
یکشنبه 13 آبان 1397  * 25 صفر  1440 * 4  نوامبر  2018   

 

آمریکا همیشه از ایران
 سیلی خورده  است

صفحه 6

صفحه 6

تنها فردی که هرچه گفتم تفقداً 
قبول کرد، رهبر انقالب بود

صفحه 6

موضع گیری اخیر آیت  ا... یزدی 
خیرخواهانه بود

 بدون مبالغه قوي تر شدن ایران را 
در طول 40 سال اخیر می توان دید

صفحه 6

همه با هم می آییم

اتفاق  سه  یادآور   ، ماه  آبان  سیزدهم 
مهم در تاریخ ایران است. حادثه  اول در 
سال ۱۳۴۳ مربوط به تبعید امام خمینی 
)ره( در پی اعتراض ایشان به الیحه  
کاپیتوالسیون یا همان مصونیت اتباع 
آمریکایی در ایران بود.در سیزدهم آبان 
ماه  ۱۳۵۷ نیز ده ها نفر از دانش آموزان 
که برای انجام تظاهرات در محوطه 
بودند،  کرده  تجمع  تهران  دانشگاه 
هدف تیراندازی مأموران حکومت شاه 
قرار گرفته و به شهادت رسیدند. تسخیر 
دانشجویان  توسط  »النه جاسوسی« 
پیرو خط امام در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ هم 
اتفاق دیگری بود ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4205

3تعامل و همکاری همگانی، نیاز توسعه کشاورزی استان5طرح احداث مسجد یا مجتمع خدماتی فرهنگی برای آرامستان 3جوالن دالالن در بازار نابسامان خرید  انار فردوس

نماینده مردم طبس ، فردوس ، سرایان و 
بشرویه در مجلس:

این استان ثبات ندارد
نماینده مردم طبس ، فردوس ، سرایان و بشرویه با بیان 
این که با رفتن مروج الشریعه استاندار فعلی، در دوران 
نمایندگی خود، چهارمین استاندار را خواهیم دید، عنوان 
کرد: این استان ثبات مدیریتی...) ادامه در صفحه ۵ (

it کلنگ زنی پروژه پارک
 معصومه ابتکار ، معاون رئیس جمهور در  امور زنان و 
خانواده کلنگ زنی شد. استاندار  خراسان جنوبی در این 
مراسم از اختصاص یک میلیارد تومان برای فاز اول 
این پروژه خبر داد و گفت: فاز اول...) ادامه در صفحه ۵ (

شرایط
برای انتخاب
استاندار جدید
خراسان جنوبی
چیست ؟

چه کسانی می توانند استاندار خراسان جنوبی باشند. به 
گزارش آوا ، سابقه انتخاب مقام عالی دولت در خراسان 
جنوبی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم 
نشان می دهد این انتصاب دارای الزاماتی است که گویا 
هیچکدام بر اساس منافع مردم ... ) مشروح در صفحه ۵ ( 

پیام مردم خراسان جنوبی 
به یاوه گویی های ترامپ 

گرافیک : دادرس مقدم

تورهای ویژه بازنشستگان کشوری 
همــای  خــاوران 

قشـــم    ***    شیــــراز
***

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره 
صبحانه، ناهار،  شام و کلیه گشت ها

هاتف: ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ - حسینی: ۰۹۱۵۱۶۴۱۸۵۳

      حرکت ۱۹ آبانحرکت ۲۴ آبان

خاندان محترم اربابـی
با کمال تأسف درگذشت همکار عزیزمان بازنشسته

شادروان کربالیی عبدالرضا اربابی
 را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

گرچه دوران سخت بیماری مادر عزیزمان

 ام الشهیدین  مرحومه مغفوره 

حاجیه فاطمه کبری بیک زاده
 با مفارقت ابدی آن اسوه تالش و ایثار و بردباری پایان یافت، اما هرگز تالش های متعهدانه و خالصانه 
 مسئوالن، پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد۳( 
باالخص آقایان دکتر گرمرودی، جاللی، دکتر مشرقی مقدم،  دکتر موحددانش، دکتر سعیدی،  
دکتر شکیب،  دکتر دولت پناه، دکتر کیانی و خانم دکتر هاشمی و پرسنل دلسوز و خدوم 
I.C.U و بخش داخلی اطفال، دفتر پرستاری، فیزیوتراپی، کارکنان خدمات و انتظامی و سایر 

 عزیزان که نهایت دلسوزی و تالش و محبت را مبذول نمودند، از خاطرمان محو نخواهد شد. 
اجر بی پایانتان با خالق جهان آفرین باد

خانواده شهیدین نوربخش

استاد فرهیخته و نیک اندیش ارجمند

جناب آقای دکتر حافظی
خبر درگذشت والده مکرمه جناب عالی موجب تالم و تاثر گردید

ضمن عرض تسلیت صمیمانه، امیدواریم آن فقیده سعیده مورد رحمت واسعه 
الهی قرارگرفته و بازماندگان محترم از پاداش صابران برخوردار گردند.

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی بیرجند

جناب آقای دکتر حسن علیزاده
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند

با کمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامی تان 

مرحـوم محمـد علیـزاده
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از خداوند متعال برای آن مرحوم 

رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.
سید احمد فرساد

جناب آقای محمد علی واقعی
مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از شایستگی، توانمندی و لیاقت تان
 در عرصه های مختلف مدیریتی می باشد، تبریک عرض می نماییم

 توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم.
خانواده حسین منصور نژاد

 مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1174 ، 97-1175 ، 97-1176 ، 97-1177 ، 97-1178 ،  1179 - 97 ، 1180 - 97
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوع ذیل برگزار نماید: شماره: ۳/4/2058   تاریخ:97/8/6   

مدتنوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهفيدر
184 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 409,500,000 ریال8,187,6۳9,۳48مجتمع آبرسانی فخرود )آبرسانی به روستای سیدان(197-1174
155 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۳70,500,000 ریال7,408,51۳,۳75مجتمع آبرسانی استند - سه فرسخ شهرستان نهبندان297-1175
121 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 278,100,000 ریال5,561,774,۳76مجتمع آبرسانی حامی - دهن رود شهرستان خوسف۳97-1176
141 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ ۳01,۳00,000 ریال6,025,۳02,۳95مجتمع آبرسانی براکوه، قصبه و چهکندک شهرستان خوسف497-1177
150 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 166,500,000 ریال۳,۳28,904,504مجتمع آبرسانی شاخن و واشان597-1178

1۳9 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 184,100,000 ریال۳,680,669,4۳5مجتمع آبرسانی درویش آباد697-1179
120 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 174,000,000 ریال۳,479,561,804آبرسانی به روستای ذکری797-1180

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/08/09 الی 1397/08/14    تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1397/08/28 
تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/08/29- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 4( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب- پایه 5 

دبیرخـانه مناقصـه گـذار: بیرجنـد، بلوار بهشتـی ، انتهای بهشتـی 7 ، صندوق پستـی 813- 97175   ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
 )iets.mporg.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir( اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي 

مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

به نام خدای شهیدان پاک
در آستانه سالروز رحلت رسول اعظم )ص( و شهادت سبط اکبر امام مجتبی )ع( 

و ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )ع(

 

به مناسبت چهلمین روز پیوستن روح پاک مادری مومنه 

  حاجیه فاطمه کبری بیک زاده
 به فرزندان آسمانی اش شهیدان سید محمد هادی و سید محمد حسین نوربخش 

 در محفل عزای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم گرد هم می آییم و خاطر جاودان 
آن عزیز و پدر بزرگوارمان روانشاد حاج سید حمزه نوربخش را گرامی می داریم.
حضور سروران معظم،  برادران و خواهران بزرگوار، موجب شادی روان آن شیفتگان آل ا... 

و مرهم بخش دل داغدیدگان خواهد بود.

خانواده شهیدین نوربخش و بستگان

زمان: دوشنبه 97/8/14 از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر 
مکان: مسجد حضرت باقر العلوم )ع( 

)خیابان مدرس،  خیابان عدالت، جنب اورژانس 115( 

با توجه به توافقات انجام شده با ادارات ذیربط بدینوسیله از مالکین 
محترم دارای سند رسمی از اراضی فوق دعوت می شود جهت روشن 
شدن موضوع و تصمیم گیری نهایی با در دست داشتن مدارک مالکیت 

و قولنامه اولیه و جهت شناسایی 
الی 18 در محل  از ساعت 15  روز سه شنبه مورخ 22 آبان 1397 
حسینیه گازاریها واقع در فلکه دوم مدرس حضور بهم رسانند. بدیهی 

است در صورت عدم حضور 
هر یک از مالکین هرگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. 

با احترام نمایندگان 
محمد امیر محمدی - محمد رضا سوریان

مالکین محترم پالک 4951  فرعی از 245 - اصلی
)طرح 9 هکتاری بلوار غدیر و سجاد(
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قیمت مرغ پر کشید  

با آزاد شدن صادرات مرغ، دوباره قیمت این محصول در بازار مصرف افزایش یافت و به مرز هر 
کیلوگرم ۱۱ هزار تومان رسید، درحالی که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت 
این محصول در بازار نباید از ۸ هزار و ۱۷۵ تومان بیشتر باشد.

)ادامه سر مقاله( نخواهد آمد. امسال با توجه به حساسیت 

های ویژه و اهمیت اتحاد و همدلی مردم که همواره 
خاری در چشم دشمنان این مرز و بوم بوده است، همه 
با هم می آییم تا ثابت کنیم پای انقالب و آرمان های 
امام و رهبری هستیم و مشت های خود را علیه آمریکا 
و کشور های استعمارگر و استکباری، گره می زنیم.

احتمال افزایش حدود 
یک میلیونی حقوق بازنشستگان

کشوری  بازنشستگی  مدیرعامل صندوق  تقی زاده، 
گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان نیاز 
به 30 هزار میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم با 
توجه به پیگیری های صورت گرفته با سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت کار، ۱۵ هزار میلیارد تومان از این 
رقم در بودجه 9۸ پیش بینی شود تا ما بتوانیم حقوق 
بازنشستگان را تا حدود یک میلیون تومان افزایش دهیم.

یک بام و دو هوای یکسان سازی
 نرخ آرد و نان

زراعت کار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با انتقاد از 
ثبات قیمت نان طی سال های اخیر در بازار اظهار 
سال  مصوبه  براساس  نان  قیمت  اکنون  هم  کرد: 
انتقاد شدید  93 عرضه می شود که این امر مورد 
نانوایان قرار گرفته است. به گفته وی با وجود آنکه در 
اردیبهشت سال 94 قرار بود یکسان سازی نرخ آرد و 
نان اتفاق بیفتد، اما متاسفانه تا کنون اجرا نشده است.

ذخائر ارزی بانک مرکزی 
در حد مطلوب است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با معافیت تدریجی 
کشورهای متعدد از تحریم خرید نفت ایران، فضای 
آتی تجاری و درآمدی کشور مشخص تر می شود. 
بانک مرکزی که در ماه های اخیر ذخائر ارزی خود 
را به حد مطلوب رسانده، متناسب با شرایط در حال 
حداقل  به  نامحتمل  بسیار  شرایط  در  حتی  تغییر، 
دارد. آن  با  متناسب  برنامه  نفت،  صادرات  رسیدن 

گرانی به بازار خودرو رسید

میلیون   ۲ افزایش  از  حکایت  خودرو  بازار  گزارش 
تومانی قیمت پژو پارس در بازار دارد. در بازار معامالت 
خرید و فروش پراید ۱۱۱ با قیمت 36 میلیون تومان، 
پژو پارس با قیمت 6۷ میلیون تومان، پژو ۲06 تیپ 
۵ با قیمت 69 میلیون و ۵00 هزار تومان و سمند 
ال ایکس با قیمت ۵3 میلیون تومان فروخته می شود.

