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افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی،  با تصویب  مهر: 
جوانان،  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  میزان 
 ۱۰ به  تومان  میلیون   ۳ از  زوجین  از  یک  هر  برای 
مجلس  نمایندگان  یافت.  افزایش  تومان  میلیون 
ادامه  در  و  دیروز  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای 
 ۱۳۹۵ بودجه  ای الیحه  هزینه  های  بخش  بررسی 
بخش  به   ۱۳ الحاقی  تبصره  تصویب  با  کشور،   کل 

هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

 افزایش قیمت نان تکذیب شد
باشگاه خبرنگاران: روابط عمومی معاونت اجرایی رئیس 
جمهور اعالم کرد: چون قیمت آرد خبازی افزایش پیدا 
نکرده است لذا افزایش قیمت نان در دستور کار نیست.

عطف به انتشار گفتگوی مشاور معاون اجرایی رئیس 
جمهور و انتشار خبر افزایش قیمت نان، مقتضی است 
خبر  تکذیب  و  توضیحات  انتشار  و  اصالح  به  نسبت 

افزایش قیمت نان اقدام گردد. 

  دستورالعمل جذب و بکارگیری 
معلمان در سال ۹۵

دستورالعمل جذب و بکارگیری معلمان در سال ۹۵ 
وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاونت  از سوی 
آموزش و پرورش ابالغ شد. به گزارش خبرآنالین، در 
این بخشنامه آمده است: در جذب و بکارگیری افراد 
رعایت  باید  تدریس  رشته  با  تحصیلی  رشته  ارتباط 
شود. همچنین ضمن تأمین بخشی از نیروی انسانی 
رشته های  پذیرش  از  استثنایی  مدارس  نیاز  مورد 
مرتبط با پزشکی )ارتوپدی، فوریت های پزشکی و...( 

باید خودداری شود.

لبنیات امسال گران نمی شود
ایسنا- در حالی که برخی شنیده ها حاکی از »درخواست 
افزایش قیمت لبنیات از سوی صنایع مربوطه« است، 
باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، اعالم کرد که 
هیچ درخواستی مبنی بر افزایش قیمت مطرح نشده 

است و امسال لبنیات گران نمی شود. 

درآمد استان در بند خزانه کشور!
مدیرکل گمرکات استان : طبق قانون درآمدهای حاصل از خروجی بازارچه ها باید برای همان استان هزینه شود که متاسفانه دولت به وعده خود در خراسان جنوبی عمل نمی کند / صفحه 7

بودجه تبعیض آمیز سر جای خود 6 میلیارد درآمد گمرکات را هم ندادند

۷۵ درصد از 
زغال سنگ کشور 

در معادن خراسان جنوبی
صفحه 7

استاد فرهیخته حجت االسالم 
جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا

انتصاب شما را به سمت

 معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران
 تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی توفیق داریم.

جمعی از دانشجویان هم استانی و بورسیه
 دانشگاه علوم قضایی تهران

29 فـروردیـن مـاه 
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

بر تمامی غیور مردان و دالوران ارتشی 

این مرز و بوم مبارک باد 

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

اطالعیه به کارگیری سرباز معلم 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

شرح در صفحه آخر 

     اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی و بی آبی

فراخوان مناقصه عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: 

از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب شرکت واجد صالحیت از 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی 
واقع در بیرجند و ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، سرایان، نهبندان، 

طبس و بشرویه )به صورت حجمی( در سال 1395 اقدام نماید.
بیرجند آدرس  به  ای خراسان جنوبی  شرکت آب منطقه   نام و نشانی مناقصه گذار: 

خیابان پاسداران- پاسداران 30    تلفن: 32445590-4
مشخصات پروژه: الف- امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی واقع در 
بیرجند و ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند ، قاین ، فردوس، سرایان ، نهبندان، طبس 

و بشرویه )به صورت حجمی ( در سال 1395
ب- کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرایط پیمانکاران متقاضی: 
الف- داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت در رشته 

و پایه سقف مالی مورد نیاز
ب- نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته

ج- دارا بودن سوابق کاری مشابه
د- مدت پیش بینی انجام خدمات 12 ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
تضمین معتبر به میزان 785/000/000 )هفتصد و هشتاد و پنج میلیون( ریال دارای حداقل 

3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
زمان ، محل و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

شرکت های متقاضی از تاریخ 95/1/25 تا پایان وقت اداری 95/1/31 با تقاضای کتبی و معرفی 
نماینده برای دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ اسناد به دفتر فنی و امور قراردادهای 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح چهارشنبه 95/2/15 خواهد بود.

مکان تحویل اسناد: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ، دفتر حراست و امور محرمانه
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:

 چهارشنبه 95/2/15 ساعت 10 صبح در محل دفتر فنی و امور قراردادها شرکت آب منطقه ای
خراسان جنوبی خواهد بود. 

مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف- فیش واریزی به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال که باید به حساب سیبا شماره 
2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی واریز و مبلغ 45/000 )چهل و پنج هزار( ریال بابت ارزش افزوده به شماره حساب 
سپهر بانک صادرات به شماره 2195082001008 به نام شرکت آب منطقه ای واریز )کلیه 
 حساب ها از طریق کارت های عضو شتاب در محل آب منطقه ای قابل پرداخت می باشد( 

و رسید آن هنگام دریافت اسناد به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت تحویل گردد.
ب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

نجات آب
کشاورزی

در گرو آگاهی

)هو الباقی(

را  یت  پا د  ر نی  را با چیه 

شست هد  نخوا ن  ما ت  طرا خا هچ  کو ز  ا

در ششمین سال

 نبودنت هنوز یاد و خاطره ات در شکوفه های 
بهاری متجلی است.

روحت شاد و نامت ماندگار

همسر و فرزندان
زنده یاد  محمدحسین جباری

)پیشکسوت ورزش استان(

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت اقساط 
خیابان معلم -  چهار راه باشگاه فرهنگیان - جنب اداره راه و شهرسازی
هدیه: جعبه کمک های اولیه  یا کپسول آتش نشانی )رایگان(

 و قرعه کشی ماهانه تبلت
 ۰۹۱۵۹8۹۱3۱8 

324۵۱۰۱2

بیمه ایران   نمایندگی صابر  کد: 32080

29 فروردیـن مـاه
 روز ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی  را   به تمامی خانواده   

های گرانقدر شهدا،  جانبازان عزیز  و دالورمردان حماسه
 آفرین نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند 

ارتش جمهوری اسالمی  تبریک  و تهنیت عرض نموده
  توفیق روز افزون این بزرگ مردان را از خدای منان مسئلت داریم. 

شورای اسالمی شهر بیرجند

با نهایت تاسف درگذشت

 شادروان حیدر علی بهروان
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز یکشنبه ۹۵/۱/2۹  

ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل بهشت متقین )غسالخانه( 
برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: بهروان ، بهدانی و سایر بستگان

درگذشت بزرگ خاندان

 مرحوم سید محمد طباطبایی
را به اطالع می رساند: به همین مناسبت مراسم ترحیمی امروز یکشنبه 

۹۵/۱/2۹ از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر در محل هیئت حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما دوستان و همکاران 

گرامی موحب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود. 

دکتر حمید رضا طباطبایی - دکتر فرزانه سیف الدین

انا هلل و انا الیه راجعون

ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری   در آتش سوزنده، صبوری که تواند
هرگه که بسوزد جگرم، دیده بگرید    وین گریه نه آنست که آتش بنشاند

در هشتمین سالگرد پرپر شدن امید زندگی مان معلم دلسوز 

زنده یاد محمدرضا علیزاده 
نام و یادش را گرامی می داریم.

خانواده های علیزاده

یـادبـود

بیست و نهم فروردین ماه ،  چهارمین سالگرد
 درگذشت مادر و همسر عزیزمان شادروان

 عزت بیکی )همسر آقای جواد زهرایی(
را به یاد نیکی ها ، فداکاری ها و مهربانی اش با ذکر فاتحه به روان پاکش

 گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

)اوست پایدار(
به مناسبت هفتمین روز درگذشت  زنده یاد مرحوم 

اسد ا... بیک اسعد زاده 
الی ۵  از ساعت 4  امروز یکشنبه ۹۵/۱/2۹  ترحیمی   جلسه 
بعدازظهر در محل مسجد باقرالعلوم )ع( بین مدرس 4۰ و 42 

برگزار می گردد.

برادران اسعدزاده ، فامیل وابسته 
 عشایر و طوایف ایل بهلولی

لیست پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی بیمارستان 
شرح در صفحات 4 و ۵حضرت ابوالفضل العباس )ع( بیرجند 
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ایسنا: قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف شدگان از دریافت یارانه گفت: در مجموع از شش میلیون نفری که قرار بود حذف شوند، سه 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند و سه دهک درآمدی مورد نظر برای حذف از دریافت یارانه هم گروههای دارای درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال هستند. 
فیروزآبادی درباره اصرار مجلس برای حذف ۲۴ میلیون نفر دیگر از یارانه بگیران اظهار کرد: این امر به میزان دقتی بستگی دارد که می خواهیم پیاده سازی کنیم. 

آمار دقیق حذف شدگان از دریافت یارانه

صدور کارت های خرید کاالی 10 و 15 
میلیون تومانی ویژه فرهنگیان 

 
دو  اجرای  از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  عامل  مدیر 
طرح خرید کاالی اساسی تا سقف 1۰ و 1۵ میلیون 
از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  اعضای  ویژه  تومان 
در  غندالی  داد.  خبر  »اتکا«  و  »رفاه«  فروشگاه های 
توزیع »کارت  درباره سرانجام طرح  ایسنا،  با  گفتگو 
صندوق  عضو  فرهنگیان  میان  در  فرهنگ«  های 
کرد:  اظهار  خورد،  کلید  گذشته  دوسال  که  ذخیره 
و  داخل  در  نادرست  برخوردهای  علت  به  متاسفانه 
استقبال  طرح  این  از  پرورش  و  آموزش  از  بیرون 
نشد. وی در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه ریزی 
برای  فرهنگ  کارت  مشابه  های  اجرای طرح  برای 
اعتباری  کارت های  صدور  اخیرا  گفت:  فرهنگیان 
خرید ویژه اعضای صندوق ذخیره را در دست داریم.  
غندالی ادامه داد: مورد نخست قرارداد با فروشگاه های 
رفاه است و بر اساس آن اعضای صندوق می توانند 
از  اساسی  کاالی  تومان  میلیون   1۰ سقف  تا 
فروشگاه های رفاه خریداری کنند که موظفند آن را 
۲۴ ماهه بازگردانند. همکاران می توانند جهت ثبت 
نام و دریافت کارت به ادارات رفاه آموزش و پرورش 
وی  کنند.  مراجعه  صندوق  نمایندگی های  و  مناطق 
افزود: مورد دوم قرارداد با فروشگاه های اتکاست که 
بر اساس آن فرهنگیان می توانند تا سقف 1۵ میلیون 
این  بر  کنند. عالوه  اساسی خریداری  تومان کاالی 
با  تومان کاالی سوپری  می توانند ماهانه 6۰۰ هزار 
ماهه  سه  را  آن  مبالغ  و  کنند  خریداری  صفر  سود 

بازگردانند، البته هنوز این طرح اجرایی نشده است. 

