایران به  اهرم فشاری برای وادار کردن 
و  موشکی  مسائل  جمله  از  دیگر  موضوعات  در 
منطقه ای مورد استفاده قرار داد. نه اینکه یک جانبه 
از توافق خارج شویم، خود را منزوی کنید و امکان 
هرگونه مذاکره دیگر با ایرانی ها را بسیار دشوار کنیم.

بايد از صبر و تحمل مردم 
در اين چند ماه آب شويم

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور با 
بیان اینکه باید از تحمل و صبر مردم در این چند 
ماه آب شویم و به زمین برویم، گفت: پیام مقاومت 
مردم این است که ترامپ، منافقین و سلطنت طلب ها 
علیه  را  مردم  داشتند  قصد  منافقان  کرده اید.  غلط 
نیستند. ناسپاس  ما  مردم  اما  بیاورند  بیرون  نظام 

FATF در مجمع تشخيص مصلحت رد نشده است

انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: مساله 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی، در هیئت عالی مورد 
بررسی قرار گرفت. البته نظرات متفاوت بود و برخی اعضا 
از جمله خودم، مغایرتی در آن مصوبه با سیاست های 
کلی نمی دیدیم. اما اکثریت اعضا در چند مورد آن را 
مغایر تشخیص دادند و ما نیز تابع نظر اکثریت هستیم. این الیحه در مجمع 
تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاست های کلی در آن عنوان شد.

انتخاب وزير برای دو وزارتخانه مهم، کار ساده ای نيست 

رئیس  رئیس جمهور گفت:  پارلمانی  معاون  امیری، 
جمهور در حال بررسی انتخاب وزرای کار و اقتصاد 
پیشنهادی است، در هر حال انتخاب دو وزیر برای دو 
وزارتخانه مهم کار خیلی ساده ای نیست، بررسی دقیق 
کارشناسی در حوزه صالحیت های فنی و تخصصی 
می خواهد، ضمن آنکه استعالماتی دارد بنابراین باید به رئیس جمهور حق 
داد که بتواند در یک فرصت قانونی بهترین همکار را برای خود انتخاب کند.

فعال  نقویان،  ناصر  حجت االسالم 
بقیه  مثل  روحانیت  گفت:  حوزوی 
 اقشار به بخش های مختلفی تقسیم 
می شود. یک عده که تعدادشان هم زیاد 

نیست در بدنه حاکمیت هستند. برخی 
منافع شان آنجاست پس مجبورند از 
این منافع دفاع کنند حتی حق را ناحق 
جلوه دهند، ناحق را حق جلوه دهند که 
آن پست را داشته باشند. یک عده دیگر 

طلبه های تازه به میدان آمده ای هستند 
که نه سواد علمی، نه فقهی و تاریخی 
باالیی دارند و نه تقوای باالیی دارند. مثل 
دانشجوهای ترم دوم و سوم که همدیگر 

را دکتر و مهندس صدا می کنند. اینها را 
نباید به پای روحانیت بگذاریم. می ماند 
آن بخش اصیل و عمیق این قشر. در 
دارند  زیادی   این بخش هزینه های 
می دهند. خیلی ها از بسیاری از مواهب 

و منافع شان افتادند. وی افزود: روحانیت 
هم مثل مردم است. شما در جمع های 
خصوصی روحانیت می بینید انتقاد و 
چالش هست. یک سری خبرها هم 
به مردم نمی رسد. شخصیت هایی 
که خدمت رهبر می رسند و خیلی 
صریح و شفاف نظرات و انتقادات شان 
را می گویند و رهبر هم توصیه هایی 
شده  کالسه  خبرهای  در  اینها  دارد. 
و به اصطالح نه چندان قابل انتشار 
شود. می  گفته  خودش  اقشار  برای 

 در مجموع فکر می کنم آن بخشی 
یا  کند  انتقاد  باید  که  روحانیت  از 
یا  برای حق خواهی  بکشد  فریادی 
حق طلبی، دارد آن کار را می کند. 
منتهی اگر مردم توقعی داشته باشند 
که یک باره یک فریاد بسیار گوش 
غریبی  عجیب  اتفاقات  یا  خراش 
نیست. جایی  به  توقع  اساسا  بیفتد، 

آن بخش از روحانيت اصيل که براي حق طلبي بايد انتقاد کند 
يا فريادي بكشد، دارد آن کار را مي کند 

مجتبی ذوالنور عضو کمسیون امنیت 
اگر  گفت:  خارجی  سیاست  و  ملی 
را  رهبری  هشدارهای  مسئوالن 
جدی می گرفتند شاید امروز وضعیت 
می گویند  بعضی ها  داشتیم،  بهتری 
و  نمی شود  عمل  وارد  رهبری  چرا 
نمی کند؟  جدی  برخورد  عده ای  با 
رهبری چگونه برخورد کند؟ دو قوه 
با  به دست کسانی سپرده اید که  را 
معیارهای انقالب فاصله دارند بعد چه 
انتظاری از مقام معظم رهبری دارید.

وی گفت: اگر رهبری فرمودند من 
به مذاکرات خوش بین نیستم شما 
دارید که مصاحبه  رئیس جمهوری 
می کند در عالم دیپلماسی خوش بینی 
بینی  واقع  نیست،  بدبینی مالک  و 
مالک است و من به مذاکرات خوش 
حاصل  جز شکست  نتیجه ای  بینم 
نمی شود و پس از آن هم با روضه ای 

سوزناک می گوید پشت دولت را خالی 
نمی خواند.  عباس  وفای  با  کردن 
شما تا دیروز در اردوگاه دیگران قدم 
شده  پشیمان  امروز  ولی  می زدی 

هم  بازگشت  این  امیدواریم  که  ای 
تاکتیک نباشد. ذوالنور تصریح کرد: 
شما امروز هم با حال و هوای تبلیغات 
فریبی  عوام  مسیر  در  و  انتخاباتی 
حرکت می کنی. در مجلس با تاکید 

بر اینکه اگر رهبری نفرموده بودند که 
در کشور جنجال نشود و اگر دشمن 
از رو شمشیر نکشیده بود حرف های 
دیگری می زدم آشوب به پا می کنی 

دیگران را تخریب می کنی. شما امروز 
هم در مسیر حرکت نمی کنید. گاهی 
می کوبید.  نعل  به  گاهی  و  میخ  به 
اثر سوء بپذیرید که در   نمی خواهید 

تدبیر مردم را به این نقطه رساندید. 

اگر مسئوالن هشدارهاي رهبري را جدي مي گرفتند 
امروز وضعيت بهتري داشتيم

نگوييم مردم ما را انتخاب کردند پس مشكالت را تحمل  کنند

قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: از 
مردم  که  است  این  شهروندی  حقوق  اولیه  اصول 
مسئولینی انتخاب کرده اند مشکالت شان را حل و 
فصل کنند، نه اینکه مردم ما را انتخاب کرده اند پس 
مشکالت را هم تحمل کنند، حداقل حرف از حقوق 
شهروندی نزنید، در این شرایط سخت اقتصادی این حرف بی احترامی به مردم 
است. ما می توانیم بر مشکالت اقتصادی فائق بیاییم اما باید آن را باور کنیم.

عیادت مسئوالن از پدر شهیدین خاتمی * عکس: مجتبی گرگیهمایش شیرخوارگان حسینی -  بیرجند * عکس: یزدان بیابانیمحله عشایرنشین کجی نهبندان

به اطالع همشهريان عزيز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید 

آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج 
می شود.
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