سرمقاله

همه با هم می آییم 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که برای انجام تظاهرات 

در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، هدف 
به  و  گرفته  قرار  شاه  حکومت  مأموران  تیراندازی 
توسط  تسخیر »النه جاسوسی«  رسیدند.  شهادت 
دانشجویان پیرو خط امام در ۱3 آبان سال ۱3۵۸ 
ملت  برای  را  روز  این  که  بود  دیگری  اتفاق  هم 
ایران تاریخی کرد. این دانشجویان در قالب تشکل 
از  برای حراست  و  اسالمی جمع شده  دانشجویی 
انقالب اسالمی تالش و کوشش می کردند. در بحث 
ها و بررسی هایی که توسط آنان صورت گرفته بود، 
جای شک نبود که سفارتخانه آمریکا تبدیل به مرکز 
فرماندهی و مقری برای فعالیت های جاسوسی و 
خرابکارانه در ایران است. هر ساله در ۱3 آبان ماه 
آحاد مردم خصوصا جوانان و نوجوانان به رسم دیرینه 
در راهپیمایی شرکت کرده و با آرمان های امام و 
انقالب تجدید بیعت و استکبارستیزی ملت ایران را 
به رخ جهانیان می کشند. سیزدهم آبان ماه سالروز 
شکست اقتدار و اعتبار چندین ساله آمریکا است که 
هرساله با شرکت در راهپیمایی می گوییم سر حرف 
خود در مبارزه با ظلم هستیم. این روز تاریخی که به 
گفته برخی انقالب دوم محسوب می شود، هنوز هم 
رنگ و بوی آنروزها را دارد و به جهانیان ثابت می کند 
مردم ایران از هیچ قدرتی ترس نداشته و زیر بار زور 
نمی روند.انقالب اسالمی ایران در عمر 40 ساله خود 
نشان داد همواره به دنبال احقاق حق و حقیقت است.
انقالب ایران منافع کشور های استکباری را به خطر 
انداخت و در مقابل ظلم و جوالن کشور های بیگانه 
که ایران را زمین هموار بازی خود می دیدند، ایستاد.

پس از شکلگیری انقالب اسالمی ایران ، آمریکا و 
هم پیمانانش راه های مختلفی را برای حمله به ایران 
و برگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته خود انجام 
دادند.حمله صدام به ایران، جنگ های رسانه ای و 
روانی و ... بوده است که حاال نیز با جنگ اقتصادی 
مقابل ایران صف آرایی کرده و معیشت مردم را هدف 
گرفته است.اما با یاری خداوند و اتحاد ملت،  از این 
مرحله نیز عبور خواهیم کرد و ملت ایران از این جنگ 
بزرگ نیز سربلند بیرون خواهد آمد.رهبر معظم انقالب 
در دیدار دیروز خود با دانش آموزان و دانشجویان، بر 
دشمنی همیشگی آمریکا با ایران تاکید و سفارش 
کردند »فریب لبخند آمریکا را نخورید«. ایشان با 
بیان اینکه آمریکا رو به افول است ، بر مقاومت و 
تالش برای پیشرفت کشور تاکید کردند. از امروز ۱3 
آبان به قولی تحریم های آمریکا نیز شروع می شود.
هرچند وضع تحریم ها چیز تازه ای نیست اما ترامپ 
می خواهد با تمام قدرت اقتصاد ایران را فلج کند و 
معیشت و اتحاد مردم را نشانه بگیرد. ملت همیشه 
در صحنه ایران اسالمی بار دیگر باید با حضور خود 
به دشمنان خصوصا آمریکا نشان دهد ملت ایران 
تسلیم شدنی نیست و کوتاه ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

را  بار آن روی سکه  این  خوش و بش های شب عقد 
به چهار سوژه گزارش خبری در زندان بیرجند نشان داده 
است که ضرب المثل »کی داده و کی گرفته« را طوری 

دیگر معنا می کنند.
به گزارش ایرنا، پس از چندین ماه انتظار، مجوز حضور در 
زندان و گفت و گو با زندانیان مهریه، اخذ شد. چندین در 
را برای رسیدن به سوژه ها پشت سر گذاشتیم که با ورود 
به بند زندانیان مهریه و دیدن چهره رضا، وحید، هوشنگ 
و محمد »ّسِر درون را از رنگ رخساره« فهمیدیم. همکارم 
دوربین را برای ثبت و ضبط گفته هایی از غفلت تنظیم 
می کرد و من با آنها در مورد گزارش صحبت می کردم، 
سکوت همه جا را فرا گرفته بود انگار کارمندان زندان هم 

نمی توانستند این فضای سنگین را تحمل کنند. 
»رضا« 43 ساله یکی از فعاالن پخش دارو بود که سال 
9۲ در نهبندان ازدواج کرده بود. او از موفقیت روزانه در 
کارش گفت و زندگی راحتش، اما در زمانی کوتاه ورق 
با ضرر اقتصادی و ورشکستگی برگشت و رضا پس از 
مدتی کوتاه راهی زندان شد. رضا با صدایی لرزان ادامه 
داد: گرفتاری ها به خاطر ورشکستگی زیاد شد تا جایی 
که نهبندان را به قصد مشهد ترک کردم، این در حالی 
بود که برای خرج خودم هم مانده بودم و نمی توانستم 
نفقه همسرم که باردار بود را تهیه کنم. با شکایت همسرم 
محکوم به ۲ سال حبس نفقه شدم و از ۱۱0 سکه ای 
که باید به عنوان مهریه می پرداختم با تقاضای اعصار 
۱0 سکه باید در بدو امر پرداخت می شد که حدود 30 
میلیون تومان برای آن الزم بود. با توجه به گرانی سکه 
همان 30 میلیون االن برابر با 4۲ میلیون است و اگر تا ابد 
هم بمانم، نمی توانم این پول را پرداخت کنم مگر اینکه 
برای پرداخت مهریه وقت بدهند تا دوباره روی پای خودم 
بایستم. رضا در البه الی سخنانش از پسری ۲ ساله یاد 
کرد که هنوز پدر را نمی شناسد و می گوید من حاضرم 

زندگی کنم اما ... . 
»وحید« هم از همسرش فرصتی دوباره می خواهد و می 
گوید اعتیاد زمام زندگی ام را برچید. او پسری به نام عرشیا 
دارد که ثمره زندگی هفت ساله آنهاست، وحید اول گفت و 

گو، از کار سخت در تهران و تداخل وضعیت کار و زندگی 
می گفت اما کم کم واقعیت چگونگی حضور در بند مهریه 
را از اعتیاد تعریف کرد. رفیق بازی و اعتیاد، همسر وحید 
را از او دور کرده بود اما به گفته خودش چندین بار به او 
فرصت ترک مواد مخدر را داده بود. وحید گفت: به جایی 
رسیدم که فقط به مواد فکر می کردم و مسیر شیره و 
تریاک به کریستال ختم شد. با کمک خانواده و همسرم 
3۸ روز را در کمپ گذراندم اما با توجه به اینکه کارم را از 
دست داده بودم در کوتاه ترین زمان ممکن به سمت اعتیاد 
رفتم، همسرم خیلی سعی کرد به خاطر عرشیا هم که شده 
با من زندگی کند اما حق داشت چون من دیر فهمیدم. رضا 
هم در آخرین کالمش افزود: عقب ماندگی های زندگی را 
جبران می کنم اگر فقط یک بار دیگر به من وقت دهند 
و این خواسته به خاطر ۱3۸ سکه مهریه همسرم نیست، 

واقعا جبران می کنم.

»هوشنگ « 46 ساله فوت همسر اولش پس از ۲۸ سال 
زندگی مشترک و وجود دختری نوجوان در خانه را علت 
اصلی ازدواج دوباره اش عنوان کرد. او به پیشنهاد یکی از 
اقوام با ۱۵0 سکه بهار آزادی راهی خانه بخت دوم شده 
بود و به قول خودش روزهای اول همه چیز خوب بود. 
هوشنگ گفت: همسرم کاری داشت که تا ساعت ۱۱ شب 
به خانه نمی آمد و من از این وضعیت نگران بودم، پس از 
اینکه فهمیدم همسرم باردار است مقداری مصمم تر به کار 
زیادش اعتراض کردم و همه اینها برای خودش و فرزندم 
بود. همسرم بدون هیچگونه توجهی به کارش ادامه می 
داد و در مورد ارتباط من و دختر بیمارم که از قلب ناراحت 
بود حسادت داشت و به زبان می آورد، اینکه چرا اینقدر 
او را به دکتر می بری و خرج می کنی. هوشنگ یادآور 
شد: با تقاضای اعسار از دادگاه باید هر سه ماه یک سکه 
بپردازم که توان پرداخت ندارم و یک سال است که با این 

وضعیت در حالی که دخترم در خوابگاه است در زندان به 
سر می برم. هوشنگ هم حاضر به زندگی است و می 
گوید همسرم برای فرزندمان هم که شده باید در نحوه 
کار و زندگی اش تجدید نظر کند تا دوباره زندگی مان 

را از سر بگیریم. 
»محمد« نیز ظاهرا حرف هایی متفاوت از دیگران داشت و 
آخر وقت را برای گفت و گو انتخاب کرده بود. اما سرچشمه 
حضور محمد در زندان هم به اعتیاد بر می گشت، اعتیادی 
به  برگشت  برای  راهی  دیگر هیچ  به گفته خودش  که 

زندگی برای او و همسرش باقی نگذاشته است. 
امیر علی، ثمره زندگی ۱0 ساله محمد و  علی اصغر و 
همسرش هستند که هم اکنون با مادرشان به سر می 
برند. محمد گفت: تا در روستا بودم، زندگی ام بر وفق مراد 
بود همین که برای کار به شهر آمدم و درگیر اعتیاد شدم 
زندگی ام نابود شد. سالم و پاک بودم تا اینکه به خیال 
خام برای کار بیشتر به مواد روی آوردم، فکر می کردم 
مواد به من نیروی بیشتری می دهد و می توانم بیشتر 
کار کنم اما متاسفانه این بالی خانمان سوز زندگی ام را به 
آتش کشید. وی در پاسخ به این سوال که حاضری دوباره 
به زندگی برگردی و مواد استفاده نکنی، افزود: دیگر مواد 
مصرف نمی کنم و پاک هستم اما زندگی من و همسرم 
دیگر نتیجه ای ندارد.همسر محمد از ۱63 سکه مهریه اش 
حاضر به دریافت 30 میلیون تومان شده بود تا محمد از 
زندان آزاد شود اما او به قول خودش هیچ پولی نداشت و 

چشم انتظار ستاد دیه بود.
سوژه های لنز دوربین و قلم، با باز و بسته شدن درهای 
ممتد از ما دور شدند و فکری فراموش نشدنی در ذهن 
مان ماند که چرا زندگی هایی که می شود با الگو گیری از 
اسوه و زندگی ائمه اطهار)ع( همیشه پا برجا بماند به بندی 
تبدیل می شود که آغاز و پایانش آسیبی بزرگ برای جوامع 
ایرانی اسالمی است. طبق آمار موجود، خراسان جنوبی با 
33 زندانی مهریه پس از خراسان شمالی کمترین میزان 
زندانی مهریه را دارد که مطالبه مهریه از سوی زنان و 
امضای بدون حساب و کتاب و توجه به سند مالی مهریه از 

سوی مردان، علت اصلی این پدیده است.

عکس: آرشیو

اینجا ضرب المثل »کي داده و کي گرفته« 
 طوري دیگر معنا مي شود

لحظاتی با زندانیان مهریه 

در راستای بسته حمایتی دولت، کارمندان و بازنشستگان 
هم مشمول این طرح می شوند. با توجه به اختصاص 9 
هزار میلیارد تومان برای این طرح ، سهم هر نفر تا پایان 

سال حدوداً ۲۲۵ هزار تومان می شود. 
۵ آبان ماه سال 9۷ طرح حمایت غذایی از گروه های 
هیئت  در  هفته های گذشته  در  که  جامعه  درآمد  کم 

وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه 
و بودجه تصویب شد، به دستگاه های اجرایی مربوطه ابالغ شد. بر اساس این 
طرح ۸ ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت 
از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی برای گروه های 
 تحت پوشش، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب های

اساس  بر  کند.  اقدام  نقدی  های  یارانه  به  متصل  بانکی 
ابالغیه معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه 
کشور موظف است تا سقف مبلغ 90 هزار میلیارد ریال از 
منابع موضوع بند4 را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد 
بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران 
کند. با توجه به اینکه، این ابالغیه، سهم هر فرد مشمول را دقیقاً مشخص 
نکرده است، اما می توان به صورت تقریبی سهم هر فرد را محاسبه کرد. رئیس 
جمهور چندی قبل و در جلسه بررسی صالحیت چهار وزیر پیشنهادی، تعداد 
افراد مشمول بسته حمایت غذایی را نیمی از جمعیت کشور اعالم کرده بود. 