 مسکن رونق گرفت

اعتماد به نقل از رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید 
بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع کل اقتصاد تولید 
و ساخت و ساز مسکن است، گفت: مراجعات مردمی 
به بنگاه های مسکن از نیمه دوم فروردین افزایش قابل 
مالحظه ای یافته است. حسام عقبایي در پاسخ به این 
سوال که اکثر سازندگان مسکن به دلیل رکود حاکم 
بر بازار مسکن و سمت تقاضا سرمایه هاي خود را در 
بانک ها سپرده گذاري کرده اند و سودهاي مناسب باعث 
شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال 
نرخ سود بانکي نقش مهم و بسزایي در بازار مسکن 
دارد به همین دلیل هر قدر نرخ سود بانکي کاهش یابد 
اقتصاد کالن کشور و هم ساخت و ساز  نفع  به  هم 

مسکن خواهد بود. 

مجوز مجلس برای انتشار ایران چک

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه رسیدگی 
به بحث هزینه الیحه بودجه به بانک مرکزی مجوز 
دادند ایران چک های مورد نیاز نظام اقتصادی کشور 
تصویب مجلس؛  با  ایسنا،  گزارش  به  کند.  تأمین  را 
است  مجاز  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
ایران چک های مورد نیاز نظام اقتصادی کشور را پس 
محدود  با  و  تولید  اعتبار  و  پول  شورای  تصویب  از 
نظارت  هیئت  نظارت  تحت  آن  ریالی  معادل  کردن 
و  پولی  قانون   ۲1 ماده  )موضوع  اسکناس  اندوخته 

بانکی کشور(، منتشر کند. 

کاهش قیمت سکه و دالر ادامه یافت 
 

اواخر  کاهشی  روند  ادامه  در  جدید  طرح  تمام  سکه 
میلیون  به یک  نیز  روز شنبه  بازار  در  هفته گذشته، 
گرم  هر  ایسنا،  گزارش  به  رسید.  تومان  هزار   ۲8 و 
فروخته  تومان  هزار   1۰۵ از  بیش  عیار   18 طالی 
 شد و دالر آمریکا نیز ۳۴8۲ تومان قیمت داشت. در 
بازار ارز نیز یورو ۳9۴۵ تومان، پوند انگلستان ۴9۵۳ 

تومان و لیر ترکیه 1۲۴۴ تومان بود. 

  مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
 صاحبان مشاغل 

براساس  گفت:  مالیاتی  سازمان  کل  رئیس  مهر: 
صاحبان  امسال  مالیات ها،  قانون  جدید  اصالحیه 
اظهارنامه  دارند  مهلت  ماه  خرداد  پایان  تا  مشاغل 
سازمان  به  الکترونیکي  صورت  به  را  خود  مالیاتی 
ارایه نمایند. تقوي نژاد با بیان اینکه تا پیش از این 
اظهارنامه  ارایه  مهلت  آخرین  تیرماه   ۳1 اصالحیه، 
سال  ابتداي  از  گفت:  بود،  مشاغل  صاحبان  مالیاتي 
ارایه  مهلت  و  آمده  در  اجرا  به  جدید  قانون  جاري 
به  تیرماه   ۳1 از  مشاغل  مالیاتي صاحبان  اظهارنامه 

۳1 خردادماه تغییر یافته است. 

لیزینگ مسکن در انتظار تصویب 
شورای پول و اعتبار

لیزینگ  ملی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  تسنیم: 
هنوز  مسکن  لیزینگ  پرونده  اینکه  بیان  با  ایران 
بسته  گفت:  است،  اعتبار  و  پول  شورای  میز  روی 
شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  مسکن  لیزینگ 
مرکزی  بانک  به  لیزینگ  کانون  توسط  و  آماده 
باید  ها  لیزینگ  گفت:  ابدالی،  حمید  شد.  ارسال 
کنند  مالی  تامین  را  مسکونی  واحدهای  بتوانند 
لیزینگ  بسته  شود.  خارج  رکود  از  بخش  این  تا 
و  آماده  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  مسکن 
ارسال شد  مرکزی  بانک  به  لیزینگ  کانون  توسط 
و در حال حاضر در شورای پول و اعتبار در نوبت 

رسیدگی قرار دارد و در شورا متوقف شده است.

با تصویب اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
های  شرکت  خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق   از 
تاخیر  صورت  در  خودرو  واردکننده  و  خودروساز 
خودروی  ارائه  به  مکلف  خودروها،  تعمیر  در 
جایگزین یا پرداخت جریمه توقف خودرو خواهند 

پیشین  آیین نامه  براساس  ایسنا،  گزارش  به  بود. 
عرضه کنندگان خودرو مکلف بودند در صورتی که 
خودروهای تحت گارانتی آنها به دلیل کمبود قطعه 
یا زمان بر شدن تعمیرات، بیش از دو روز کاری یا 
مدت زمان استاندارد تعمیرات، در تعمیرگاه متوقف 

شود، به مالک آن جریمه  پرداخت کنند. براساس 
ارزیابی ها، عرضه کنندگان خودرو تنها به 6 درصد 
توقف  جریمه  خسارت،  این  دریافت  مشموالن 
قانون  در  کردند.  پرداخت  را  تعمیرگاه  در  خودرو 
جدید تاکید شده که اگر خودروی سواری تحت 

گارانتی به دلیل نبود قطعه یا زمان بر شدن تعمیرات 
واردکنندگان  و  خودروسازان  تعمیرگاه های  در 
خودرو متوقف شود، این شرکت ها یا باید خودروی 
جایگزین مشابه در اختیار مالک آن قرار داده و یا 

خسارت خواب خودرو را پرداخت کنند. 

ارائه خودروی جایگزین در صورت تاخیر در تعمیر 

نفتی  های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
هوشمند  سامانه  از  مجدد  استفاده  برای  مجلس  طرح  درباره 
پنج  نرخ، تصریح کرد که  پلکانی  افزایش  راستای  سوخت در 
نرخی کردن سوخت بنزین امکان پذیر نیست. به گزارش ایسنا، 
عباس کاظمی با تاکید بر اینکه طرح پنج نرخی شدن بنزین 
از سوی مجلس مطرح شده و حتما خود مجلس راهی برای 
بپرسیم  از خود مجلس  است  بهتر  دارد، گفت:  نیز  آن  اجرای 
که چه کاری می خواهند انجام دهند. وی با اشاره به اهدافی 
که برای استفاده از کارت سوخت تعریف شده بود، افزود: در 
سال 1۳86 تولید داخلی بنزین پایین و در عین حال مصرف 
اتفاق  بنزین  قاچاق  که  داشت  وجود  استنباط  این  و  بود  باال 
و  نداشتیم  جی  ان  سی  تولید  ما  نیز  دیگر  سوی  از  می افتد 
برای  ما  کرد:  تصریح  وی  بود.  پایین  بسیار  نیز  بنزین  قیمت 
طرح  این  باشیم  داشته  را  بنزین  عرضه  امنیت  تضمین  آنکه 
را اجرا کردیم و امروز توسعه پاالیشگاهی ما به گونه ای شده 

است که تولید بنزین ما از ۴8 میلیون مترمکعب به 6۴ میلیون 
نیز بدون در نظر  امسال  پایان  مترمکعب در روز رسیده و در 
داشتن تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به حدود 67 میلیون 
مترمکعب می رسد. به گفته کاظمی تولید سی ان جی در کشور 
وی  است.  رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون   ۲۲ حدود  به  نیز 
تصریح کرد: با رسیدن به این اهداف عرضه بنزین یک نرخی را 
تضمین کردیم و دیگر نیازی به سامانه هوشمند سوخت نداریم. 
این که  بر  تاکید  با  پخش  و  پاالیش  ملی  عامل شرکت  مدیر 
اجرای طرح مجلس مبنی بر پنج نرخی شدن بنزین در انجام 
را  سامانه  می توانیم  ما  گفت:  اشکال زاست،  بعدی  کنترل های 
برای اجرای این طرح تعریف کنیم، اما مشکل اجرای بعد از 
با بنزین دولتی نیز مشکالتی زیادی داشتیم  سامانه است. ما 
که هنوز درگیر آنیم و بنابراین پنج نرخی بودن بنزین نه امکان 
با منطق است. هنوز هم نرخ برای  اجرایی دارد و نه منطبق 

استفاده از کارت جایگاه نیز مشخص نیست. 

پنج نرخی کردن سوخت عملی نیست 

اوضاع ذخایر آب در حاشیه کویر ؛ خراسان جنوبی جزو استان هایی است که مشکل آب دارند

مشاور وزیر نیرو گفت: برای تامین آب شرب تابستان در استان های اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری نگرانی وجود دارد. 
به گزارش مهر، محمد حاج رسولی ها با اشاره به اینکه برای تأمین آب شرب در کشور ۵۰ درصد از آب سطحی و ۵۰ درصد از آب زیرزمینی 
آب  گاهی  که  است  آب  توزیع  دیگری  و  تأمین  یکی  دارد  بخش  دو  آب شرب  تأمین  گفت:  می شود،  استفاده 
وزیر  مشاور  شود.  می  آب  انتقال  در  اختالل  موجب  که  دارد  مشکالتی  آب  انتقال  خطوط  اما  شود  می  تأمین 
برنامه ریزی مدیریت  ۲ ساله است، اظهار داشت:  برنامه ریزی مدیریت منابع آب شرب  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو 
تصریح  وی  شود.  می  ریزی  برنامه  آینده  سال  دو  تابستان  شرب  آب  تأمین  برای  و  است  ساله  دو  شرب  آب 
است  نیاز  مورد  ظرفیت  دوم  یک  سرما  فصل  در  خطوط  برخی  در  و  دارد  محدود  ظرفیت  انتقال  خطوط  کرد: 
امسال  تابستان  در  آب  تأمین  درباره  ها  رسولی  نیست.حاج  هم  نیاز  پاسخگوی  ظرفیت  تمام  تابستان  در  اما 
گفت: در حوزه مرکزی در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برای تأمین آب نگرانی هایی وجود دارد. در کرمان نیز چون 
هستیم.این  متکی  زیرزمینی  آب  به  بیشتر  و  داریم  شرب  آب  تأمین  دغدغه  نرسیده،  برداری  بهره  به  آب  تأمین  برای  بزرگ  سدهای  هنوز 
از  این هم یکی  ندارد که  تأمین آب شرب  برای  استان خراسان جنوبی هم هیچ منبع آب سطحی  نیرو اضافه کرد:   مقام مسئول در وزارت 

دغدغه های تأمین آب شرب در تابستان امسال است.

 قیمت مرغ افزایش می یابد

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: با توجه به نزدیکی به پایان ماه و پیش 
بینی افزایش تقاضا ممکن است قیمت مرغ تا پایان هفته افزایش یابد. به گزارش میزان، 
مهدی یوسف خانی با اشاره به قیمت مرغ در بازار گفت: 
اواخر هفته گذشته قیمت مرغ در بازار به شش هزار تومان 
رسید اما دیروز با کاهش قیمت، هر کیلو مرغ به قیمت 
تومان عرضه شد. وی تصریح کرد:  پنج هزار و 9۰۰ 
قیمت مرغ در حال حاضر مطلوب نیست و باید افزایش 
یابد و قیمت متعادل برای مرغ هفت هزار تومان است.