شریعتمداری، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز همچنین درباره مشموالن این 
طرح بیان کرد: نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی می شوند. اگر 
جمعیت ایران را ۸0 میلیون نفر در نظر بگیریم با استناد به اظهارات مسئوالن 
حدود 40 میلیون نفر مشمول این طرح خواهد شد که تا پایان سال سهم هر 
نفر ۲۲۵ هزار تومان می شود. براساس مصوبه حمایتی دولت تا کنون سازمان 
برنامه و بودجه مجاز بود که گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش 
تمامی  است  قرار  کار  وزارت  اعالم جدید  اکنون طبق  قرار دهد.  این طرح 
بازنشستگان و کارمندانی که حقوق آن ها کمتر از 3 میلیون تومان است نیز 

مشمول این بسته حمایتی شوند.

کارمندان و بازنشستگان هم مشمول بسته حمایتی دولت شدند
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اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
  به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره 
 دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی از دویست و چهل و پنج اصلی )۲۱۵۵ فرعی از ۲۴۵ - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد 

به نشانی بیرجند ، سجادشهر ، خیابان هاجر غربی ، پالک ۵۷ ملکی آقای اسماعیل روغنی فرزند موال با کد ملی ۰۶۵۰۵۹۴۵۵۱ که ذیل 
 ثبت ۵۸۸۶۴ صفحه ۱۲۸ دفتر جلد ۳۹۹ امالک بیرجند به نام وی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل :

  شماال به طول ۹/۴۰ متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول ۲۷ متر پی دیواریست به پالک ۲۱۵۶ فرعی جنوبا به طول ۹/۴۰ متر 
پی دیواریست به کوچه ۱۵متری غربا به طول ۲۷ متر پی دیواریست به پالک ۲۱۵۴ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب 
سند رهنی شماره ۴۷۳۸۴- ۹۲/۱۲/۵ نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ بیرجند در قبال مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت شصت 
ماه در رهن بانک شهر شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک 
مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین شرح 
)مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود و مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا تاریخ ۹۶/۷/۱۱(  
به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۰۸۱۹ در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش 
را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات 
واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۶۲۸۴- ۹۷/۶/۱۴ ملک فوق با عرصه ای به مساحت 
۲۵۳/۸۰ مترمربع و اعیان در زیرزمین ۷۲متر مربع و در طبقه همکف ۱۸۵/۴۵ مترمربع که مقدار ۲۲ مترمربع تجاری توافقی از شهرداری 
 از سمت معبر هاجر غربی اجرا شده و ۱۶۳/۴۵ مترمربع زیربنای طبقه همکف مسکونی می باشد به انضمام طبقه اول به مساحت ۱۲۶
مترمربع دارای سه امتیاز برق ۲۵ آمپر تکفاز و سه امتیاز گاز و سه امتیاز انشعاب آب یک دوم اینچ نمای ملک از سمت جنوب سنگ 
ساختمانی و از سمت شمال فاقد نماسازی بوده و سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایشی گاز کشی و بخاری گازی با قدمت بنای 
۲۴ سال با اسکلت فلزی که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت، کاربری و مصالح مصرفی به مبلغ چهار میلیارد و 
هشتصد و نه میلیون ریال ) ۴/۸۰۹/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۹ از ساعت ۹ 
الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه 
 شماره ۹۷/۹۱۴۲۵ - ۹۷/۳/۱۲  ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه نامه رسمی نزد بیمه آسیا بوده و تا مورخ ۹۸/۴/۲۶ معتبر می باشد ،
مانده طلب خویش را تا تاریخ ۹۷/۳/۱۲ مبلغ ۲/۸۷۵/۰۰۰/۹۳۸ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی 
اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه 
خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 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 عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود 
مازاد مسترد خواهد شد، همچنین حسب جوابیه شماره ۳۰۱/۹۷/۲۲۸۷ - ۹۷/۳/۷ مازاد بر رهن ششدانگ ملک مورد مزایده در قبال مبلغ 
۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفع جمشید کشتگر و حقوق دولتی متعلقه توقیف بوده که در صورت انجام مزایده و حصول مازاد به ترتیب اولویت 
پرداخت خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک شهر 
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 نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۳                غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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توزیع بیش از 180 تن اقالم تنظیم بازار در نهبندان

صداوسیما- بیش از 180 تن اقالم تنظیم بازار در 7 ماه گذشته در نهبندان توزیع شده است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: در هفت ماه گذشته 
بیش از 20 تن مرغ منجمد، بیش از ۹ تن برنج هندی، بیش از 6 تن گوشت قرمز و بیش از 7 تن شکر با قیمت مصوب و با هدف تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب 
به عنوان یک شهروند از پرداختن شما به موضوع پذیر در نهبندان توزیع شد. اردونی افزود: در این مدت 150 حلقه الستیک سنگین و نیمه سنگین و 500 حلقه الستیک سبک نیز در نهبندان تأمین و توزیع شده است.

پروازهای استان که مطالبه به حق مردم در گوشه کویر 
با بعد مسافت بیش از 1000 کیلومتر با مرکز می باشد 
تشکر می کنم. متاسفانه در ماه های اخیر افزایش بیش 
از حد قیمت و برنامه نامنظم پرواز امکان برنامه ریزی 
را از شهروندان گرفته است. تخصیص یک پرواز همه 
روزه با قیمت مناسب به مراتب بهتر از برنامه فعلی است 
که در آن بعضی  روزها اصال پروازی نیست و در بعضی 
روزها دوپرواز با قیمت نجومی !حق مردم محروم کویر 
که از نعمت راه آهن محروم هستند بیش از این هاست. 
بعضی استان هایی که با مرکز ۳00 کیلومتر فاصله دارند 

هم پرواز به مرکز دارند و هم راه آهن!
ارسالی به تلگرام آوا

آیا خیل مدیران خراسان رضوی در خراسان جنوبی 
باعث شده تا منافع آن استان بیشتر از منافع این استان 
مدیران  که مجموعه  است  درست  آیا  تامین شود؟ 
مشهدی برنامه تضعیف مرز ماهیرود را در دستور کار 
دارند تا مرز دوغارون رونق یابد!؟ آیا نمایندگان استان 
در خواب هستند که مدیران مشهدی خراسان جنوبی 

را عقب نگه  می دارند؟
ارسالی به تلگرام آوا

خراسان جنوبی از زمان استان شدن همیشه دو نگاه 
متفاوت در بین مدیران کشوری و منطقه ای داشته 
است.از دید برخی مدیران دلسوز پایتخت، خراسان 
جنوبی استانی محروم و نیازمند نگاه و توجه بیشتر 
است  که البته بعضاً با تصمیمات و تغییر نگاه مجموعه 
دولت توانسته اند نیم نگاهی به استان داشته باشند و 
اما نگاه دوم، نگاه برخی مدیران استانی و فرار استانی 
نسبت به این استان است. استانی که بعد از تقسیم و 
تشکیل استان جدید باالی 70 درصد مدیران کل، 
سابق  مادرِ  استان  از  استانداری  مدیران  و  معاونان 
انتخاب و منتصب می شوند. به نظر نگارنده اگر به 
دنبال علت و معلول عقب ماندگی استان باشیم، جدا 
از عدم چانه زنی مدیران استان برای گرفتن اعتبار 
بیشتر  و تعمیِق تغییِر نگاه مدیران کشوری نسبت به 
استان، نوع نگاه بسیاری از مدیران وارداتی از خراسان 
رضوی به استان، مانند نگاه به شهرستان سابق بیرجند 
می باشد. مدیرانی که دید باز و فرامنطقه ای در آنان 
وجود ندارد و صرفاً از این استان به عنوان سکوی 
پرتاب برای رسیدن به مدارج باالی مدیریتی نگاه 
می کنند. یا در اواخر بازنشستگی به دنبال استفاده از 
ضریب افزایش حقوق مناطق محروم برای دوران پسا 
کارمندی می باشند.این دید کوتاه مدیریتی در استان 
ما توسط برخی مدیران بومی و همچنین بسیاری از 
مدیران وارداتی دیده می شود.حال، موضوع و مبحث 
منطقه ویژه نیز از این مطلب مستثنی نیست بلکه 
متاسفانه شاهد دید معکوس این نوع مدیران وارداتی 
نیز هستیم. در این ارتباط جراید استانی چون شما 
و دیگران نباید اجازه این کار را به برخی مسئولین 

سطحی نگر بدهند. با تشکر از شما.
یک شهروند

چرا استانداری و مسئوالن استان به فکر مردم  نیستند 
قریب به ۴0سال از انقالب می گذرد کاش مشکالت 
اهالی مدرس... درمجاورت استانداری راحل می کردند 
نه راه را می بستند، نه گاز وآسفالت ومجوز ساخت وساز 

وصدها مشکالت دیگر
۹15...۳2۹
بانک و  موسسه هایی که تبلیغ پرداخت تسهیالت 
کمرشکن شان را می کنند و  بنرهایی میلیونی درشهرنصب 
بپردازند. را  مردم  و حقوق  بروند حق  اول  کنند  می 
۹15...507

وضعیت آنتن دهی تلفن همراه درخیابان فردوسی دستگرد 
اصال خوب نیست. لطفا پیگیری کنید.

۹15...070
باسالم و خسته نباشید خدمت دست اندر کاران شهرداری 
 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به جمع آوری

 نخاله های ساختمانی میدان ابن حسام اقدام عاجل به 
عمل آورند چهره میدان را به هم ریخته است.

۹15...876
لطفا یک مصاحبه از بعضی وزارتخانه ها تهیه کنید 
ببینیم عزیزان در وزارتخانه ها هم خواندن روزنامه 
برایشان جذاب هست و آخرین باری که روزنامه خواندن 
کی بوده و چقدر خواندند.گیریم مسئوالن وقت ندارند.

روابط عمومی ها در مورد مطالعه مطالب انتقادی مردم 
هیچ نقشی ندارند؟

۹15...67۳
هر روز اخبار خوب و امیدوارکننده ای از فعالیتهای 
شهرداری بیرجند در جراید و خبرگزاری ها و ... می 
شنویم براین اساس آرزومندیم روزی برسد که توحید ۳1 
بیرجند هم جزء محدوده خدمات شهرداری شده و ما هم 
با چشمان خویش خدمات شهرداری را مشاهده کنیم
۹15...8۹۳

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از محصوالت  یکی  عنوان  به  انار  برداشت  سربازی- فصل 
و  است  شده  آغاز  منطقه  و  فردوس  شهرستان  استراتژیک 
باغداران کار برداشت انار را از سطح باغات یاقوت سرخ شروع 
کرده اند، اما مثل اینکه قرار نیست قصه پر غصه فروش انار 
در فردوس را پایانی باشد. کشاورزان هر سال باید حاصل یک 
سال دسترنج خود را به دست دالل ها و واسطه بدهند تا سود 
واقعی را آنها ببرند. امسال نیز این تراژدی در حال تکرار است 
؛در شرایطی که سال گذشته به دلیل سرمازدگی برداشت انار در 
فردوس به پایین ترین حد خود رسید ولی امسال که باغداران 
شاهد خودنمایی و درخشش این یاقوت سرخ بر روی درختان 
خود هستند، امیدی به فروش خوب انارشان ندارند. بسیاری از 
باغداران فردوس، اسالمیه ، باغستان و روستاهای شهرستان در 
گفت و گو با خبرنگار آوا از این موضوع به شدت گله مند هستند. 
حرف آنها این است که ما باید تا کی شاهد این وضعیت باشیم.

سود زحمات یک ساله  انارکار فردوسی
 در جیب واسطه ها

انار  و  اند  داده  اطالعیه  مجازی  فضای  در  کشاورزان  اغلب 
باغستان به عنوان با کیفیت ترین انار منطقه را از قرار هر کیلو به 

قیمت 2 تا ۳ هزار تومان به فروش گذاشته اند. 
در حال حاضر نیز واسطه ها هر کیلو انار را به باالتر از ۳ هزار 
تومان از باغدار نمی خرند و این یعنی ضرر و زیان آنها که حتی 
پاسخگوی هزینه هایی که در سال برای یک باغ انجام داده اند 
از قبیل: کود، هزینه آب و کارگر نیست. باغداران خواستار حمایت 
صندوق حمایت از بخش کشاروزی از آنها و خرید توافقی انار 

هستند تا دست واسطه ها کوتاه شود.

نبود سردخانه از مهمترین مشکالت باغداران

است  شهرستان  دیگر  کمبودهای  از  نیز  سردخانه  نبود   
آنها  شد.  پرداخته  آن  به  کشاورزان  با  گو  و  گفت  در  که 
می گویند انار محصولی نیست که بتوان آن را در شرایط 
معمولی نگهداری کرد و از بین می رود و در چنین شرایطی 
اگر یک سردخانه بزرگ در فردوس باشد، میتوان حداقل 
برای فروش  بازار  تا شرایط  انبار کرد  را  آنها  برای مدتی 
مناسب تر شود. برای پاسخ به این سواالت و تدابیری که 
سراغ  به   ، اندیشیده  کشاورزان  از  انار  خرید  برای  دولت 

مدیر جهاد کشاورزی فردوس رفتم.
مهندس مهیز در ابتدا با بیان اینکه سطح زیر کشت انار در 
شهرستان فردوس 2100 هکتار می باشد، گفت: امسال پیش 
بینی می شود با توجه به سرمازدگی سال گذشته 15 هزار تن 
تولید انار داشته باشیم که البته در شرایط معمولی تولید انار در 

شهرستان ۳0 هزار تن است. وی با اذعان به اینکه انار به قیمت 
ارزانی از دست تولید کننده خارج می شود، افزود: البته با تمام 
این مسائل با اطالعاتی که ما داریم قیمت انار فردوس در سطح 

فردوس از همه جا بیشتر است.

جای خالی شرکت تعاونی باغداران در فردوس

وی یکی از مهمترین دالیل نابسامانی خرید انار در فردوس 
را نبود یک تشکل و یا تعاونی باغداران دانست و گفت: اگر 
یک تعاونی که تمام باغداران عضو باشند در شهرستان باشد 
می توانند حداقل با استفاده از تسهیالت نسبت به خرید انار از 
اعضا اقدام کنند ولی در نبود این تعاونی، واسطه به پایین ترین 
قیمت انار را از باغدار می خرد و آنها نیز از بیم از بین رفتن 

محصول شان مجبورند آن را بفروشند. 
مهمیز اضافه کرد: متاسفانه صادرکنندگان اصلی انار نیز در 
سایر مراکز استان ها و به لحاظ دوری مسیر، رغبتی به خرید 
مضاعفی  مشکل  نیز  ریلی  نبود خط  و  ندارند  فردوس  انار 
است که در صورت ورود یک صادرکننده به بحث خرید انار 
فردوس، با مشکل حمل و نقل مواجه می شود .از طرف دیگر 
انار نیز محصولی است که باید هر چه زودتر به دست مصرف 
کننده برسد. وی خرده مالکی را از دیگرمشکالتی برشمرد 
که باغدار توانایی نگهداری محصولش را در انبارهای معمولی 
ندارد و درخصوص نبود سردخانه نیز گفت: تنها یک سردخانه 

با ظرفیت 1500 تن در فردوس داریم و برای احداث سردخانه 
در سال های گذشته چندین طرح به مرکز استان پیشنهاد 
شده ولی سرمایه گذاران در مرحله تامین وثیقه جهت دریافت 

تسهیالت متوقف شده اند و عمال به نتیجه نرسیده است.

آماده همکاری برای احداث
 سردخانه هستیم

احداث  به  وی تصریح کرد: چنانچه سرمایه گذاری حاضر 
سردخانه در فردوس شود آماده هر گونه همکاری در خصوص 
جهاد  مدیر  هستیم.  الزم  های  زیرساخت  و  زمین  تامین 
کشاورزی فردوس در خصوص عدم ورود صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی به موضوع خرید انار نیز گفت: در 
سال ۹5 سه تعاونی جهت خرید انار از باغداران تسهیالتی را 
از صندوق دریافت کردند ولی متاسفانه برخی از این تعاونی 
ها هنوز تسهیالت دریافتی را بازپرداخت نکرده اند و همین 
موضوع موجب شده تا امسال صندوق رغبتی برای ورود به 

این موضوع از خود نشان ندهد.

باغداران برای فروش انار خود عجله نکنند

مهیز تاکید کرد: باغداران نیز برای فروش محصول انار خود 
عجله می کنند ولی باید بدانند انار هنگامی که از درخت جدا 

شد بحث سرمازدگی آن منتفی می شود و حداقل کشاورزان در 
شرایط کسادی بازار می توانند دو تا سه هفته بدون هیچ تلفاتی 
آن را نگهداری کرده و با قیمت بهتری به فروش برسانند که 
متاسفانه انارکاران به محض اینکه انار از درخت جدا شد آن را با 

قیمت پایین به فروش می رسانند.

اتحادیه تعاونی های استان 
به بحث خرید انار ورود پیدا کند

وی البته ورود اتحادیه تعاونی های استان به بحث خرید انار را 
از وظایف آنها دانست و افزود: این اتحادیه می تواند تسهیالت 
در اختیار تعاونی های شهرستان قرار دهد و یا حداقل تعاونی 
های شهرستان به عنوان مباشر عمل کنند که این بهترین 
روش است و یا به صورت توافقی خریداری کند که متاسفانه 

این کار نیز انجام نمی شود.

کرم گلوگاه همچنان مهمترین 
تهدید انار فردوس

وی در ادامه کرم گلوگاه را همچنان به عنوان مهمترین تهدید 
برای انار شهرستان برشمرد و گفت: متاسفانه سال ۹5 مبارزه با این 
آفت جدی گرفته نشد و موجب از بین رفتن 10 درصد انار تولیدی 

در امسال شد.مهمیز بهترین راه مبارزه با کرم گلوگاه را مبارزه 
همگانی دانست که باید در طول فصل انجام گیرد. به گفته وی 
پروانه این کرم ۴ تا 5 نسل دارد که اگر در نسل اول که همزمان با 
گل دهی انار مشاهده می شود مبارزه انجام شود، بسیار موثر است.

عزم همگانی برای مبارزه 
با کرم گلوگاه وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: جمع آوری و سوزاندن انارهای باقیمانده 
از سطح باغات باید به صورت همگانی انجام شود و در غیر 
این صورت نتیجه بخش نخواهد بود ولی متاسفانه به دلیل 
اینکه بسیاری از باغات اسالمیه و باغستان دارای سکنه نیست 
و مالکان آنها در فردوس و یا سایر نقاط کشور ساکنند این مبارزه 
همگانی انجام نمی شود.وی اضافه کرد: استفاده از زنبور تریکو 
گراما بهترین راه مبارزه بیولوژیک علیه کرم گلوگاه است که 
خوشبختانه آزمایشگاه انسکتاریوم در شهرستان وجود دارد ولی 
برای تولید این زنبور باید 50 درصد هزینه آن را کشاورز و 50 
درصد را نیز دولت بدهد که باغداران در پرداخت سهم خود 
کوتاهی می کنند. مهیمز به کشاورزان توصیه کرد: از هم اکنون 
به این آزمایشگاه مراجعه و با پرداخت هزینه سهم خود برای 
سال آینده تولید زنبور تریکوگراما را سفارش دهند تا با یک همت 
همگانی ریشه این آفت از باغات جمع آوری شود. وی مبارزه 
تلفیقی با کرم گلوگاه را بهترین گزینه برای از بین بردن این آفت 
دانست و افزود: با توجه به کم آبی منطقه بسیاری از کشاورزان 
نسبت به کاشت درختان پسته در باغات انار اقدام کرده اند که 
سم پاشی درختان پسته موجب به وجود آمدن کنه قرمز و طغیان 
آفت شده و برای همیشه درختان انار را مشکل دار می کند که 

ضروری است کشاورزان به این مهم نیز توجه داشته باشند.

آموزش کشاورزان از
 اولویت های جهاد کشاورزی است

وی آموزش کشاورزان را برنامه های مهم و اولویت دار جهاد 
کشاورزی دانست و گفت: از شهریور ماه جاری تاکنون ۴70 
کشاورز انار و زعفران آموزش های الزم و روش های مقابله 
با آفات را فرا گرفته اند. با تمام اقداماتی که جهاد کشاروزی و 
سایر دستگاه های ذیربط برای خرید واقعی انار فردوس انجام 
داده اند، به نظر می رسد عزم جدی برای حذف واسطه ها 
وجود ندارد تا انارکار فردوسی طعم شیرین زحمات یک ساله 
خود را بچشد و این تراژدی همچنان در حال تکرار است لذا 
ضروری است از هم اکنون فرمانداری و جهاد کشاورزی به 
فکر ساز و کاری برای سال آینده باشند تا دیگر شاهد واسطه 
گری در خرید انار نباشیم و سود این محصول استراتژیک یک 

شبه به جیب دالالن سرازیر نشود.

نسرین کاری- بانک کشاورزی خراسان جنوبی در پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی در کشور رتبه اول را کسب 
کرد. امیر حسام قزلباش مدیر ستادی بانک کشاورزی خراسان 
جنوبی با بیان این مطلب در جلسه هم اندیشی مسئوالن 
ایجاد  با  افزود:  بانک کشاورزی  و  سازمان جهاد کشاورزی 
تعامل و همدلی بانک کشاورزی با سایر سازمان های ذیربط 

قدم های مثبتی در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش 
کشاورزی برداشته شده است.

وی ادامه داد: این بانک با پرداخت کل اعتبار اشتغال پایدار 
روستایی و عشایر ابالغ شده به استان رتبه اول پرداخت بین 

استان های کشور را به خود اختصاص داده است.
قزلباش بیان کرد: همچنین تسهیالت پرداختی این بانک از 

ابتدای سال تا پایان مهر از نظر تعداد ۴۴ درصد و از نظر مبلغ 
68 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.مدیر 
ستادی بانک کشاورزی استان خاطر نشان کرد: همچنین مبلغ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت برای جبران خسارت 
ناشی از سرمازدگی به بیش از 20 هزار نفر از خسارت دیدگان 
پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه تسهیالت پرداختی 

این بانک از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر تعداد 5۳7 درصد و از نظر مبلغ 1۳2 
تولید  به  ریال  میلیارد  مبلغ 581  افزود:  داشت،  درصد رشته 

کنندگان بخش کشاورزی از این محل پرداخت شده است.

رتبه برتر تولید بذر اقالم 
زودرس و دیررس در استان

جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر  پور،   عصمتی  مهدی 
کشاورزی خراسان جنوبی در این نشست عنوان کرد: با توجه به 
خشکسالی سال های اخیر خوشبختانه خراسان جنوبی در تولید 
بذر  اقالم زودرس و دیررس رتبه برتر  نسبت به  سنوات گذشته 
داشته است. وی افزود: زمانی که استان های همجوار در تامین 
کود دچار مشکل بودند، توانستیم کل سهمیه ابالغی را تهیه و 
در شهرستان ها توزیع کنیم. وی با اشاره به اینکه سال ۹۳ فقط  
سه هزار تن گندم به کشاورزان تحویل داده شد، افزود: امسال 
25 هزار تن گندم با وجود کم آبی  پرداخت شد. وی خاطر نشان 
کرد: استان با 20 سال خشکسالی روبروست و سال ۹6 فقط 88 
میلمیتر بارندگی داشته ایم که محصوالتی چون زرشک و آلو 
سرما زد. وی تاکید کرد: سرمایه کشاورزان اندک است ولی 
پروسه ای که برای دریافت تسهیالت طی می شود، بسیار 
طوالنی و سخت است. وی خاطر نشان کرد: همچنین برای 

گرفتن تسهیالت و منابع کشاورزی اطالع رسانی به موقع و 
درست انجام نمی شود.