وی با اشاره به ضرر مرغداران در پی کاهش قیمت گفت: این کاهش قیمت به دلیل مازاد 
تولید است و متاسفانه هیچ اقدامی برای جلوگیری از ضرر مرغداران انجام نشده است. 
یوسف خانی ادامه داد: با توجه به نزدیکی به پایان ماه و پیش بینی افزایش تقاضا ممکن 

است قیمت مرغ تا پایان هفته افزایش یابد و به شش هزار و 1۰۰ تومان برسد.
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

فروش یک باب مغازه لوازم و قطعات 
موبایل در حکیم نزاری با کلیه امکانات

09156674069

فروش پژو 405 مدل 89 دوگانه کارخانه
بدون رنگ، کم کار، بیمه یک سال

 قیمت توافقی  09157225700

به چند نفر بازاریاب )ویزیتور(تلفنی و حضوری 
خانم  و آقا برای کارتبلیغات با پورسانت عالی 

نیازمندیم.   32433548-09152651699

به یک نفر خانم ماهر عکاس 
در آتلیه نیازمندیم.

32235551 -09306082008

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

لباسشویی - کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 
60 هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

یک واحد آپارتمان با متراژ 75 متر واقع در خیابان 
نارنج برای معاوضه با واحد آپارتمانی در مشهد   
زمان تماس : ساعت 15 به بعد    09370088580

خريد و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخريب ساختمان با دستمزد ضايعات پذيرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسينی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

مشاور امالک  فدک
خريد و فروش امالك شعبانيه ، نرجس ،  دهلکوه و  

مسکن مهر    32316971 - 09151304064 خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

نصب، تعمير، سرويس، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپيلت( و کولرهای آبی

09155629331 -09195632840

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
09364782506 - 2605 - 09157212359  

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین جعفری 
فرزند نظر به شماره شناسنامه 5641952 صادره از 
دماوند مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی 
از واحد دانشگاهی بیرجند مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به 
نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری تحویل نماید.

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
3 قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

مرکز خدمات sms بیرجند در نظر دارد : برای تکمیل کادر دفتری خود
تعدادی نیروی انسانی )با حقوق و پورسانت عالی( جذب نماید.

ساعت کاریتحصیالتجنسیت سمت
صبح و عصرفوق دیپلمخانممسئول فروش و بازاریابی

صبحفوق دیپلمخانم / آقابازاریاب

تلفن تماس: 056-32237531-32223612

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعاتی شما را خریداریم -  09352192716  - حسینی

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

نصب و تعمیر انواع لباسشویی
 و کولر آبی در منزل

 32315776   09151643778  شهریاری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بیرجند  شهرستان  روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  از 
خواهشمندیم حال که اعتبارات خوبی از طریق استاندار 
طرح  تکلیف  شده  جذب  روستاها  به  آبرسانی  برای 
آبرسانی به روستای محمود آباد بهدان را مشخص کنند. 
0915...486
سالم علیک ازمدیریت درمان تامین اجتماعی خواهشمند 
هستم در خصوص از کارافتادگی اینجانب ... که به علت 
تصادف در محل کار پای راست خود را از دست دادم که 
در تاریخ 1.7.94 کارافتاده شدم و پرونده من به مشکل 
بایگانی ام  نامه  مستمری  قسمت  که  هست   خورده 
می باشد و کوتاهی از طرف همکاران شما قرار گرفته که 
گزارش حادثه را تحویل ندادن تقصیر من چه می باشد 
که هر بار بهانه واسه من دارن االن از تاریخ تصادف 
دوسال می گذرد از مسئوالن ادره کل مدیریت درمان 

تامین اجتماعی خواهشمند هستم جواب من را بدن 
915...274
رسمی  افتتاح  یعنی  وعمل  اقدام  مقاومتی  اقتصاد 
فوالد  و  .چدن  قاین  .فوالد  باقران  سیمان  واقعی 
پیگیری مسوول  شما  خواهشمندم  آوا   خوسف. 

وعده ها و آبادانی استان باشید.
935...032
 مجتمع مزارشهدا روستای دهن رود شهرستان خوسف  
بازسازی نشد فضای سرپوشیده ندارد و قول مسووالن 
یک  ساخت  نگردید  عملی  شهدا  مزار  روشنایی  در 

آالچیق برای شهدای روستا چقدر هزینه دارد؟
915...031
امر پذیرایی یکی  با سالم، خدمه برخی هیأت ها در 
بینند. صاحب مجلس که هزینه  درمیان مردم را می 
امنا نظارت  کرده چرا خدمه کوتاهی می کنند هیات 

بیشتری کنند.
936....796
پیرو پیامکها ومراسالت بیشمارازطرف مالکان محترم 
زمینهای کنار فنی وحرفه ای واقع در معصومیه،اینجانب 
نیزبه عنوان یکی ازمالکان،ازمسؤالن محترم درخواست 
دارم نسبت به آمدن این زمینها به داخل محدوده خدمات 

شهری اقدامات الزم صورت پذیرد.
915...331 
یک نفر به این همه پیام پاسخ دهد و بگوید ضرورت 
وجود سرعت گیر بعد ازخروج ازچهارراه چیست بعد از 

ترک چهارراه چرا باید توقف داشت؟
937...276
سالم از اداره برق و دهیاری چهکند خواهشمندم قبل از 
اینکه اتفاق ناگواری دربلوار ورودی)الهیه(شهرک چهکند 

رخ دهد برای روشنایی بلوار اقدام کنند .
915...620
خصوص  در  همشهریمان  پیام  پیرو  باسالم. 
تدبیری  خواهشمندم  توحید  اتومبیل  نمایشگاههای 
اندیشه شود. بیشتر اوقات صندلی در پیاده رو چیده شده 
و میزگرد تشکیل داده اند و برای رفت و آمد خانم ها 

خوشایند  نیست. 
915...901
میلیارد   730 مبلغ  استاندار  آقای  که  اکنون  سالم 
مسئوالن  کاش  داده  اختصاص  آبرسانی  برای  ریال 
بفکرآبرسانی شهرک گلریز روستای سورگ بوده باشند .
936...830
مسئوالن فکری برای جایگاههای اتوبوس کارگران 8 
و16 بکند چون با عرض کم پیاده روها نصف بیشتر پیاده 
رو را گرفته و بارها افراد با سرو صورت به آن برخورد 
کرده اند فقط یک متر به جلوتر روی جدول انتقال یابد.
915...713
و  مهرشهر  و  اداری  سایت  از مشکالت  هرچی  ماکه 
... گفتیم شهرداری محترم فرمودند تحویل مانشده...
این  بگین کی  مسئوالن وظیفه شناس ذیربط میشه 

تحویل صورت میگیره؟
936...849
باسالم وخداقوت به اداره راه وشهرسازی  استان ،شورا 
ودهیاری برای آماده کردن راه خوسف به نصرآباد که 
گردد  آسفالت  ی  آماده  تا  اند  کشیده  زیادی  زحمات 
خواهشمندیم باقی  کار را که روکش آسفالت است به 

پایان برسانند.
938...030

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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۸۵ هزار مترمربع فرش دستباف از خراسان جنوبی به کشورهای اروپایی صادر شد
تسنیم- رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی با اشاره به صادرات فرش دستباف در سال 94 گفت: سال گذشته حدود 85 هزار مترمربع فرش دستباف از 
خراسان جنوبی به کشورهای اروپایی صادر شد.محمدحسن  اظهار داشت: این صادرات به ارزش تقریبی 9 میلیون دالر است که نسبت به سال 93 حدود  15 درصد از نظر 

متراژ و 35 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.

سال ها پس از اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال، حاال 
پروژه ای  رئیس جمهور می گوید دولت می خواهد  معاون 
جدید را به منظور ایجاد 120 هزار شغل ضربتی تعریف 

و به شورای عالی اشتغال ارائه کند.
به گزارش مهر، بیکاری مشکل اول بسیاری از جوانانی 
است که امروز آماده ورود به بازار کار هستند و احتماال 
دغدغه ذهنی جوانان دیگری نیز خواهد بود که در آینده 
در  باشند.  داشته  را  کار  فضای  به  ورود  قصد  نزدیک 
مسئله  شغل  نیافتن  از  ترس  و  بیکاری  فعلی،  شرایط 
به  را  شغل  جویندگان  و  جوانان  ذهن  که  است  مهمی 

خود مشغول می کند.
دستکم طی دو دهه گذشته، از سوی دولت ها اقدامات 
فراوانی برای حل معضل بیکاری جوانان صورت گرفته 
است؛  راه صرف شده  این  در  نیز  فراوانی  های  پول  و 
اما هیچ یک نتیجه ای نداشته و اشتغال زایی به روش 
جایی  به  راه  دستور،  صدور  و  بانکی  اعتبار  اختصاص 

نبرده است.
اما این روش همچنان توسط دولت ها دنبال می شود 
ها  برنامه  از  سری  یک  با  کند  می  سعی  دولتی  هر  و 
اشتغال  برای  تالش  در  را  ُپرباری  کارنامه  مصوبات،  و 
زایی جوانان از خود نشان دهد. اما حل معضل بیکاری، 
موضوعی نیست که بتوان امیدوار بود برخی بنشینند و 
پول  ها  بانک  آنگاه  کرده؛  دستورالعمل صادر  آن  برای 
بدهند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود، بلکه اشتغال زایی 
نتیجه رشد اقتصادی و فعال شدن بازارها و بنگاه های 

اقتصادی یک کشور است.

اشتغالبادستورایجادمیشود؟

دست  دولت  و  نگیرد  شکل  واقعی  خصوصی  بخش  تا 
از تصدی های بی مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی 
خالصه  و  نشود  گرفته  ضرور  غیر  و  رویه  بی  واردات 
اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک 

تجربه  را  اقتصادی  مثبت  رشدهای  مستمری،  روند 
نمی  بنگاهی  وقتی  شود.  ایجاد  شغل  باید  چگونه  کند؛ 
حیاتش  واردات  کند،  رقابت  خارجی  تولیدات  با  تواند 
برای  عملی  حمایت  نیز  ها  دولت  و  کند  می  تهدید  را 
ایجاد  ندارند، شغل چگونه  تولیدی  فعالیت های  توسعه 

می شود؟
بنابراین اینکه مقامات دولت ها بگویند از طریق صدور 
شغل   ... و  بانکی  منابع  اختصاص  بخشنامه،  و  دستور 
اندازه  به  ایجاد خواهند کرد تنها مصرف کوتاه مدت و 
جوانان  برای  اشتغالی  واقعا  و  دارد  دولت  همان  عمر 
و  مقطعی  بشود،  کاری  هم  اگر  و  شد  نخواهد  ایجاد 
کوتاه مدت است و آن مشاغل از پایداری الزم برخوردار 
با  کشور  تولیدی  واحدهای  که  شرایطی  در  نیستند. 
هستند،  فعالیت  به  مشغول  درصد   50 از  کمتر  ظرفیت 
با هدف  واحدهای مشابه جدید  ایجاد  از  دولت  حمایت 
اشتغال زایی، تنها هدر دادن منابع ملی و بانک ها است.
تولیدی جدید  برخی واحدهای  در چنین شرایطی شاید 
نبود حمایت های الزم،  اما در سایه  بگیرند،  نیز شکل 
بی  واردات  رونق  کار،  و  کسب  فضای  بودن  نامساعد 
رویه و ده ها مسئله مهم دیگر از این دست؛ این واحدها 
نیز خیلی زود در همان مسیر زوالی می افتند که پیش از 

آنها برای بنگاه های دیگر ایجاد شده است.
یک  اجرای  از  خبر  جمهور  رئیس  معاون  وجود،  این  با 
داده  را  ضربتی  اشتغال  هزار   120 برای  ضربتی  طرح 
بخش  در  اشتغال  تعداد  این  است  قرار  گوید  می  و 
گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی ایجاد شود. راهکار 

اشتغال،  عالی  در شورای  تهیه دستورالعمل  احتماال  نیز 
عملکرد دستوری در اشتغال زایی، صرف منابع بانک ها 
فعالیت  متقاضیان  برخی  به  وام  اختصاص  نهایت  در  و 
در این بخش است؛ یعنی همان راهی که پیش از این 
ها،  زودبازده  مانند  دیگری  های  طرح  برای  ها  دولت 
خوداشتغالی و مشاغل خانگی نیز رفته و نتیجه ای جز 

اتالف منابع نگرفته اند.

۱۲۰هزارشغلضربتیگردشگری

رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  فر؛  سلطانی  مسعود 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
این باره گفت: طرح ضربتی ایجاد اشتغال با استفاده از 
ظرفیت های سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در دست تهیه است و ظرف دو ماه آینده 
این طرح به دولت و شورای عالی اشتغال ارائه می شود.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: با استفاده از این طرح 
و ظرفیت های سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، این سازمان در بخش اقتصادی و به ویژه 
برای حل مشکل معیشت و معضل اشتغال، کمک جدی 
داد: همه  ادامه  به دولت خواهد کرد.وی  تاثیرگذاری  و 
همچنین  و  ها  استان  و  ها  بخش  تمامی  در  مدیران 
استفاده  با  تا  کنند  همت  باید  دلسوز  نیروهای  و  بسیج 
از ظرفیت های طرح های پایدار و منسجم در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری، حل معضل اشتغال 
برداشته  اساسی  های  گام  معیشتی،  مشکل  رفع  و 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  شود.رئیس 
بسیار،  سرعت  و  کم  منابع  با  شد:  یادآور  گردشگری 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  حوزه  سه  در  توان  می 
و گردشگری اشتغال ایجاد کرد. این در حالی است که 
سرمایه  به  صنعتی  های  بخش  سایر  در  اشتغال  ایجاد 
های هنگفتی نیاز دارد. زمینه سازی اشتغال در صنایع 

دستی، اقشار ضعیف کشور را در بر می گیرد.

اولویتهایامسالدولتدربازارکار

درسال  گفت:  کار  وزیر  ربیعی؛  علی  نیز،  این  از  پیش 
95 با مشارکت وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات، 
سازمان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
صندوق  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
سایرتامین  و  امید  کارآفرینی  صندوق  ملی،  توسعه 
کنندگان منابع مالی و وزارت کار ایجاد 120 هزار شغل 
در حوزه های وابسته به صنعت گردشگری پیش بینی 
اولویت  شده است. وزیر کار در عین حال اظهارداشت: 
دولت در سال 1395 حفظ وضع اشتغال موجود و ایجاد 
اشتغال جدید برای متقاضیان است. مشاغل هدفگذاری 
دو   با  شغلی  رسته  در20  گردشگری  بخش  در  شده 
روستایی  مناطق  »در  تی  سی  آی  گسترش«  اولویت 

و گردشگری  هدفگذاری شده است.
در  اشتغال  توسعه  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
معظم  مقام  تاکیدات  به  باتوجه  و  گردشگری  صنعت 
میراث  سازمان  مقاومتی،  اقتصاد  بحث  در  رهبری 
های  شرکت  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
صنایع  تقویت  همچنین  کند.  می  حمایت  را  بزرگ 
دلیل  )به  توریسم سالمت  کردن جذب  زنجیره  دستی، 
کشور(،  درداخل  متخصص  پزشکان  و  مناسب  قیمت 
صنایع  گردی،  باستان  گردی،  طبیعت  زیارتی،  توریسم 
صنعت  در  اشتغال  توسعه  اهداف  جمله  از   ... و  دستی 

گردشگری به شمار می رود.

سناریوی تکراری اشتغال زایی؛

بازگشت مدل های تاریخ گذشته اشتغالی

در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰ 
درصد مشغول به فعالیت هستند، حمایت دولت از ایجاد واحدهای 

مشابه جدید تنها هدر دادن منابع ملی و بانک ها است.

پیام شما

ازفنی حرفه ای مدک گرفتم رفتم برای وام اشتغال زایی 
میگن فعال ثبت نام نمی کنیم بودجه نیامده بازمیگن ما 

اشتغال زایی می کنیم.
915...968
باسالم جاده روستای نخرود بسمت شاخن چرا هیچ 
اقدامی صورت نمی گیردکه اهالی روستا با هزینه خود 

جاده را مرمت می کنند؟
903....899
خرو  روستای  گرم  آب  چشمه  طبس  رفتیم  عید  ایام 
آقایان اینقدرتعریف و تبلیغات تو رادیو تلویزیون از اونجا 
می کنند زیبائی چشمه یه طرف اما متاسفانه هیچ گونه 
امکانات رفاهی نداره ساختن مسجد و سرویس بهداشتی 
از  استراحت مسافرین  و درست کردن آالچیق جهت 

نیازهای واجب می باشد 
915...402

جوابیههایشرکتآبوفاضالب
خراسانجنوبی

* احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
می  استحضار  به  فاضالب«  بد  بوی   « درباره  شما 
فاضالب  تأسیسات  ایجاد  اینکه  به  عنایت  با  رساند: 
منظور  به  میلیاردی  ده  چند  اعتبار  با  شهری  هر  در 
منابع  از  حفاظت  همچنین  و  جامعه  ارتقای سالمت 
این  ارائه  که  شود  می  انجام  آب شرب  اندک  بسیار 
با هدف  بسیار گزاف  با تحمیل هزینه های  خدمات 
صیانت و ارتقای سالمت عمومی شهروندان صورت 
می پذیرد. با توجه به اینکه انتخاب مکان تصفیه خانه 
براساس معیارهای فنی و رعایت کامل حریم بهداشتی 
از سکونتگاههای پیرامون انجام شده است، لیکن به 
منظور کاهش اثرات بوی تصفیه خانه فاضالب، پروژه 
ارتقای تصفیه خانه در سال 93 اجرا و از آن زمان در 
مدار بهره برداری می باشد که این پروژه باعث بهبود 
نسبی سیستم شده است . همچنین در سال گذشته نیز 
عملیات اجرایی احداث فاز دوم تصفیه خانه آغاز شده 
است که تکمیل این فاز موجب بهبود فرایند تصفیه 
واحد  چند  اینکه  به  توجه  با  ضمناً  بود.  خواهد  خانه 
تصفیه خانه فاضالب صنعتی در پیرامون تصفیه خانه 
شهری در مدار بهره برداری می باشد، امکان انتشار بو 

از این واحدها نیز محتمل می باشد .«
پیام شما  در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در   *
درباره » فشار کم آب در محدوده سراب« به استحضار 
می رساند:  طبق بررسی صورت گرفته و انجام فشار 
سنجی از شبکه توزیع آب محدوده )حدفاصل میدان 
سیدالشهدا تا پل سراب( ، فشار شبکه در حد نرمال و 
استاندارد بوده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، لذا می 
آپارتمانی محدوده ی مذکور،  بلوک های  بایست در 
مشترکین محترم ، نسبت به نصب پمپ و مخزن به 

صورت فنی و استاندارد اقدام نمایند.
پیام شما  در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در   *
درباره » فشار کم آب در خیابان احمدی روشن و 9 
دی« به استحضار می رساند: با توجه به اینکه الزمه 
ایجاد شرایط استاندارد و فشار آب مناسب در شبکه 
به  توجه  با  و  باشد  می  مربوطه  زیرساختاری  تامین 
اینکه واحدهای احداثی در منطقه غرب مهرشهر ، در 
مجاورت مخزن آب شرب قرار داشته و از طرفی به 
دلیل عدم تخصیص اعتبارات موردنیاز، احداث مخزن 
است،  نگردیده  میسر  مناسب  ارتفاعی  کد  در  جدید 
لذا نصب تاسیسات تامین فشار استاندارد، به مالکین 

محترم واحدهای مناطق مذکور توصیه می گردد.
در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما درباره 
»درج مبلغ آبونمان بر روی قبوض آب« به استحضار 
می رساند: شرکت آب و فاضالب برابر بخشنامه های 
ابالغی، نسبت به صدور صورتحساب جهت مشترکین 

محترم اقدام می نماید.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه  در پرونده اجرایی کالسه 941160 محکوم علیه آقای سید علیرضا حسینی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 530/478/805 ریال در حق محکوم له آقای مهدی سموئی و در پرونده اجرایی شماره 941621 محکوم 
علیه آقای سید علیرضا حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 158/637/650 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق 
محکوم له آقای هادی تخم پاش فرد و در پرونده اجرایی شماره 941684 محکوم علیه آقای سید علیرضا حسینی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 475/754/600  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عباسعلی شرفی و 
پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت حق االجرا پرونده های اجرایی فوق در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه 
محکوم علیه یک دستگاه از نوع دستگاه دیوارهای پیش ساخته تری دی پنل با عرض 1/20 تمام اتوماتیک که حسب 
نظریه کارشناس مربوط به کارخانه سازنده چین با نشانگر دیجیتال عرض 1/20 به مبلغ 1/200/000/000 ریال 
کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 95/2/12 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 خریدار خواهد بو

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
فقدان پروانه تاسیس

پروانه تاسیس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی شهرستان طبس به شماره 
401369 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس

تاسیس شرکت بازرگانی تجاری ایوان مهر سرخ بیرجند )سهامی خاص( در تاریخ 94/10/12
 به شماره ثبت 5229 به شناسه ملی 14005507412 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد

موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بازرگانی از قبیل صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مزایدات و 
مناقصات نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( . ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند، مدرس 
51 پالک 301، کدپستی 9719998676 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام می 
باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 626 مورخ 94/9/28 نزد بانک ملی شعبه بیرجند پرداخت گردیده است. 
اولین مدیران شرکت: خانم زهرا جهانی به شماره ملی 0640067468 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه 
جهانی به شماره ملی 0653278446 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه جهانی به شماره ملی 0650584198 
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و غیره و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای خانم زهرا جهانی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل : آقای علی اکبر مالکی به شماره ملی 0653131259 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
کوثر سبزبان به شماره ملی 0640448852 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
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شهر خبر- درحالیکه اکثر افراد خود را مجبور به مصرف روغن ذرت به جای چربی های اشباع شده می کنند تا سطح کلسترول خود 
را پایین بیاورند، اما ریسک مرگ زودهنگام آنها افزایش می یابد. طبق این مطالعه، جایگزینی روغن های گیاهی به جای چربی های 
اشباع شده موجب کاهش سطح کلسترول خون می شود، اما مانع از بروز بیماری قلبی یا کمک به طوالنی شدن عمر نمی شود.

مصرفروغنگیاهیسالمتقلبراتضمیننمیکند اخبار ورزشی

اولینجلسههیئتتیراندازی
استانبرگزارشد

مالیی- در هم اندیشی کادر اجرایی هیئت تیراندازی 
استان سال گذشته بازدید از شهرستان ها، دوره های 
تمرینات  چگونگی  مربیگری،  و  داوری  آموزشی، 
ایمنی  مسائل  و  تجهیزات  مسابقات،  به  اعزام  و 
ایجاد  پیگیری  ورزشی،  بیمه  سالن،  در  تیراندازان 
راه  بیرجند،  شهر  مناطق  دیگر  در  تیراندازی  سالن 
اندازی و پیگیری زمین تراپ مورد بحث قرار گرفت. 
نایاب، رئیس هیئت تیراندازی استان به صدور کارت 
طبق گفت:  و  کرد  اشاره  فعال  ورزشکاران   عضویت 

برای  ای  ویژه  مزایای  شده  انجام  ریزی  برنامه 
پایگاه  از  استفاده  که  شده  گرفته  درنظر  تیراندازان 

قهرمانی و استخر شنا گزیده ای از آن خواهد بود.