نقش حمایتی مسئوالن  در فروش 
 محصوالت کشاورزی  پررنگ تر می شود

علی آذری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
از  این جلسه هدف  و منابع طبیعی خراسان جنوبی هم در 
توسعه تحقیقات کشاورزی را حمایت از کشاورزان دانست و 
 افزود: این مهم رسالت دستگاه های متولی امر را سنگین تر

روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  قربانی  غالمرضا  کند.  می 
خراسان جنوبی هم بیان کرد: نقش و وظیفه تعاون، حمایت 
و هدایت بخش کشاورزی است و در این حوزه نظارت دقیقی 
تولید محصول، فروش  از  دارند. وی خاطر نشان کرد: پس 
آن یک چالش بزرگ برای کشاورزان است که در این زمان 
شود. می  پررنگ  دولت  و  اندرکاران  دست  حمایتی   نقش 

وی با اشاره به اینکه در زمینه تامین و توزیع نهال مورد نیاز فعال 
بوده ایم، افزود: خرید تضمینی گندم ، جو ، پنبه و زعفران در 
اداره تعاون انجام شده است.وی با اشاره به اینکه امسال حدود ۴ 
تن خرید زعفران از کشاورزان را داشته ایم، ادامه داد: خوشبختانه 
این مقدار به خوبی به فروش رفت و حمایت از این بخش کمک 

موثری خواهد بود.

جوالن دالالن در بازار نابسامان خرید  انار فردوس

تعامل و همکاری همگانی، نیاز توسعه کشاورزی استان

 کرم گلوگاه مهمترین تهدید انار
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خودروی مشترک شرکت های کره ای “هیوندا- کیا” با سقف خورشیدی کاریکاتور-  هر کسی از ظن خود شد یار من

 روغن کرچک از ریزش مو
 و طاسی جلوگیری می کند

روغن کرچک دارای خواص ضد میکروبی ، 
ضد باکتری و ضد قارچی است که به شما در 
مقابله با عفونت های پوستی کمک می کند 

و از ریزش مو و طاسی جلوگیری می کند.
جلوگیری  خاصیت  دارای  نیز  روغن  این 
شدت  به  و  دارد  را  سر  شوره   از 
می تواند تاثیر بگذارد، مواد مغذی حیاتی را 

برای ریشه های مو فراهم می سازد.

به باشگاه بروید و تمرین کنید

 تمرین و ورزش باعث ترشح اندروفین شده، به شما احساس فوق العاده ای 
می دهد و بهره وری  و میزان انرژی تان را باال می برد. اگر زمانی را به ورزش 
اختصاص دهید از عهده  انجام کارهای روزانه تان بهتر بر خواهید آمد و با 
چیزهایی که زندگی پیش پای تان می گذارد، بهتر می توانید کنار بیایید. چهل 
و پنج تا پنجاه دقیقه وقت، تمام آن چیزی است که نیاز دارید و بهترین مدت 
برای ورزش و تمرین نیز همین مقدار است. دست کم یک ساعت در روز 
کتاب بخوانید. یک ساعت مطالعه  روزانه، در عرض سه سال شما را در هر 
زمینه ای که فعالیت دارید، بهترین خواهد کرد؛ در عرض پنج سال تبدیل به 
یک مرجع ملی خواهید شد و در عرض هفت سال می توانید در زمینه  کاری 

خود از بهترین افراد در دنیا باشید.

موفقیت و انرژی

تالش

دست  دست نکنید

رهایی از سنگینی تعریف غالب و دیکته شده  موفقیت، فرصت گرانبهایی 
برای تعریف زندگی مطابق با خواسته های تان است. شما یاد می گیرید پیگیر 
مسائل بی اهمیت   باشید و در مقابل بر کارهایی تمرکز کنید که به جای تعلل 

و طفره  رفتن، شما را به سمت حرکت و پیشرفت هدایت می کنند.
احساسات بی ثمر و بی فایده ای مانند خشم، حسادت و رنجش جایی در 
تالش های مستمر و قابلیت های تان برای رسیدن به موفقیت ندارند. هرچه 
برای بهتر شدن نسبت به دیروز مشتاق تر باشید، به خاطر پیشرفت های تان 
بیشتر احساس موفقیت می کنید. هنگامی که برای پیشرفت و به پایان 
وجودتان حس  بند  بند  در  می کنید،  تالش  کاری سرسختانه  رساندن 
لذت بخش موفقیت را احساس می کنید؛ هر زمان که به گذشته و نقطه  
شروع تان نگاه می کنید و متوجه  خیزهایی که برای رسیدن به جایگاه 

کنونی تان برداشته اید می شوید، موفقیت را حس می کنید.
فقط هنگامی که معنای موفقیت برای تان آشکار شود، می توانید برای 
دستیابی به آن به  طور پیوسته و بر پایه  خواسته ها و انتظارات تان قدم 
بردارید. برای شروع زندگی بر چنین مبنایی وقت را تلف نکنید! همین 
امروز شروع کنید. زیرا روزی که به خاطر دیگران و مطابق با انتظاراتی 
به شما  متعلق  در حقیقت  نیستند سپری شود،  که خواسته های شما 

نیست. 
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یک لحظه مکث کن . . . 

دمای زیاد باعث خشک
 و کم شدن آب بدن می شود

بروز  با  ما  همه  که  اشتباهاتی  از  یکی 
سرماخوردگی مرتکب می شویم، گرم کردن 
هوای منزل است. گرمای زیاد باعث خشک 
شدن هوا، کم آب شدن بدن و حساس شدن 
منطقه گوش، حلق و بینی می شود. در نتیجه 
از پیش دچار  فوقانی بیش  تنفسی  مجاری 
احتقان می شود. در زمان سرماخوردگی تغذیه 

سالم و  متعادل داشته باشید. 

کدو تنبل و تخم کدو 
موجب کاهش قند خون می شود

کدو تنبل، تخم کدو، پودر تخم کدو و آب کدو 
تنبل می تواند موجب کاهش قند خون شود. 
اهمیت  دیابت  به  بیماران مبتال  امر در  این 
چشمگیری دارد، زیرا این افراد سخت تالش 
می کنند تا سطح قند خون شان را کنترل کنند.

کدو  تخم  پودر  یا  تنبل  کدو  آب  افزودن 
افراد مبتال  را در  می تواند سطح قند خون 

به دیابت نوع ۲ کاهش دهد.

خستگی مزمن می تواند نتیجه فعالیت بیش از حد روزانه و یا عادات 
ناسالم زندگی باشد. با این حال خستگی بیش از حد و دائمی که غیر 
قابل توضیح هم باشد، یکی از شایع ترین نشانه های کبد سمی است. 
سموم نقش پر رنگی در ایجاد اخالل در سوخت و ساز عضالت ایفا می 
کنند و موجب شکل گیری خستگی و دردهای مختلف می شوند. زردی 
شاید از مهم ترین عالئم کبد سمی باشد. زردی پوست، ناخن  ها و یا 
سفیدی چشم  ها یکی از دالیل نگرانی از بیماری کبد سمی است. زردی 

نشانه   آن است که بیماری کبدی پیشرفت کرده و باید سریعا به دنبال 
کمک پزشکی باشید. کم  اشتهایی، تهوع، استفراغ با بیماری کبد سمی 

در ارتباط هستند.
 در نتیجه ی  تهوع، بیماران دارای کبد سمی ممکن است کاهش وزن را 
نیز تجربه کنند. ورم شکم نیز می تواند به دلیل  سمی شدن کبد باشد. 
تورم شکم همراه با نفخ شدید به شما هشدار می دهد که سریعا برای 

سم زدایی کبد اقدام کنید.

زنگ خطرهایی که خبر از کبد سمی می دهد

آیه روز

اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی )کار نیک یا بد( باشد و در دل سنگی یا در )گوشه ای از( آسمان ها 
و زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت برای حساب( می آورد.  )سوره لقمان آیه 16(

جدول ۴۲۰۵                        

حسام  موسیقي  اثر   -1 افقي: 
وزنه   -۲ بسامد   - سراج  الدین 
ورزشي - مسلط بر امري - گاو 
پسندیده  و  خوب   -3 زن  شخم 
سیاه  قاب   - قدیم  زمانهاي   -
4- حرف تعجب خانمها - درخت 
کفش    - حلوا  نوعي   - کنار 
5- خوردني همراه غذا -آرایش- 
صحنه نمایش - خیس و مرطوب 
6- از کوههاي مهم کشور - زین 
 -7 نام  هم    - اسب  برگ  و 
واجب  غیر  عبادت   - نان  نوعي 
۸-ضربه  خفت  به  آزمندی   -
آهنگ  - داراي خیر و برکت - 
کردن  رشد   -9 گیالن  توابع  از 
گیري  کشتي   - سابق  دارایي   -
گرفت  پهلوان  جهان  لقب  که 
10- لشکر و قشون  - پایتخت 
وحده  متکلم  ضمیر   - انگلستان 
11 - رود آرام - جنگ و جدال 
- در حال زاري 1۲-  تخته سنگ 
خوك  ترکي-   گوشت   - بزرگ 
وحشي-  واحد بازي تنیس 13 - 
میوه تلفني  -موجودات  کتابي از 
فروید خشم  14 - پرچم و بیرق 
آمریکایي  نویسنده  - بخشنده - 

15 - توفان - از انواع خط

 - پیاده  مسافر  عمودي:1- 
در  مشهورفرانسوي  ریاضیدان 
باد   - ضروري   -۲ هفدهم  قرن 
-کاله   3 زاري  حال  در  خنک  
 - برزیل   در  شهري   - گوشي 
دختر   -4 بزرگ  مسي  دیگ 
کورش هخامنشي - ناپیدا - نام 
قدیم شهر فسا دراستان فارس - 
مساوي   -5 بدن  باالي  حرارت 
عامیانه - گل سرخ صحرایي - 
آنچه از میت بر جا مي ماند 6- 
عهد و پیمان-  آبزي معروف - 
النهرین  بین  کشوري قدیمي در 
7- طاق و ایوان -  نوعي پارچه 
توري  -  زیارت کننده ۸-  دست 

تاریخ -  قاتل  نخستین  کم   - 
ورزش مفرح راکتي 9-  پیرو دین 
موسي )ع(  ادب و معرفت - کلمه 
 - تنگدستي   -  10 کن  خراب 
نرسیده - صحیح و سالم  خربزه 
11- آغشته  کرم کدو - صداي 
پنچري 1۲- کجاست؟ - نظرات 
سل  بیماري  کاشف   - عقاید  و 
از شهرهاي  - درك کردن 13- 
چهارمحال وبختیاري - قسمتي از 
مسجدهاي بزرگ - آشیانه پرنده 
امانتدار  14 - ادب و فرهنگ-  
  -15 آشپزخانه  ظروف  از   -
لحظه   - علوي  بزرگ  از   کتابي 

حرکت ورزشکاران

جدول کلمات

حدیث روز

هر کس اباعبدا...  علیه السالم را کنار شط فرات زیارت کند، مانند کسی است که خداوند را در باالی عرش 
زیارت کرده است. امام رضا علیه السالم
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5  اعتراف حال خوب کن!
در زندگی همه ما عوامل زیادی وجود دارند که باعث بروز تنش، درد 
و رنج در درون مان می شوند و ما به جای آن که خودمان را از شر 
این عوامل خالص کنیم، مصرانه در درون مان حفظ شان می کنیم 
و گاهی آن ها را بخشی از قسمت و تقدیر خودمان می دانیم. شاید 
زمان آن باشد برخی از موضوعاتی که کمکی به ما نمی کنند اما در 
طول سال های عمرمان درونی شان کرده ایم، رها کنیم و آن وقت 

حس خوبی را که از این تغییرات در ما ایجاد می شود، تجربه کنیم.
۱. همیشه حق با من نیست

به طور طبیعی همه ما دوست داریم همیشه حق با ما باشد. این طرز 
فکر باعث می شود این حقیقت را که ما هم ممکن است اشتباه کنیم، 
قبول نداشته باشیم. ما از نظر خودمان همیشه درست می گوییم و 
چنین دیدگاهی بسیاری از مواقع به قیمت به هم خوردن روابط مان 
با دیگران یا ایجاد استرس و ناراحتی برای خودمان یا آن ها تمام می 
شود، شرایطی که به هیچ وجه ارزشش را ندارد. هر زمان که وارد یک 
بحث شدید از خودتان بپرسید آیا من واقعا انسان مغرور و خودخواهی 

نیستم؟ آیا ترجیح می دهم درست بگویم یا انسان خوبی باشم؟
۲. همیشه همه چیز در کنترل من نیست

سعی کنید این تمایل که همه آن چه را در اطراف تان می گذرد  
موقعیت ها و شرایطی که پیش می آید و اتفاقاتی که می افتد را  در 

کنترل داشته باشید، کنار بگذارید.
شاید شما هیچ وقت نتوانید یک شرایط اقتصادی خاص را پیش بینی 
کنید یا رفتارهای فردی که در خیابان با شما برخوردی خواهد داشت. 
این میزان از تالش برای در کنترل داشتن همه چیز در زمانی که 
اتفاقی پیش بینی نشده می افتد، مشکالتی را برای شما ایجاد می کند.