سومینسهمیهپینگپنگایراندر
المپیكبهنوشادعالمیانرسید

نوشاد عالمیان که راهی جدول شانس مجدد رقابت 
بر  غلبه  با  توانست  بود،  شده  المپیک  انتخابی  های 
المپیک  های  بازی  سهمیه  میزبان،  کشور  نماینده 
2016 را به دست آورد. به گزارش ایرنا، عالمیان که 
نتوانست از طریق نخستین جدول به المپیک راه پیدا 
کند، در دومین بخت با نماینده کشور میزبان »جیانی« 
روبه رو شد و برابر این حریف به پیروزی رسید و جواز 
شرکت در المپیک را کسب کرد. نوشاد در این بازی 
تماشایی با نتیجه 4 بر یک از سد نماینده هنگ کنگ 

گذشت و المپیکی شد. 

ثبتنامهشتمینمسابقات
تیراندازیباتفنگآغازشد

برای حضور در هشتمین  استان  تیراندازان  مالیی - 
در مجموعه  که  تپانچه  و  تفنگ  آزاد  مسابقات  دوره 
آزادی تهران برگزار می شود معرفی خواهند شد.  به 
گفته نایاب، رئیس هیئت تیراندازی استان، هشتمین 
به   1395 سال  تپانچه  و  تفنگ  آزاد  مسابقات  دوره 
منظور حضور عالقه مندان این رشته در عرصه رقابت 
توسط  استعدادها  شناسایی  و همچنین  ورزشی  های 
فدراسیون برگزار می شود. وی افزود: براساس برنامه 
ریزی فدراسیون متقاضیان شرکت در رقابت ها می 
بایست در هر یک از مراحل و برابر زمان بندی تعیین 
regirissf. شده به سایت اینترنتی فدراسیون به آدرس
ir مراجعه نمایند. وی با اشاره به برگزاری مسابقات در 
مجموعه ورزشی آزادی تهران گفت: رقابت ها طبق 
قوانین اعالم شده ISSF و به صورت انفرادی انجام 
های  رشته  فدراسیون،  شرایط  براساس  شد.  خواهد 
خفیف در صورت حضور حداقل10 ورزشکار برگزار و 
مرحله پنجم این رقابت ها مرحله نهایی تلقی خواهد 
شد، برگزیدگان مراحل مقدماتی با نظر کمیته اجرائی 

به مرحله نهایی دعوت خواهند شد.

رنگدرمانیکنید

ما  همه  می دانید  که  همانطور  نیوز:  سالمت 
و  هستیم  رنگ ها  تأثیر  تحت  روانی  لحاظ  به 
حاالت  روی  بر  می توانند  رنگ ها  از  کدام  هر 

نارنجی محرك  بگذارند.  تأثیر  ما  احساسات  و 
یا  و گرم است. برای سر حال آوردن شخص 
برای درمان گرفتگی عضالت به کار می رود. 
همچنین برای بهبود آسم و برونشیت یا تمیز 
تقویت  برای  همچنین  و  بزرگ  روده  کردن 

رنگ  نارنجی  غذایی  مواد  است.  مفید  اشتها 
نارنجی  سبزیجات  و  میوه ها  مثل:  بخورید؛ 
و  نارنجی  طالبی  هلو،  انبه،  زردآلو،  مانند: 
هویج، پرتقال، نارنگی، فلفل نارنجی و ... قرمز 
محرك اعصاب و خون است و باعث آزاد شدن 

نشاط  و  خون  گردش  شدن  فعال  و  آدرنالین 
کمک  رنگ  این  می شود.  بدن  به  بخشیدن 
می کند بر خستگی، بی حالی، افسردگی مزمن و 
سرماخوردگی غلبه کنید. اگر اطرافتان با رنگ 
سریع تر  زخم های تان  باشد،  شده  احاطه  قرمز 

التیام می یابد. رنگ قرمز به مقدار زیاد، باعث 
افزایش فشار خون می شود. به هر حال همیشه 
اعتدال را در همه چیز رعایت کنید. مواد غذایی 
آلو  آلبالو، توت قرمز،  قرمز رنگ مثل: چغندر، 
سیاه، آلو قرمز، تربچه، فلفل قرمز و ... بخورید. 

فوایدکاهوبرایسالمتیانسان

جدید  تحقیقات  اساس  بر  نیوز:  سالمت 
منتشر  کاهو  فواید  درباره  که  پژوهشگران 
شده است، باعث شده همواره در سفره باشد. 
است،  چربی  بدون  و  کم  کالری  دارای  کاهو 
ترس  بدون  را  آن  گرسنگی  هنگام  توان  می 
از افزایش وزن تناول نمود، کاهو دارای مقدار 
زیادی الیاف و سلولوز است که احساس سیری 
به انسان می دهد، بنابراین از بهترین خوراکیها 
کاهو  است.  مدت  بلند  در  وزن  کنترل  برای 
ویتامین  مانند  مهمی  امالح  و  ویتامین  حاوی 
کا، اسید فولیک، منگنز، پتاسیم، ویتامین »ج«، 
کلسیم و ویتامین »آ« است. کاهو قند خون را 
افزایش نمی دهد و بیماران دیابتی می توانند 
که  ویژه  به  کنند  نگرانی مصرف  بدون  را  آن 
باعث افزایش وزن نمی شود. حتی اگر هر روز 
کاهو مصرف شود به خاطر طعم خوبش، انسان 
کاهش  باعث  همچنین  شود،  نمی  زده  آن  از 

فشار خود می شود. کاهو باعث تسهیل هضم 
خون کلسترول  افزایش  از  جلوگیری  و   غذا 
می شود. کاهو به خاطر دارا بودن »کاروتن«، 
رگ  گرفتگی  و  کلسترول  شدن  اکسید  مانع 

شده و قلب را تقویت می کند. 

نمكدریایییانمكمعمولی؟
کدامراانتخابکنیم؟

سالمت نیوز: مدت زیادی است که نمک  های 
در  و  ها  رستوران  در  زیادی  محبوبیت  دریایی 

میان آشپزها پیدا کرده  اند و از این نمک ها برای 
استفاده غذاها  به  رایحه  و  رنگ  کردن   بیشتر 
می شود. در این میان بسیاری از تولیدکنندگان 
نمک  های حاوی مواد اضافی مانند نمک  های 
دریایی مدعی هستند که محصوالتشان به علت 

طبیعی  تر بودن و کمتر تصفیه شدن سالم  ترند. 
همچنین به این نوع نمک  ها به خاطر داشتن 
ضروری،  کمیاب  معدنی  مواد  از  مجموعه  ای 
امتیازاتی داده می شود؛ از جمله نقش این نمک 
تقویت گردش خون،  بدن،  از  زدایی  ها در سم 

کردن  وارد  گوارش،  دستگاه  سالمت   تقویت 
آنتی اکسیدان ها به بدن و ... با این حال هنوز 
درباره  ادعاها  این  تایید  برای  علمی   شواهد 
نمک  های دریایی وجود ندارد. از دیدگاه بهداشتی، 
آن حد  از  بیش   مصرف  و  است،  نمک   نمک 
می  تواند خطر دچار شدن به فشارخون باال و سایر 
مشکالت بهداشتی ناشی از آن را بیفزاید. نکته 
مهم این است که مساله تصفیه  شده یا تصفیه 
نشده درباره نمک اهمیتی ندارد، چرا که نمک 
اصوال منبعی برای مواد مغذی )به  جز سدیم و 
کلراید( نیست تا شکل تصفیه نشده آن سودمندی 
این مبالغه  از طرف دیگر  باشد.  بیشتری داشته 
کردن درباره سودمندی نمک  های تصفیه نشده، 
منجر می شود، کمتر خوردن نمک، به موضوعی 
بی  اهمیت تبدیل شود. با اینکه درباره میزان دقیق 
کارشناسان  میان  نمک  روزانه  دریافت  مطلوب 
اختالف  نظر وجود دارد، شکی نیست که رژیم 
کنونی غذایی ما دارای مقادیر بیش  از حدی نمک 
به  از طرف دیگر نمک  های دریایی که  است. 
شکل نمک  هایی که به شکل بلورها یا پرك  های 
بزرگ عرضه می  شوند، با احتمال بیشتری ممکن 
است باعث شوند شما نمک بیشتری بخورید، زیرا 
گرچه دانه  هایشان فشرده نیستند و کم  تراکم به 
نظر می  رسند، در نهایت میزان بیشتری سدیم 

وارد غذا خواهند کرد.

نمكدریایییانمكمعمولی؟کدامراانتخابکنیم؟

 واژگوني پرايد يک کشته و 
سه مجروح برجاي گذاشت 

رئیس پلیس راه استان گفت: واژگوني یک دستگاه سواري پراید یک 
کشته و سه مجروح برجاي گذاشت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ حسین رضایي گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
پراید در محور »گازار- واژگوني یک دستگاه سواري  بر  110 مبني 
واشان« شهرستان بیرجند بالفاصله مأموران انتظامي به همراه گروه 
امداد به محل حادثه اعزام شدند. مأموران با حضور در صحنه مشاهده 
کردند که خودروي پراید در محور گازار-واشان از جاده اصلي منحرف 
و واژگون شده است که بر اثر این سانحه رانندگي یکي از سرنشینان 
خودرو کشته و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند. کارشناس پلیس 
راه علت اصلي حادثه را عدم توانایي راننده پراید در کنترل وسیله نقلیه و 

عدم توجه به هشدارها و عالئم راهنمائي و رانندگي اعالم کرد.

کشف دو هزار قرص غيرمجاز در »بيرجند«

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف دو هزار قرص غیر 
مجاز در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ حسن کاهني گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر خراسان جنوبي با دریافت اخبار و اطالعاتي مبني برتهیه و 
توزیع قرص هاي ترك اعتیاد غیرمجاز توسط تبعه یکي از کشورهاي 
همسایه، شناسایي و دستگیري وي را در دستور کار خود قرار دادند 
که با اقدامات اطالعاتي متهم شناسایي شد. وی در حالي که قصد 
تحویل قرص هاي غیر مجاز را از یک دستگاه کامیون داشت دستگیر 
شد که در بازرسي از بسته تحویلي 10 کارتن کوچک حاوي هزار 
قرص متادون و 10 کارتن حاوي هزار عدد قرص هاي غیرمجاز دیگر 
کشف شد. سرهنگ  کاهني تصریح کرد: دراین عملیات یک متهم 

دستگیر و یک دستگاه خودروي پراید متعلق به متهم توقیف شد.

 کشف 200 رأس احشام قاچاق
 در »فردوس« 

انتظامي شهرستان فردوس از کشف یک میلیارد و  فرمانده 
اسماعیل  داد. سرهنگ  قاچاق خبر  احشام  ریال  100میلیون 
واعظي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس گفت: 
مأموران انتظامي شهرستان فردوس هنگام کنترل محورهاي 
عبوري به دو دستگاه کامیون در محور »فردوس-بجستان« 
مشکوك شدند و خودروها را مورد بازرسي قرار دادند. وي افزود: 
مأموران در بازرسي از این خودروها 200 رأس گوسفند که فاقد 
هرگونه مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند که ارزش ریالي 
احشام قاچاق توسط کارشناسان یک میلیارد و 100 میلیون ریال 
برآورد شده است. در این زمینه دو دستگاه خودرو توقیف و دو 

متهم دستگیر شدند.

دستگيری »زئوس«خداي روم باستان در خراسان جنوبی 

فردي که در شبکه هاي اجتماعي تبلیغ ادیان کاذب مي کرد و مدعي بود »من زئوس هستم« 
در خراسان جنوبي دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، اظهار داشت: کارشناسان پلیس امنیت استان هنگام پایش و رصد فضاي سایبر و شبکه 
هاي اجتماعي با اکانتي با عنوان »من زئوس هستم« برخورد کردند که بررسي موضوع آغاز شد. 
سرهنگ مجید شجاع اظهار کرد: این متهم سایبري با درج محتواهاي مرتبط با افکار الئیک و 
توهین به مقامات عالي کشور شبکه اي راه اندازي کرده بود که افکار عمومي را منحرف و بر ضد 
دین تبلیغ مي کرد که با چند ماه کار اطالعاتي و عملیات نفوذ متهم شناسایي و هویت وي تأیید 
شد. وي افزود: با هماهنگي مقام قضائي و شناسایي نقاط تردد و خودروي متهم نامبرده در عملیاتي 
غافلگیرانه دستگیر شد. متهم در بازجویي پلیس به خارج شدن از دین، تشکیل گروه هتاك به 
اسالم در فضاي مجازي، جذب شش هزار و 905 نفر از جوانان نا آگاه در گروه مذکور و سایر اعمال 
مجرمانه اعتراف کرد. سرهنگ شجاع تصریح کرد: متهم دستگیر شده با دستور قاضي پرونده روانه 
زندان شد و گروه هاي ایجاد شده توسط وي در شبکه هاي اجتماعي از فضاي سایبري حذف شد.

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
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اتاق بازرگانی میزبان هیئت تجاری چک

احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان گفت: نشست هیئت اقتصادی جمهوری چک با 
تجار، صنعتگران و فعاالن اقتصادی استان دوشنبه 30 

فروردین در هتل کوهستان برگزار می شود.

بسته جامع تحقیقاتی سه محصول 
راهبردی استان تهیه شد

مهر- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان از تهیه بسته جامع تحقیقاتی زرشک، 
عناب و زعفران استان خبر داد. بیرجندی، افزود: این 
بسته شامل ۴0 تا ۵0 طرح در ارتباط با محصوالت 

راهبردی  از جمله زرشک، عناب و زعفران است.

جشن سنتی »آتشونی« در دانشگاه 
صنعتی شریف برگزار شد  

و  سنت  جشن  فروردین،  پایانی  روزهای  در  کاری- 
فرهنگ استان خراسان جنوبی با همت انجمن سفیران 
صنعتی  دانشگاه  در  »آتشونی«  عنوان  تحت  دانش 
شریف برگزار شد. در ابتدای این مراسم مجری صحنه 

با لهجه محلی به معرفی آتشونی پرداخت. 

 برگزاری اولین جلسه اتاق فکر
 فرهنگی و تربیتی زندان های استان

و  فرهنگی  اداره  رئیس  سنجری  االسالم  حجت 
اولین جلسه  برگزاری  از  استان  زندان های  تربیتی 
با  استان  های  زندان  تربیتی  و  فرهنگی  فکر  اتاق 

موضوع آموزش رسمی خبر داد. 

احیای کوره پخت آجر سنتی چهارگوش 
با سوخت گاز در بشرویه

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  رباطی  سلیمانی 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه گفت: 
اولین کوره پخت سفال چهار گوش با سوخت گازی 
به همت مهدی حمامی زاده در بشرویه راه اندازی شد.

برگزاری کارگاه آموزشی آداب 
تشریفات و میزبانی در خراسان جنوبی

تامین  و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون  عربی 
منابع اداره کل گفت: کارگاه آموزشی آداب تشریفات 
و میزبانی با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و همکاری نمایندگی وزارت خارجه 
استان به مدت دو روز با حضور استاد بین المللی از 

تهران، در محل تاالر هتل کوهستان برگزار شد.

معرفی برترین های مسابقه نقاشی
 ایام فاطمیه در خوسف

و  نژاد  هاشمی  شهید  فرهنگی  کانون  همکاری  با 
مسئوالن دبستان پسرانه ابن حسام خوسف، برترین 
شدند.  معرفی  فاطمیه،  ایام  نقاشی  مسابقه  های 
مهدی یونسی، مهدی حسنی  و داوود خلیلی، نفرات 

برتر این مسابقه بودند.

 اهتمام سازمان تامین اجتماعی بر 
اجرای مفاهیم اقتصاد مقاومتی    

بیمه  اجتماعی  و  فرهنگی  امور  مدیرکل  عالئی 
شدگان سازمان تامین اجتماعی در جمع مدیران و 
کارشناسان بخشهای بیمه و درمان تامین اجتماعی 
استان با اشاره به تاکیدات رهبری از اهتمام سازمان 
اقتصاد  مفاهیم  اجرای  بر  مبنی  اجتماعی  تامین 

مقاومتی در سال 9۵ خبر داد. 
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تسنیم - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: در حال حاضر بیمارستان های استان به 33 آمبوالنس نیاز دارند. دلخروشان، با اشاره به تجهیز 6 
دستگاه آمبوالنس تویوتا ون هایلوکس جدید در مراکز اورژانس استان، تصریح کرد: تعداد 16 آمبوالنس جدید نیز در آینده نزدیک در استان به کار گرفته خواهد شد.وی 
افزود: آمبوالنس هایی که امروز تحویل داده خواهند شد دو دسته هستند یکی آمبوالنس هایی به صورت ون و دیگری آمبوالنس هایی برای مناطق صعب العبور هستند.

 بیمارستا ن های خراسان جنوبی نیازمند تجهیز بیش از ۳۰ آمبوالنس است 

مالیی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
سنگ  زغال  معادن  از  درصد   ۷۵ اینکه  بیان  با  جنوبی 
این ظرفیت  است،  واقع شده  جنوبی  خراسان  در  کشور 
را بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در استان دانست. 
شهرکی ظرفیت های سرمایه گذاری را مطلوب دانست 
ذخایر  تن  میلیارد   ۲.۵ بر  بالغ  معدن  در بخش  و گفت: 
تن  میلیون   ۷00 میزان  این  از  که  دارد  وجود  معدنی 
مربوط به زغال سنگ استان است. وی گفت: 60 میلیارد 
استان  تولیدی  واحد   ۲۵ به  ها  بانک  مجموع  از  تومان 
بیان  صنعت،  حوزه  به  اشاره  با  است.وی  شده  پرداخت 
کرد: 66 پرونده صنعتی صادر شده که نسبت به سال 93، 

1۵ درصد رشد داشته است. شهرکی از سرمایه گذاری ۷ 
هزار و 3۷0 میلیارد ریالی در بخش صنعت استان خبر داد 
و خاطرنشان کرد: در سال گذشته در بخش صنعت برای 
900 نفر ظرفیت اشتغال ایجاد شده است. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به بخش معدن، 
بیان کرد: در سال گذشته در این زمینه، ۴6 فقره گواهی 
کشف صادر شده است. وی با بیان اینکه همچنین ذخایر 
کشف شده، ۵0 میلیون تن بوده است، افزود: این ذخایر 
فرصت خوبی را برای رشد اقتصادی در خراسان جنوبی 
به وجود آورده است. وی از کسب رتبه شش کشوری در 
شاخص های معدنی  خبر داد و گفت: در سال گذشته 

۴6 پرونده معدنی با ذخیره 3۸ میلیون تن در استان صادر 
کردیم. وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در بخش 
معدن، بیان کرد: اکتشاف عملیات ژئوفیزیک در مساحت 
111 هزار کیلومتر از دیگر اقدامات انجام شده در سال 
بر 300  بالغ  داد: همچنین  ادامه  است. شهرکی  گذشته 
هزار کیلومتر از مساحت استان درگیر پهنه اکتشاف بوده 
رئیس  است.  گرفته  قرار  گذاران  سرمایه  اختیار  در  که 
اظهار  تجارت خراسان جنوبی  و  معدن  سازمان صنعت، 
کرد: همچنین یک پهنه به مساحت هزار کیلومتر مربع 
ایرلندی  شرکت  به  اکتشاف  برای  نامه  تفاهم  قالب  در 

داده شده است.

 ۱۸۱ میلیون دالر صادرات از استان

شهرکی صادرات 1۸1 میلیون دالری از استان را از جمله 
اقدامات انجام شده در حوزه تجارت دانست و گفت: این 
میزان نسبت به سال 93، از نظر ریالی با رشد دو درصدی 
و از نظر حجمی نیز با رشد ۴۴ درصدی مواجه بوده است. 
وی ادامه داد: مجموع صادرات ناشی از گمرکات و ماده 
116، 6۸6 میلیون دالر بوده که نسبت به سال 93، 3۴ 
درصد از نظر وزنی رشد داشته است. شهرکی با اشاره به 
عملکرد سازمان در حوزه بازرسی، بیان کرد: بالغ بر یک 

میلیارد تومان به مردم برگشت داده شده است.

۷۵ درصد از زغال سنگ کشور در معادن خراسان جنوبی

مالیی- موضوع تبعیض در اختصاص بودجه های ساالنه 
از  هنوز  جنوبی  خراسان  به  دولت  استانی  سفرهای  و 
اذهان خارج نشده که این بار مدیرکل گمرکات استان از 
ماندن 6 میلیارد تومان درآمد اختصاصی استان در خزانه 
انتقاد کرد. در کارگروه تخصصی توسعه صادرات استان 
خصوصی  بخش  فعاالن  حضور  با  که  جنوبی  خراسان 
با  استان  گمرکات  مدیرکل  خاشی  شد،  برگزار  استان 
اشاره به تراز مثبت تجاری استان گفت: سال گذشته ۴۴ 
درصد تراز تجاری مثبت بود و این را مدیون فعالیت های 
کسانی هستیم که در مرزهای استان در تالش هستند. 
وی درآمد بازارچه های مرزی را در سال 91 و 93 بیش 
از 6 میلیارد تومان برآورد کرد و خاطرنشان کرد: طبق 
قانون درآمدهای حاصل از خروجی بازارچه ها باید برای 
همان استان هزینه شود که متاسفانه دولت به وعده خود 
عمل نکرده و در خزانه کشور مانده است. خاشی با گالیه 
از کمبود زیرساخت ها در مرز خواستار برگشت این پول 

به حساب استان شد. 
وجه ا.. خدمتگزار رئیس کارگروه تخصصی صادرات استان 
هم با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات 
گفت: ما از طرف دولت باید موانعی که در بخش خصوصی 
بخش  فعال  حضور  خواستار  وی  کنیم.  برطرف  است، 
و  شد  کشور  خارج  و  داخل  نمایشگاههای  در  خصوصی 
تاکید کرد: هر کجا که به پیشرفت استان کمک کند ما به 
عنوان نماینده دولت از بخش خصوصی حمایت می کنیم 
تا در این نمایشگاه ها حضور یابد. استاندار از مدیران مربوط 
خواست تمام پیشنهادات کاربردی که در استان عملیاتی 

می شود را در اولین فرصت ارائه دهند. 