۳. همیشه الزم نیست که شاکی باشم
این که همیشه از افراد، شرایط و موقعیت ها شاکی باشید شما را 
ناراحت و افسرده می کند اما به خاطر داشته باشید فرد یا موقعیتی 
شما را ناراحت نمی کند مگر این که خودتان این اجازه را به آن بدهید.
در واقع این موقعیت ها نیستند که در ما احساس ناراحتی ایجاد می کنند 
بلکه نوع نگاهی که ما برای دیدن آن ها انتخاب می کنیم این احساس 

را در ما به وجود می آورد. هرگز قدرت تفکر مثبت را نادیده نگیرید.
۴.  همیشه دیگران مقصر شکست های من نیستند

سعی کنید این تمایل که دیگران را به خاطر داشته ها و نداشته هایتان 
مورد مالمت و سرزنش قرار دهید، رها کنید. فکر کردن در این زمینه 
انرژی زیادی از شما می گیرد. می توانید این انرژی را در به دوش 
گرفتن بار مسئولیت زندگی تان صرف کنید. در ضمن با این کار، اگر 
 سرزنش های تان فقط جنبه منفی داشته باشد و فقط نقش دیگران را در 
شکست هایتان ببینید، هیچ وقت زمان به بررسی خودتان نخواهد رسید.

۵.  نباید همیشه چهره نقادانه به خودم بگیرم
سعی نکنید همیشه از کسانی که با شما تفاوت دارند، انتقاد کنید. 
 همه ما با یکدیگر تفاوت داریم اما در این زمینه ها مشترك هستیم: 
می خواهیم شاد باشیم، از سوی دیگران درك شویم، دوست داشته 
شویم و دوستدار دیگران باشیم. پس ابزارهایی را که دیگران برای 

رسیدن به این هدف انتخاب می کنند، قضاوت نکنیم.
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18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
16:1521:3014:3020شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

به تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارخانه آجر 
سفال نیازمندیم. حقوق ماهیانه 1/200/000 

با صبحانه و ناهار    091054۷538۷

آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی در شهرک 

صنعتی بیرجند برای تکمیل بخش 
مالی از واجدین شرایط به شرح ذیل 

دعوت به همکاری می نماید.
شایان ذکر است حقوق با توجه 

به توانایی و تجربه فرد به صورت 
توافقی تعیین خواهد شد و در این 

خصوص محدودیتی وجود ندارد.
* خانم با مدرک لیسانس حسابداری 

یا باالتر و حداقل 3 سال سابقه 
بیمه.

رزومه و مدارک شناسایی و تلفن
 به آدرس

ارسال شود.

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

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

خریداریم(    09153423۷44

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

به یـک آشپـز مـاهر جهت کار 
در رستـوران نیازمندیـم.

09159639۷41

 ppkk4030@  gmail.com
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یادمان شهدای استان

“مبادا از این الگوى اسالم و پير جماران دست بردارید كه روز قيامت 
ما گلگون كفنان راه بر شما بگيریم. “                               

     شهيد حسن عرب

کارت پارک های بالاستفاده و مطالبات به جا مانده مردم

نماینده مردم طبس ، فردوس ، سرایان و بشرویه در مجلس:

*به مناسبت هفته پدافند غيرعامل جلسه آموزشی 
اقدامات پدافند غير عامل در مدیریت شهرى با حضور 

مدیران شهردارى بيرجند برگزار شد.
* در نشست تخصصی مشترک روساى دانشگاه هاى 
غرجستان كابل و فراه افغانستان با رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمی استان كه صبح دیروز برگزار شد، راه هاى 
افزایش همکارى دو جانبه در زمينه هاى علمی ، 

تحقيقاتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
*امام جمعه اهل سنت اسدیه گفت: مردم و دانش 
آموزان با حضور مثال زدنی خود در مراسم راهپيمایی 

13 آبان توطئه هاى دشمنان را خنثی خواهند كرد.
*معاون فرماندار زیركوه گفت: از آغاز امسال تاكنون 
63   ميليارد ریال تسهيالت اشتغال پایدار روستایی و 

عشایرى در این شهرستان پرداخت شده است.
*به گفته رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت درميان 
از ابتداى امسال تاكنون 63 فقره پروانه كسب صنفی 

در این شهرستان صادر شده است.
*مدیر صندوق بيمه كشاورزى گفت: عامل 70 درصد 
خسارت هاى وارده به محصول زرشک استان در سال 
زراعی جارى )مهر96 تاكنون( سرما و یخبندان بوده است.

*معاون حمایت و سالمت خانواده كميته امداد امام 
خمينی)ره( گفت: طی شش ماهه نخست امسال، 1172 

انشعاب رایگان به مددجویان واگذار شده است.
*شب شعر آیينی منطقه اى با عنوان “حدیث غم” در 

سربيشه برگزار شد.
*كارشناس هواشناسی با بيان اینکه بيرجند روز گذشته  
سردترین مركز استان بود، گفت: پدیده یخبندان در 

خراسان جنوبی امروز نيز ادامه دارد.
*در حوادث تصادفات برون شهرى خراسان جنوبی در 

هفته گذشته 4 نفر كشته و 60 نفر زخمی شدند.
از آغاز سال در استخرهاى  *حدود 500 تن ماهی 

دومنظوره و سدهاى استان توليد شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

حسينی-نماینده مردم طبس ، فردوس ، سرایان 
و بشرویه با بيان این كه با رفتن مروج الشریعه 
استاندار فعلی استان، در دوران نمایندگی خود 
كرد:  عنوان  دید،  را خواهيم  استاندار  چهارمين 
این استان ثبات مدیریتی ندارد! اميرحسنخانی 
عصر دیروز در شوراى ادارى با انتقاد از این كه 
6 ماه است كه شهرستان سرایان فرماندار ندارد و 
با سرپرستی نمی توان آن را اداره كرد، افزود: این 
موضوع را هم به وزیر كشور و هم به استاندار اعالم 
كرده ایم.فرماندار قبلی سرایان پس از چندین بار 
جابه جایی در پست هاى مختلف ممکن است 
االن سرپرستی معاونت سياسی استاندارى را هم 
داشته باشد! وى در بخش دیگرى از سخنانش 
با اشاره به این كه در خراسان جنوبی زنان بسيار 
فعالی داریم كه در هر مکانی شروع به فعاليت 
كردند منجر به پویا شدن اقتصاد آن شدند و 
خاطرنشان  داشتند،  وا  تحرک  به  نيز  را  مردم 

كرد: از بانوان شهرستان ها نيز در مدیریت هاى 
ابتکار و  از خانم  مركز استان استفاده شود.وى 
نمایندگان دولت كه به خراسان جنوبی سفر می 

كنند تقاضا كرد: فقط از مركز استان سركشی 
نکنند و سرى به شهرستان ها هم بزنند و ببينند 
نقاط محروم ترى هم داریم. همچنين توزیع بسته 

هاى حمایتی از استان هاى محروم شروع شود.
معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده نيز 
در شوراى ادارى مطرح كرد: شرایط جدید كشور 

 از جمله خروج آمریکا از برجام ایجاب می كند
 ما نيز در دولت با جدیت بيشتر و تالش براى 
كارایی، پاسخگویی و توجه بيشتر به مردم و مسائل 

معيشتی عمل كنيم. ابتکار افزود:  بسته  معيشتی 
مردم براى كمک به افراد كم بضاعت تر بسيار 
مهم است و به زودى ما از این مشکالت عبور 

خواهيم كرد. وى گفت: دانشجویان پيرو خط امام 
پس از تحليل این كه آمریکا سعی در از بين بردن 
دستاوردهاى باشکوه انقالب را دارد ، واقعه 13 آبان 

58 را رقم زدند. معاون رئيس جمهور در امور بانوان 
و خانواده در شوراى ادارى  گفت: یکی از نکات 
مهم انقالب عدالت بوده ، نبود تبعيض جنسيتی 

یکی از اركان این موضوع است. 
این  به  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 101 
ابتکار  است.  كرده  اشاره  صراحت  به  نکته 
هاى  پست  از  درصد   30 شده  مقرر  گفت: 
بانوان  دست  در  باید  ميانی  و  پایه  مدیریتی 
باشد و خوشبختانه در این استان حركت هاى 
دارد. بسيارى  كار  ولی جاى  است   خوبی شده 
در این استان موارد و توانمندى هایی را در روستاى 
خراشاد مشاهده كردم كه باید به طور گسترده توسعه 
یابد. وى با بيان اینکه تنظيم سند زنان و خانواده 
استان به دفتر بانوان رئيس جمهور ارسال شود و 
در شوراى برنامه ریزى استان مصوب شود، گفت: 
اميدواریم طرح آموزش توليد محصوالت ارگانيک 
در خراسان جنوبی با وسعت بيشترى اجرا شود.

گفت:  استان  پرورش  و  آموزش  مدیركل 
خراسان جنوبی بيشترین مدرسه شبانه روزى 
را دركشور دارد و امسال در راهپيمایی 13 آبان 
استان  آموزان  دانش  و  فرهنگيان  نيز حضور 
تا خواب هاى  بود  از گذشته خواهد  پررنگ تر 
دشمنان را به كابوس تبدیل كنند.به گزارش 
فقيه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  واقعی  تسنيم، 

اظهار كرد: پيگير مشکالت موجود در آموزش 
بحث فضاى  در  امسال  و  پرورش هستيم  و 
آموزشی حدود 350 كالس در بيرجند كمبود 
داشتيم كه این امر را با دو شيفته كردن مدارس 
رفع كردیم.واقعی با بيان اینکه 30 تا 40 درصد 
فضاهاى آموزشی نياز به بازسازى و 30 تا 40 
درصد نياز به مقاوم سازى دارد، تصریح كرد: با 

این بودجه هاى قطره چکانی كه تزریق می شود، 
نمی توان كار بنيادى و اساسی انجام داد و نياز به 

همکارى دیگر دستگاه ها وجود دارد.