احتمال حضور فعاالن اقتصادی استان 
در نمایشگاه مسکو

سفر  استانداری  اقتصادی  امور  دفتر  کل  مدیر  موهبتی 
و  دانست  مطلوب  را  کابل  به  استان  اقتصادی  فعاالن 
افزود: در این سفر اولویت های اقتصادی استان در نظر 
گرفته شد. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی حضور ویژه و 
فعالی در این نمایشگاه داشت، یادآور شد: فعاالن اقتصادی 
استان دیدارهایی با شورای والیتی افغانستان و جلسه هم 
اندیشی با 1۲0 نفر از تجار افغان داشتند. به گفته مدیر کل 

دفتر امور اقتصادی استانداری در این جلسات تجار افغان 
ایجاد  گمرکات،  قوانین  روادید،  قوانین  تصحیح  خواستار 
کنسولگری افغانستان و تعامل دو طرفه تجار شدند که این 
خواسته به استانداری ابالغ شده است. موهبتی از برگزاری 
نمایشگاه در مسکو خبر داد و افزود: نمایشگاه مواد غذایی 

به مدت چهار روز در روسیه برگزار خواهد شد. وی بازار 
خارج از کشور را مهم دانست و تاکید کرد برای معرفی 

استان نیاز به همکاری بخش خصوصی است. 
شایان ذکر است با وجود اعالم حمایت های مکرر استاندار 
از بخش خصوصی تاکنون اما نحوه حمایت ها مشخص 
به  هزینه های سنگین شرکت در  با توجه  نشده است. 
نمایشگاه مسکو بنا بر اعالم اتاق بازرگانی فقط ۴ نفر از 
نمایشگاه  این  در  شرکت  برای  استان  خصوصی  بخش 

اعالم آمادگی کرده اند.

واردات بیش از ۱00 هزار تن 
گوشت برزیلی به کشور

شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از 
به  برزیلی  گوشت  تن  هزار   100 از  بیش  واردات  اعالم 

کشور خبر داد و افزود: استان سیستان و بلوچستان از این 
مقدار 30 هزار تن را تعهد کرده است. وی مرز مشترک 
خراسان جنوبی و افغانستان را ظرفیت خوبی برای اقتصاد 
و صادرات استان دانست و تاکید کرد: با کارشناسی ما هم 
می توانیم به قدر توانمان واردات گوشت به کشور  را تعهد 

کنیم و از بخش خصوصی بخواهیم تا سردخانه و کشتارگاه 
تاسیس کند.

بخش خصوصی هیئت مذاکره کننده 
تشکیل دهد   

غالمحسین ابراهیمی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه 
در استان، پیوستن افغانستان را به بازار جهانی مهم دانست 
و افزود: بازار بزرگ افغانستان فرصت خوبی برای استان 
و ایران است که باید برنامه ریزی های دقیق و بلند مدت 
صادرات  برای  استان  آینده  سال  چند  در  تا  شود  انجام 
قراردادهای  وی  باشد.  نداشته  محدودیتی  افغانستان  به 
توسعه  برای  پیشنهاد مطلوب  تنها  را  دو طرفه  ترجیهی 
صادرات استان دانست و تاکید کرد: تجار افغان خواستار 
امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  هستند.  متقابل  تجارت 
متقابل  تجارت  برای  کرد:  خاطرنشان  استان  در  خارجه 

مذاکره  هیئت  باید  بخش خصوصی  دیگر  کشورهای  با 
کشور  مرکز  در  که  کسانی  تا  دهد  تشکیل  ای  کننده 
هستند ارتباط داشته باشند و آنها را به استان دعوت کنند. 
غالمحسین ابراهیمی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه 
اولین هیئت تجاری،  از ورود  این کارگروه  در  استان  در 

اقتصادی اروپا به بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این هیئت 
تجاری به ریاست معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک 
بازرگانی، شرکت های  اتاق  از 30 عضو شامل  متشکل 
خصوصی و سه نفر دیپلمات است که سه روز در استان 
اقامت خواهند داشت. مدیرکل گمرکات استان هم از سفر 
گفت:  و  داد  خبر  استان  به  افغانستان  فراه  والیت  والی 
جنوبی  خراسان  به  جاری  سال  اردیبهشت   ۴ فراه  والی 

سفر خواهد کرد.
در کارگروه تخصصی صادرات استان، مجوز ورود 1۷ قلم 
کاالی وارداتی از افغانستان صادر شد همچنین، تعریض 
جاده مرزی استان به افغانستان، تقویم ساالنه نمایشگاه 
بین المللی در استان، هماهنگی و تشکیل کارگروه برای 
گفتنی  رسید.  تصویب  به  استان  به  دام  ورود  صالحیت 
است؛ جلسه بعدی کارگروه تخصصی توسعه صادرات با 

محوریت بازارچه ماهیرود در مرز برگزار خواهد شد.

درآمد استان در بند خزانه کشور!
بودجه تبعیض آمیز سر جای خود 6 میلیارد درآمد استان را هم ندادند

افتتاح بخش NICU و راه اندازی 
دستگاه های سی تی اسکن و رادیولوژی 

دیجیتال بیمارستان طبس

هیئت  اعضای  و  قائمی  دکتر  روزه  سه  سفر  در 
 NICU رئیسه دانشگاه به شهرستان طبس، بخش
افتتاح و دستگاه های سی تی اسکن و رادیولوژی 
دیجیتال در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی 
راه اندازی شد. دکتر قائمی گفت: یک دستگاه سی 
تی اسکن در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی 
این  برای خرید  افزود:  اندازی شد.وی  راه  و  نصب 
دانشگاه هزینه شده  ریال  میلیارد  دستگاه مبلغ 16 
رادیولوژی  دستگاه  یک  اینکه  بیان  با  است.وی 
اندازی  دیجیتال جدید نیز در بخش رادیولوژی راه 
ارائه  تسریع  دستگاه،  این  اندازی  راه  با  گفت:  شد، 
خدمات تصویربرداری به بیماران صورت می گیرد.
وی افزود: ۴ میلیارد و ۵00 میلیون ریال نیز برای 

خرید این دستگاه هزینه شده است.

برگزاری جشنواره نیک اندیشان 
مدرسه ساز خراسان جنوبی در تهران

از  استان،  مدارس  نوسازی  کل  مدیر  بیکی  ایسنا- 
برگزاری جشنواره نیک اندیشان مدرسه ساز استان دهم 

اردیبهشت امسال در تهران خبر داد.

 12هزار و600 فرهنگی در آزمون 
اقتصاد مقاومتی شرکت کردند

مالیی- روز گذشته آزمون اقتصاد مقاومتی در ۸۸ حوزه 
در 1۲ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش با حضور 
استاندار برگزار شد. المعی مدیر کل آموزش و پرورش 
و  آموزش  در  رهبری  منویات  تبیین  منظور  گفت:به 
پرورش و ارتقای مهارت های شغلی فرهنگیان، آزمون 
ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی با مشارکت 1۲ هزار و 

6۸0 فرهنگی در بیرجند و 11 شهرستان برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدای کارگر خوسف  
یادواره  فرماندار خوسف گفت:  فرجامی فرد  فارس- 
و  کار  هفته  در  خوسف  شهرستان  کارگر  شهدای 

کارگر برگزار می شود.

صدور ۵00 مجوز مشاغل خانگی فرش 
دستباف در خراسان جنوبی 

تسنیم- ماهگلی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در سال 
فرش  خانگی  مشاغل  مجوز   ۵00 حدود  گذشته 
دستباف توسط این سازمان در استان صادر شده است. 

سي و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
اوقاف در درمیان برگزار مي شود

ایرنا- رئیس اوقاف و امور خیریه درمیان گفت: سي و 
نهمین دوره مسابقات قرآن ویژه اوقاف اواخر اردیبهشت 
جاري در این شهرستان برگزار مي شود.خدائي گفت: 
زمان ثبت نام این مسابقات تا 1۸ اردیبهشت ادامه دارد.

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی 
در دستور کار قرار گیرد   

تسنیم- نظر افضلی نماینده منتخب مردم سربیشه و 
نهبندان در مجلس گفت: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی 
در استان از مهم ترین اولویت ها برای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است تا این سیاست ها همه جانبه برای 

بررسی  محورهای توسعه در استان اجرا شود.

فنی و حرفه ای و اداره کار و تعاون 
استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند 

ای  فنی و حرفه  آموزش  تسنیم- خوشایند مدیرکل 
استان از انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان با رویکرد حفاظت فنی و ایمنی کار خبر داد. 

091۵8994086 - 091۵1104086  رسولی                100 درصد تضمینی
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با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 324۵ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 091۵7213۵71

صالحی منش

فـرش هامـون: فرصت استثنایی را از دست ندهیدبا خرید 24 متر فرش 
6 متر فرش رایگان دریافت کنید         مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

۰91۵16۳289۰ - سبزه بین

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام(

 ۳222۵494 - ۰91۵16۳۰28۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دستگاه ساب سیار  امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر گرانیت و موزاییک ساده

09156706538      

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط(
نصب و فیلتر رایگان 18 ماه گارانتی

۳24216۳۳ -۰91۵۵4۳8۷6۰
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پیشنهادی جالب به دولت برای ارتباط 
سریع بانکهای غربی با ایران

يك کارشناس مسائل سياسی پيشنهادی را به دولت 
کرد.  مطرح  ايران  با  بانك ها  ارتباط  تسريع  برای 
محمدی در اين باره در صفحه شخصی اش نوشت: 
برخی مقام های دولت آشكارا دريافته اند که تحريم ها 
از سوی امريكا تعليق نخواهد شد. فعال، دولت تصور 
می کند راه حل اين است که با امريكا مذاکره بيشتری 
خواهان  اگر  دولت  دارم.  ديگری  پيشنهاد  من  کند. 
يك تعليق واقعی در رژيم حقيقی تحريم ها درکوتاه 
مدت است، می تواند اعالم کند که اگر ظرف 3 ماه، 
تمامی مشكالت بانكی حل نشود، 1000 ماشين نسل 
دومی را که از زير زمين نطنز جمع کرده، به سرعت 
 نصب خواهد کرد.کافی است اقدامات مقدماتی برای
آماده سازی ماشين ها هم آغاز شود. آن وقت آقايان 
خواهند ديد که بانك های غربی يكی يكی به آغاز 

 روابط با ايران »عالقمند« می شوند.
  به صراحت می گویم، هیچ نهادی یک دالر 

پول نفت را به دولت برنگردانده است

گفت:  جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيری  اسحاق 
در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت 
به  می توانم  من  که  می شدند  نفت  فروش  به  مامور 
صراحت بگويم هيچ نهادی که از وزارت نفت، نفت 
گرفت تا بفروشد حتی يك دالر پول آن را به دولت 
بر نگرداند. وی افزود: اين روش روش فروش نفت 
نيست و بنابراين ما از روز اول گفتيم که فروش نفت 
با خود وزارت نفت است و هر قدر هم که فشار آوردند 

بر اين موضوع تاکيد کرديم.

سالک: روند پیگیری فاجعه منا ضعیف است

سالك، رئيس فراکسيون حج و زيارت مجلس، با اشاره 
به مبهم ماندن سرنوشت پرونده منا و فرودگاه جده، 
بر لزوم پيگيری دقيق تر اين دو پرونده از سوی دولت 
تاکيد و خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسالمی بايد 
حقوق اتباع خود را در اين زمينه استيفا کند و راه حل 
آن نيز اين است که بابت فاجعه منا به مراجع ذيربط 

بين المللی شكايت کند و پای آن نيز بايستد.
 

زیباکالم : عارف اگر رأی بیشتری هم داشت 
باز هم رئیس مجلس دهم  نشود

در  اصالح طلب  سياسی  فعال  زيباکالم،  صادق 
سوال  اين  به  پاسخ  در  آرمان  روزنامه  با  گفت وگو 
برای  ميان الريجانی و عارف  بايد  که اصالح طلبان 
بيشتر  گزينه  کدام  روی  دهم  مجلس  رياست  پست 
نبايد  به هيچ وجه  تمرکز کنند؟ گفت: اصالح طلبان 
رياست الريجانی را به چالش بكشانند و نبايد در دام 
عارف  حتی  اگر  زيرا  افتاد،  الريجانی  علی  با  رقابت 
رأی بيشتری برای نشستن بر کرسی رياست مجلس 
کسب کند، رياست الريجانی بر مجلس برنده تر بوده 
و در نهايت مجلسی قوی را می توان پيش بينی کرد.