شعارهای محتوایی و کوبنده 13 آبان 
پاسخگوی پارازیت های دشمن است

دیدار  این  در  نيز  استان  در  فقيه  ولی  نماینده 

اظهار كرد: عالم در اختيار انسان است و تمام 
جهان در وجود انسان خالصه می شود. آیت ا... 
عبادى عنوان كرد: امانت بزرگی در اختيار شما 
دانش آموزان است كه نباید آن را ارزان از دست 
بدهيد و باید با تمام وجود ارزش ها را نگه دارید.
وى افزود: نهادهاى فرهنگی و پرورشی شامل 
آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه باید حواس 

شان به تربيت نسل جوان باشد و تمام تالش 
خود را براى این منظور به كار گيرند. وى خطاب 
به دانش آموزان بسيجی استان اظهار كرد: 13 
آبان مقابل تهاجم هاى ننگين دشمن باید پيام ها 
و شعارهایتان محتوا داشته باشد كه پاسخگوى 
پارازیت هاى بيگانه باشد و با این سطح مکتب 

دشمن را براى هميشه نااميد كنيد.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
حمایت از صندوق هاى خرد بانوان روستایی و 
تعاونی ها و نيز توان افزایی سازمان هاى مردم 
نهاد از برنامه هاى امسال در حوزه زنان و خانواده 
است. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در حاشيه 
بازدید از صنایع دستی روستاى خراشاد بيرجند 
هاى  مهارت  ارتقاى  و  خانواده  انسجام  افزود: 
ارتباطی از برنامه هاى ملی در حال اجراى حوزه 
زنان و خانواده است. وى با بيان اینکه هر كدام از 
این برنامه ها اعتبارات خاص خود را دارد كه در 
 حوزه هاى مربوط براى آن برنامه ریزى می شود ،

یادآور شد: زنان 75 درصد فعاليت هاى صنایع 
دستی كشور را انجام می دهند. وى ادامه داد: 
تسهيالت قابل توجهی در حوزه هاى مختلف در 
اختيار بانوان قرار گرفته است به ویژه اینکه بانوان 
از تسهيالت اشتغال پایدار روستایی و عشایرى 
استقبال خوبی دارند. ابتکار اضافه كرد: از طرح 
از روستاها و مناطق  بسيارى  هاى كارآفرینی 
مختلف كشور بازدید داشته ایم. بانوان با استفاده 
از تسهيالت اشتغال كسب و كارهاى مناسب و با 
ارزشی راه اندازى كرده اند و از این طریق طرح 
هاى خوبی در زمينه گردشگرى، صنایع دستی 

و سایر توليدات اجرا شده است. معاون رئيس 
جمهور در امور زنان و خانواده اظهار كرد: انجام كار 
توبافی در روستاى خراشاد بيرجند بسيار با ارزش 
است و باید از بخش هایی مانند ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگرى، اهالی روستا، فعاالن 

و مدیران استان قدردانی كرد.
وى عنوان كرد: بسيارى از اهالی این روستا لباس 
هاى دستباف خودشان را بر تن كرده اند كه نمونه 
بارزى از اقتصاد مقاومتی است به این معنا كه 
هم نياز خود را برآورده می كنند و از طرفی نيز 
 صادرات دارند. وى یادآور شد: یکی از برنامه ها

پایدار روستایی و  اشتغال  پرداخت تسهيالت   
انجام است.معاون  عشایرى است كه در حال 
اظهار  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئيس 
اميدوارى كرد: در فعاليت هایی مانند توبافی نيز 
بتوان حمایت هاى الزم را از روستایيان به ویژه 
بانوان داشته باشيم و براى پرداخت تسهيالت به 
بانوان روستاى خراشاد حمایت هاى الزم انجام 
می شود. ابتکار افزود: اگر روستاى خراشاد بيرجند 
ثبت جهانی شود كه به نظر می رسد مقدمات آن 
انجام شده،تحول بزرگی در آن ایجاد خواهد شد. 
وى اظهار كرد: در روستاى خراشاد سرمایه گذارى 

خوبی توسط دستگاه هاى اجرایی با همت مردم 
انجام شده است. 

وى ضمن تقدیر از احياى صنعت بومی حوله 
با  صنعت  این  كرد:  بيان  روستا  این  در  بافی 
استانداردهاى روز در حال توليد بوده و بازارهاى 
داخلی و خارجی را به دست گرفته است. معاون 
بيان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئيس جمهور 
اینکه كسب رتبه هاى جهانی در صنایع بومی 
مهم است، ادامه داد: توليدات بومی پارچه بافی 
توسط بانوان روستا، نمادى از مفهوم عملی اقتصاد 

مقاومتی است.

جواد رضایی-روز گذشته پروژه پارک it بيرجند 
توسط معصومه ابتکار  معاون رئيس جمهور در  
امور زنان و خانواده كلنگ زنی شد. استاندار  
خراسان جنوبی در این مراسم از اختصاص یک 
ميليارد تومان براى فاز اول این پروژه خبر داد 
و گفت: فاز اول این  پروژه مهر 98 به بهره 

بردارى خواهد رسيد.
مدیرعامل شركت شهرک هاى صنعتی نيز  در 
فناورى در  پارک  این  آیين گفت:  این  حاشيه 
راستاى حمایت از فارغ التحصيالن دانشگاهی 
و شركت هاى دانش بنيان در مركز استان راه 

اندازى می شود.عباس جرجانی بيان كرد: ساالنه 
بيش از 400 نفر در رشته هاى مختلف IT و 
ICT از فوق دیپلم تا دكترى در استان فارغ 

التحصيل می شوند. 
وى ادامه داد: همچنين 180 شركت در زمينه 
نویسی،  برنامه   ،ICT و   IT مختلف  هاى 
اپليکيشن نویسی و سایر در استان فعاليت دارد 
وجود  استان  در  مناسبی  زیرساخت  وقتی  اما 
نداشته نباشد این استعدادها هدر می رود. وى 
فناورى اطالعات و ارتباطات را یکی از ظرفيت 
هاى خراسان جنوبی دانست و گفت: بر اساس 

بررسی هاى صورت گرفته در برخی دانشگاه 
فارغ  درصد  جنوبی 60  خراسان  جمله  از  ها 
 ICT و IT التحصيالن رشته هاى مختلف

را بانوان تشکيل می دهند.
و  ظرفيت  این  وجود  با  كرد:  اضافه  جرجانی 
در  فناورى  ناحيه  اندازى  راه  مهم،  پتانسيل 
استان براى ورود به بازار كار فارغ التحصيل به 
ویژه بانوان بسيار حائز اهميت خواهد بود. وى 
با بيان اینکه پارک هاى IT نياز به زیرساخت 
خاصی ندارند، یادآور شد: در این پارک ها یا 
نواحی دفاتر ایجاد می شود یا اینکه زمين در 

اختيار شركت قرار می گيرد تا نسبت به راه 
از  یکی  كنند.وى  اقدام  كار  و  كسب  اندازى 
اطالعات  فناورى  هاى  پارک  هاى  مزیت 
و  دانست  نمایشگاهی  هاى  سالن  ایجاد  را 
یادآور شد: با توجه به وسعت حوزه فناورى این 
شهرک براى توليد، تبادل، تراكنش و پردازش 

اطالعات امرى اجتناب ناپذیر است. 
 IT وى یکی دیگر از اهداف راه اندازى پارک
در استان را ایجاد اشتغال دانست و تاكيد كرد: 
نيروى جوان و متخصص استان به دليل نبود 
زیرساخت هاى الزم در حوزه IT از استان خارج 

می شوند كه با راه اندازى این پارک فناورى 
زمينه اشتغال بخش زیادى از این جوانان فراهم و 
شاهد ماندگارى جمعيت جوان در استان خواهيم 
بود. جرجانی گفت: براى راه اندازى پارک فناورى 
در استان 15 هکتار زمين روبه روى دانشگاه پيام 
سایر  آسان  دسترسی  محل  در  و  بيرجند  نور 
دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.وى با بيان 
اینکه براى اعتبار پارک فناورى استان مشکلی 
نخواهيم داشت، یادآور شد: رایزنی هاى الزم 
براى تامين اعتبار این پروژه از طریق استاندارى 

و سایر دستگاه هاى مربوطه انجام شده است.

حسينی- نود و چهارمين جلسه شوراى شهر 
بيرجند با حضور تمام اعضا و شهردار صبح دیروز 
برگزار شد. تعریض بلوار شعبانيه و اصالح وبازسازى 
آیلندهاى بلوار به درخواست مردم مهرشهر از نامه 
هاى قرائت شده در این جلسه بود كه ميرى رئيس 
بيان كرد:  باره  این  كميسيون عمران شورا در 
قسمتی از بلوار كه اراضی آن متعلق به شهردارى 
و با كاربرى فضاى سبز بود تعریض شده است، اما 
باقی اراضی خصوصی بوده و با توجه به قيمت ها 
كه براى تجارى مترى 4 ميليون تومان و براى 
 مسکونی مترى بيش از 3 ميليون تومان می باشد ،
امکان تعریض از طریق تملک نيست. مقرر شد 
مصوبه به شهردارى براى بررسی امکان تعریض 

بلوار از طریق كاهش عرض آیلندها ارسال گردد.

مصوبه برگزاری مزایده برای پارکینگ 
های شهر/ در زمان پیمانکار قبلی گاهی 

رقم پرداختی صفر بود!
برگزارى مزایده براى واگذارى پاركينگ هاى شهر 
با توجه به نرخ گذارى جدید از دیگر موارد مطرح 
شده بود. جاوید شهردار بيرجند با اشاره به این كه 

در گذشته تمامی پاركينگ هاى شهر، در اختيار 
یک شركت بوده و اكنون پس از اتمام قرارداد، 
تمدید نکرده ایم، اضافه كرد: مدتی پاركينگ هاى 
شهر را به همکاران سازمان حمل و نقل شهردارى 

واگذار كردیم و رقم پرداختی ها به شهردارى بسيار 
متفاوت با گذشته بود، به طورى كه در زمانی 
پيمانکار قبلی گاهی رقم پرداختی صفر بود و اكنون 

مبالغ بسيار خوبی به شهردارى داده می شود.
وى با بيان این كه سياست كلی واگذارى این 
قبيل كارها به بخش خصوصی با قراردادى درست 
و منظم است، خاطرنشان كرد: در همين راستا، 
پاركينگ هاى حاشيه بلوارهاى مجاز، پاركينگ 
هاى طبقاتی و پاركينگ هاى سطح شهر به یک 
پيمانکار تحت قرارداد یک ساله واگذار خواهد شد. 

این مصوبه موافقت شورا را گرفت.

آرامستان شهرداری در 
خور شان مردم می شود

تقی زاده رئيس شوراى شهر بيرجند به درخواست 
افزایش فضاى غسالخانه و محل  براى  مردم 
برگزارى جلسات تشييع جنازه اشاره كرد و گفت: 
در همين راستا مقرر شد شهردارى مجموعه اى 
بزرگ و در خور شان مردم را پيش بينی و طرحی 
در این زمينه ارائه دهد. به گفته وى اكنون شهردار 
طرح  مشاور  گرفتن  براى  شورا  اجازه  خواستار 
براى احداث مسجد جامع یا مجتمعی فرهنگی، 
خدماتی رفاهی شده است.شهردار بيرجند در این 
باره، با بيان این كه سال 97 افزایش فضاى سالن 

آقایان به اندازه یک سوم سالن قبلی شروع شد 
و اكنون در حال تکميل شدن است، اضافه كرد: 
ضلع شمالی آرامستان چسبيده به بلوار پيامبر 
اعظم )ص( با مساحت 36 هزار متر مربع براى 
احداث مسجد جامع مد نظر قرار گرفت. به گفته 
وى طرح هنوز در حد ایده است و پس از پيش 
طرح مشاور، هزینه، متراژ، زمان اجرا و محل تامين 
اعتبار مشخص می شود. اعطاى مجوز جهت 
واگذارى جوى عام متروكه و اراضی صرفه جویی 
ناشی از اجراى طرح هاى عمرانی تا  مساحت 50 
متر مربع و مشاركت در احداث و راه اندازى یک 
كورت پدل )ورزشي تلفيقي از اسکواش و تنيس( 
در پارک پدران آسمانی از دیگر موارد مطرح شده 

در جلسه بود.
در حاشیه: شهردار برای مردم روشن کند

ميرى از اعضاى شورا، با بيان این كه براى مردم 
شهر ابهاماتی مبنی بر این كه شهردارى در جنوب 
شهر بيشتر از شمال شهر هزینه می كند، پيش 
آمده است، ادامه داد: شهردار براى مردم روشن كند 
و آمار بدهد كه براى طرح فرزان و آسفالت معابر 
شمال شهر چند برابر آن چه كه در جنوب شهر 

هزینه شده، صرف كرده است.

کارت پارک های بالاستفاده
 و مطالبات به جا مانده مردم

پس از تصویب مزایده پاركينگ هاى سطح شهر 
و واگذارى آن ها به پيمانکار جدید، سوالی تحت 
عنوان این كه تکليف برچسب ها و كارت پارک 
هایی كه پيمانکار قبلی به شهروندان داده و در 
ازاى آن پول دریافت كرده چه می شود، مطرح 
شد. جاوید در این باره پاسخ داد: از آن جایی كه 
قرارداد با پيمانکار قبلی دقيق نبوده اطالعاتی نيز 
در این باره كه چه مقدار مبلغ باید به شهروندان 

برگردانده شود در دست نداریم.
از پيمانکار   مردم و هم شهردارى می توانند 
دقيق  آمار  نداشتن  دليل  به  اما  كنند  شکایت 
از مدتی  ندارد. پس  اثبات حرف وجود  امکان 
موضوع  اهميت  و  باره  این  در  اعضا  بحث 
پرداخت مطالبات شهروندان، مقرر شد درصورت 
قابل توجه نبودن مبلغ، خود شهردارى پرداخت 
آن را به عهده بگيرد در غير این صورت بررسی 

هاى دقيق تر جهت یافتن راهکار انجام شود.