  واکنش کاخ سفید به هشدار سیف
ارنست، سخنگوی کاخ سفيد می گويد دسترسی ايران 
به نظام مالی دنيا، جزء برجام نيست. سخنگوی کاخ 
سفيد با بيان اينكه درک ماهيت مكانيسم های ارتباطات 
ايران و شريكان تجاری خارجی اش با بانك های آمريكا 
اظهارات  شد  مدعی  است،  فنی«  »بسيار  موضوعی 
است.  بوده  اشتباه  ايران  مرکزی  بانك  رئيس  سيف، 
ارنست گفت که دولت اوباما هرگز قول نداده که به 
عليه  تحريم ها  رفع  برای  اقداماتش  از  جزئی  عنوان 
ايران، اين کار را برای تهران انجام دهد. ارنست اين 
اظهارات را بعد از آن بيان کرد که ولی ا... سيف، رئيس 
بانك مرکزی ايران در سخنانی در واشنگتن، از عدم 

پايبندی آمريكا به تعهداتش در برجام انتقاد کرده بود.

بیزینس اینسایدر: از این پس پایگاه نظامی 
آمریکا در بحرین زیر ذره بین تهران است

بيزينس اينسايدر نوشت: مدت ها است روسيه اعالم 
کرده آماده فروش يكی از پيشرفته ترين سيستم های 
دفاع هوايی جهان به ايران است که البته فاز نخست 
تحويل آن اجرا شد. اين امر می تواند تعادل قدرت در 
خاورميانه را به شدت بر هم بزند. اين قابليت ها ايران را 
قادر می سازد پروازهای نظامی آمريكا و خطوط هوايی 
را در سراسر خليج فارس ردگيری کند. برای نمونه، اگر 
اس 300 در ساحل جنوب ايران قرار داده شود، فرودگاه 
بحرين و پايگاه نيروی دريايی آمريكا در شعاع برد 150 
کيلومتری قرار گرفته و همه فعاليت هايشان به راحتی 

توسط ايران ردگيری می شوند.

قطع بودجه یک ماه صداوسیما به خاطر 
پخش سخنان جان کری

اصرار  اينكه چرا دولت  بيان  با  تهران  نماينده  نبويان 
دارد خالف واقع به مردم بگويد گفت: چندی پيش از 
يكی از معاونت های صدا و سيما سوال کردم که چرا در 
برنامه های ويژه خود هر کدام از افراد تيم هسته ای مثل 
آقای عراقچی يا صالحی می آيند و صحبت  می کنند که 
آن هم خالف واقع است، يكبار هم منتقدين را بياوريد، 
اين فرد صراحتا بيان کرد امكان ندارد؛ چرا که يكبار در 
بخشی از اخبار صدا و سيما، صحبتهای جان کری در 
مورد برجام پخش شد و فردای آن روز نماينده ای از 
دولت تماس گرفت و صراحتا گفت که بودجه فروردين 

ماه سازمان که بايد واريز ميشد را قطع کرديم.

اخضر ابراهیمی :  القاعده فرزند مشروع و 
داعش طفل نامشروع آمریکاست

اخضر ابراهيمی، نماينده سابق سازمان ملل و اتحاديه 
عرب در سوريه در مصاحبه با شبكه ماهواره ای »النهار 
در  که  القاعده  برخالف  که  استدالل  اين  با  اليوم« 
آمريكا  توسط  مستقيما  شوروی  با  جنگ  سال های 
اشتباهات  و  اقدامات  دليل  به  داعش  آمد،  وجود  به 
واشنگتن خلق شد و بايد »القاعده را فرزند مشروع و 
داعش را فرزند نامشروع« آمريكا دانست. االبراهيمی 
ايران  در سوريه حرف  اکنون  گفت:  نيز  دباره سوريه 
سوريه  در  جنگ ها  از  بخشی  اکنون  می شود.  شنيده 

»جنگ های ديگران« است.

رئيس بانك مرکزی ايران در مصاحبه ای 
با تلويزيون بلومبرگ گفته توافق هسته ای 
تا  برجام،  به  موسوم   5+1 گروه  و  ايران 
اقتصادی  دستاورد  هيچ«  »تقريباً  کنون 

برای تهران در بر نداشته است.
آقای  بلومبرگ،  اينترنتی  پايگاه  نوشته  به 
اجرايی  از  بعد  ماه  سه  ايران  گفته  سيف 
 100 به  دست يابی  توان  برجام،  شدن 
در  ضبط شده اش  دارايی  دالر  ميليارد 
خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت 
خارجی  مبادالت  در  صورت حساب هايش 
به دنبال راهی برای استفاده از دالر است.

کرد  اضافه  ايران  مرکزی  بانك  رئيس 
در  ايران  سپرده های  است  قرار  آنكه  با 
دسترس  قابل  کشور  از  خارج  بانك های 
نگران  کماکان  اروپايی  بانك های  باشند، 
با  شدن  مواجه  و  آمريكا  قوانين  نقض 

جريمه های سنگين اين کشور هستند.
همين  بر  سيف،  بلومبرگ،  گزارش  به 
اساس از »دفتر کنترل دارايی های خارجی 

با  می خواهد  آمريكا«  خزانه داری  وزارت 
اروپايی  بانك های  دستورالعملی  صدور 
ايران دعوت کند  از  بيشتر  استقبال  به  را 

بلومبرگ گفت  سيف، جمعه به تلويزيون 
که »تقريباً هيچ چيز« از اين توافق که در 
روز 16 ژانويه اجرايی شد عايد ايران نشده 

است. وی می گويد: »يكی از نيازهايی که 
قطعاً ما داريم تبديل کردن ارز است برای 
اينكه بتوانيم به تأمين کنندگان )کاال( پول 

به  دسترسی  نيازمند  اين،  کنيم.  پرداخت 
نظام مالی آمريكا است.«

گذشته  سال  تيرماه   5+1 گروه  و  ايران   
است  قرار  که  يافته اند  دست  توافقی  به 
برنامه  بهانه  به  شده  وضع  تحريم های 
هسته ای ايران را در ازای اقدامات تهران 

برای محدود کردن اين برنامه، رفع کند.
کارشناسان در روزها و هفته های گذشته 
برخورداری  امكان  کرده اند  تصريح  بارها 
از آثار تحريم های هسته ای برای ايران، با 
توجه به سلطه دالر در مبادالت خارجی، 
بدون دسترسی محدود اين کشور به آنچه 
خوانده  دالر«  »چرخه  بانكی  نظام  در 

می شود وجود نخواهد داشت.
منظور از مبادالت چرخه دالری، استفاده 
بانك های ايرانی از خدمات دالری بدون 
ارتباط مستقيم با نظام بانكی آمريكا است.

ايرنا - برگزاری کارگروه تخصصی توسعه صادرات غيرنفتی خراسان جنوبیعکس روز 

»تقریبًا هیچ  چیز« از برجام  عاید ایران  نشده است 

ظریف:  برجام خطر را از منطقه دور کرده است 
 

با  را  سابقه ای  بی  نشست  که  دارد  اعتقاد  ايران  خارجه  وزير 
مسووالن سياست خارجی اروپا داشته است. ظريف پس از اين 
نشست در جمع خبرنگاران گفت: برجام خطر را از منطقه دور 
مذاکرات  نتايج  زودتر  چه  هر  بايد  ايران  مردم  و  است  کرده 
هسته ای را احساس کنند. وی با تاکيد بر اين که ما اطمينان 
مرحله  امروز  داشت:  اظهار  است  برجام  اجرای  در  منافعش  اروپا  اتحاديه  که  داريم 

جديدی از همكاری ميان ايران و اتحاديه اروپا آغاز می شود.

سردار نقدی: پیش بینی های رهبری در مورد مذاکره با آمریکا محقق شده است
 

سردار محمدرضا نقدی رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به تمديد تحريم های حقوق بشری بر عليه کشورمان گفت: تمام پيش بينی هايی که 
رهبر معظم انقالب در خصوص مذاکره با آمريكا داشتند، امروز برای مردم ثابت شده است. وی با بيان اينكه پيش بينی های رهبر معظم انقالب امروز 
محقق شده است، افزود: رهبری پيش از اين در مورد همه  اين اتفاقات هشدار داده بودند، ايشان هشدار داده بودند که هسته ای بهانه است و دشمن با 
بهانه های جديدی به سراغ ما می آيد، چرا که دشمنان با اصل ايران، اسالم و آزادی خواهی ما مخالف هستند. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره 
به کسانی که قدرت موشكی کشور را زير سوال می برند اظهار داشت: اين افراد به چيزی جز برچيده شدن اسالم از ايران و رفتن مردم کشورمان به زير 
چكمه های آمريكايی ها راضی نيستند و تنها خواسته اين افراد همين است. سردار نقدی با بيان اينكه آزمايشی که در هسته ای شد بايد برای همه  مردم 

درس عبرتی باشد گفت: همه  اين اظهارنظراتی که رخ می دهد و تحريم هايی که تمديد می شود، پله هايی برای از بين بردن ايران است.

پیامم به ایرانیان این است که دیپلماسی ارزشش را داشت
 

مسئول سياست خارجی اروپا پس از حضور در ايران گفت: پيام 
من به مردم ايران اين است که ديپلماسی ارزشش را داشت. 
موگرينی اظهار داشت:  ايران و اتحاديه اروپا به تعهدات برجامی 
از بين بردن  خود عمل کردند و ما در اتحاديه اروپا به دنبال 
اختالفات و دشواری ها در روابط دو طرف هستيم. وی با تاکيد 
بر اين که  آزمايش موشكی ايران نقض برجام نيست گفت:  اتحاديه اروپا نمی تواند 

کسی را به انجام کاری مجبور کند اما عالقمند به همكاری با تهران است.

سیف : آمریکا  با صدور دستورالعملی بانک های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیفروردین ماه سال جاری می باشد.

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بـدون سـود ، بدون چک و بدون ضامن(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.
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اطالعیه به کارگیری سرباز معلم 
از  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
 بین دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد 
) رشته ها ی مورد نیاز آموزش و پرورش( که دارای برگ اعزام به خدمت 
در تاریخ های 95/4/1 و 95/6/1 می باشند به عنوان معلم وظیفه در 
سال تحصیلی 96- 95 و در مناطق محروم استان پذیرش نماید. لذا از 
افراد واجد شرایط متقاضی دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری 
پنجشنبه  95/02/09  به اداره کل آموزش و پرورش ) کارشناسی امور 

اداری استخدام ( مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :
1 - تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ) دو سری ( 

2 - سه قطعه عکس 4×3 زمینه سفید 
3 - اصل مدرک تحصیلی به انضمام تصویر آن 

8 - ارائه اصل برگ اعزام به خدمت به تاریخ ) 95/4/1  و 95/6/1 (  
بدون مهر غیبت 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه  
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود
باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

با نهایت تاسف درگذشتالستیک فرازی

مرحومه کنیز یتیمی )تیمی(
 بازنشسته فرهنگی )همسر ابراهیم علیزاده(

را به اطالع می رساند:

مراسم تشییع امروز یکشنبه 95/1/29 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر از محل بهشت متقین 
)غسالخانه( برگزار می گردد. حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های: علیزاده ، یتیمی