کلنگ زنی پروژه  پارک it بیرجند

طرح احداث مسجد جامع یا مجتمع خدماتی فرهنگی برای آرامستان

این استان ثبات ندارد

صندوق های خرد بانوان روستایی حمایت می شود

دانش آموزان امروز خواب دشمنان را به کابوس تبدیل خواهند کرد

شرایط  برای انتخاب
 استاندار جدید چیست ؟ 

 چه كسانی می توانند استاندار خراسان جنوبی باشند ؟ به 
گزارش آوا ، سابقه انتخاب مقام عالی دولت در خراسان 
جنوبی از زمان روى كار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم 
نشان می دهد این انتصاب داراى الزاماتی است كه گویا 
هيچکدام بر اساس منافع مردم استان تنظيم نشده است 
. تاریخچه انتخاب هاى وزارت كشور براى خراسان 
جنوبی نشانگر آن است كه یکی از اصول مهم این 
وزارتخانه براى این مسئوليت ،  غير بومی بودن گزینه 
است چرا كه در هيچ دوره اى به توانمندى هاى بومی 
استان تکيه نشده است . هر چند عده اى عدم انتخاب 
استاندار بومی را به دليل نبود وفاق بين نمایندگان استان 
می دانند اما شواهد حاكی از آن است در انتخاب استاندار 
فعلی ) البته به اظهار نمایندگان ( هيچ مشورتی با ایشان 
نشده است. دومين مولفه تاثير گذار در انتخاب استاندار 
خراسان جنوبی قرابت وى با وزیر كشور است كه این 
 موارد از خویشاوندى شروع و به همشهرى و هم دوره اى
و همکار هم گسترش پيدا كرده است. مولفه اى كه 
بيش از انتخاب استاندار،  اذهان را براى مهره چينی براى 
اهداف خاص هدایت می كند كه هميشه این موضوع 
باعث متضرر شدن مردم نجيب این استان محروم و دور 
از مركز شده است.سومين مولفه مهم انتخاب استاندار 
در دوره هاى اخير نيز ،  انتخاب گزینه اى بوده  كه 
مورد وفاق جریان هاى مردمی و سياسی در استان نباشد 
و به نوعی با خواست مردم و افکار عمومی در تضاد 
باشد. در این زمينه می توان به مقاومت هاى مردمی در 
خصوص اكثریت استانداران انتخابی دولت آقاى روحانی 
در خراسان جنوبی اشاره نمود كه عمر كوتاه مدیریتی 
این افراد نيز می تواند گواهی براى این ادعا باشد . 
حال باید پرسيد براى تامين نظر چه كسانی در كشور 
، خراسان جنوبی وجه المصالحه و قربانی بازى هاى 
سياسی كالن می شود ؟ آیا این شائبه پيش نمی آید 
كه دولت با این انتصاب هاى ضعيف قصد انتقام گرفتن 
از راى مردم در انتخابات هاى ریاست جمهورى را دارد 
؟چه كسانی در كشور براى خراسان جنوبی تصميم می 
گيرند ؟ آیا وزیر كشور از ميان وابستگان خویش شخص 
دیگرى را در نظر دارد و یا  قرار است همشهرى دیگرى 
از دكتر رحمانی فضلی از استانی دیگر جابه جا و به 
خراسان جنوبی بياید ؟ آیا قرار است معاون اول دولت 
كه می گوید اختيار جابجایی منشی خود را هم ندارد این 
بار براى مردم استان تصميمی بگيرد ؟ آیا دكتر عارف 
گزینه بعدى خراسان جنوبی را معرفی می كند و یا این 
گزینه باید مورد تائيد كميسيون خاصی در مجلس باشد؟ 
آیا قرار است در بده بستان هاى رایج سياسی از جریان 
هایپایدارى و اصولگرایان، استاندارى به اینجا بياید ؟ آیا 
مهره چينی هاى اخير در استان می تواند برنامه ریزى 
بلند مدتی براى انتخابات هاى آتی باشد ؟ آیا عدم وفاق 
نمایندگان استان باز هم می تواند بهانه اى دست تصميم 
گيران بيرون استان براى انتخاب هاى ضعيف تر بدهد 
؟ آیا قرار است باز هم در سکوت بزرگان ، نخبگان و 
صاحب نظران استان ، درب انتصابات در این استان 
محروم بر همان پاشنه بچرخد؟ )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
كاربرى avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

همکاری متقابل آموزشی  بین خراسان 
جنوبی و دانشگاه غرجستان افغانستان 

جامع  دانشگاه  رئيس  نژاد  فورگی   - كارى 
نشست  در  جنوبی  خراسان  كاربردى  علمی- 
همکارى متقابل آموزشی این دانشگاه با دانشگاه 
فراه  علمی  تحقيقات  موسسه  و  كابل  غرجستان 
ایجاد  براى  اوليه  هاى  قدم  گفت:  افغانستان 
كشور  و  ایران  بين  المللی  بين  روابط  بستر 
از  یکی  افزود:  وى  است.  شده  برداشته  همسایه 
مزایاى این ارتباط همزبانی ماست كه اميدواریم 
موجب همدلی شود. وى خاطر نشان كرد: نظام 
با  كارآفرینی  بر  تکيه  كاربردى  علمی-  آموزشی 
روش مهارت آموزى است. وى خاطر نشان كرد: 
افراد  پرورش  علمی-كاربردى  دانشگاه  رویکرد 
یک  تکنسين   3 هر  افزود:  است،  تکنيک  داراى 
دانشگاه  این  اینکه  بيان  با  است.وى  كارشناس 
در 4 حوزه فعاليت دارد،افزود: صنعت مدیریت و 
خدمات اجتماعی، كشاورزى، فرهنگ و هنر این 
4 حوزه است.  ناصر علی رحمانی رئيس دانشگاه 
عالی   تحصيالت  موسسه  و  كابل  غرجستان 
كرد:   عنوان  نشست  این  در  هم  افعانستان  فراه 
است. افغانستان  در  نوپا  دانشگاهی   غرجستان 

دانشگاه   100 از  بيش  كشور   این  گفت:  وى 
مجوز   علوم  وزارت  از   88 سال  در  خصوصی 
با 8  دانشگاه  فعاليت  ابتدا  در  افزود:  وى  گرفت. 
از آن مجوز  شعبه فراه را  رشته شروع شد، بعد 
گرفتيم.وى افزود: االن 2500 دانشجو محصل  در 
دانشگاه غرجستان و 800 دانشجو در فراه مشعول 
دانشگاه  غرجستان  رئيس  تحصيل  هستند.  به 
با اشاره به اینکه مشکل اساسی ناهماهنگی بين 
رشته هاى موجود در دانشگاه ها و نيازهاى كشور 
افعانستان است، افزود: دليل پيشرفت كشورهاى 

صنعتی توجه ویژه به این موصوع است.

بازگشت ۹۰ درصد زائران اربعین به استان

فارس-مدیر كل حج و زیارت گفت: سه نفر از زائران 
خراسان جنوبی به دليل بی احتياطی راننده ون در نزدیکی 
شهر كوت دچار مصدوميت شدند.نوفرستی اظهار كرد: 
امسال 22 هزار نفر از مردم خراسان جنوبی براى شركت 
در راهپيمایی اربعين ثبت نام داشتند كه موفق به اخذ ویزا 
شدند.وى با اشاره به افزایش 35 درصدى تعداد زائران 
اربعين در استان، گفت: اكثر زائران خراسان جنوبی مرز 
مهران را براى ورود و خروج انتخاب كردند. وى تصریح 

كرد: 90 درصد از سفر اربعين بازگشته اند.

دعوت نماینده ولی فقیه و استاندار
  برای حضور در راهپیمایی 13 آبان

كاوش-نماینده ولی فقيه در استان و استاندار خراسان 
جنوبی با صدور بيانيه هایی جداگانه عموم مردم به 
ویژه دانش آموزان، دانشجویان و طالب را به حضور 
پرشور در راهپيمایی 13 آبان دعوت كردند. نماینده 
ولی فقيه در بيانيه خویش اظهار كرد: اینجانب ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره شهداى یوم ا... سيزدهم 
دانش  ویژه  به  استان  شریف  مردم  عموم  از  آبان 
آموزان، دانشجویان، دانشگاهيان، طالب و روحانيت، 
معلمان و بازاریان فرهيخته و پرتالش دعوت می 
كنم در مراسم راهپيمایی ضد آمریکایی سيزده آبان 
حضورى چشمگير و گسترده داشته و ضمن تجدید 
ميثاق با آرمان هاى واالى بنيانگذار انقالب اسالمی 
حضرت امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبرى برائت 
نمایند.  اعالم  جهانی  استکبار  از  را  خود  انزجار   و 
طی  نيز  جنوبی  خراسان  استاندار  الشریعه،  مروج 
گراميداشت  و  آبان   13 تبریک  ضمن  پيامي، 
مناسبت هاي این یوم ا...، از مردم براي حضور پرشور 

و شعور در مراسم راهپيمایي دعوت كرد.

محدودیت های  ترافیکی 13 آبان
 در مرکز استان اعالم شد

رئيس پليس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از 
اعالم محدودیت هاى ترافيکی 13 آبان در شهرستان 
بيرجند خبر داد. به گزارش تسنيم،عباسی اظهار كرد: 
با توجه به برگزارى مراسم 13 آبان در استان پليس 
راهنمایی و رانندگی در نظر دارد براى تسهيل در 
عبور و مرور، جلوگيرى از ترافيک و افزایش ضریب 
ایمنی شهروندان محدودیت هاى ترافيکی را در شهر 
بيرجند اجرا كند. رئيس پليس راهنمایی و رانندگی 
گفت: محدودیت هاى ترافيکی در بيرجند از ساعت 
8:30 صبح تا پایان مراسم اجرا می شود. وى افزود: 
نقليه در خيابان شهدا  امروز تردد و توقف وسایل 
حدفاصل ميدان ابوذر تا ميدان شهدا، خيابان طالقانی 
حدفاصل سه راهی نهضت تا ميدان ابوذر، خيابان 
مدرس حدفاصل ميدان اول تا ميدان ابوذر و خيابان 
ميدان  تا  عدل  خيابان  راهی  سه  حدفاصل  ارتش 
ابوذر ممنوع است. عباسی بيان كرد: همچنين تردد 
وسایل نقليه در خيابان شهيد صياد شيرازى حدفاصل 
تقاطع شهيد قرنی تا تقاطع پاسداران ممنوع می باشد. 
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی استان یادآور شد: 
در خيابان هاى پاسداران حدفاصل تقاطع پاسداران 
شرقی  قدس  خيابان  اجتماعی،  تامين  تقاطع  تا 
حدفاصل تقاطع اول عدل تا ميدان قدس، خيابان 
شهيد نواب صفوى شرقی حدفاصل تقاطع شهيد 
پاسداران  خيابان  قدس،  ميدان  تا  تيمورپور)پارک( 
تمام مسيرهاى  و  تيمورپور  خيابان شهيد  و 3،   1
منتهی به ميدان قدس تردد و توقف وسایل  نقليه 
ممنوع است. وى از رانندگان خواست در زمان اعمال 
و  مجاور  خيابان هاى  از  ترافيکی  محدودیت هاى 
جایگزین براى تردد استفاده كنند و از پارک وسایل 
پاركينگ شهروندان و  نقليه جلوى درب منازل و 

مسيرهاى اعالم شده خوددارى كنند.
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
ال َخیَر في َعزٍم بال َحزٍم

در تصمیمی که با دور اندیشی همراه نباشد خیری نیست.
)غرر الحكم :ح 10682(

آمریکا همیشه از ایران 
سیلی خورده  است

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: ترامپ 
تصمیم گرفته در روز 13 آبان تحریم ها را برگرداند، 
آمریکا کارنامه سیاهی نسبت به مردم ایران دارد. در 
همه اتفاقاتی که افتاده، آمریکا از ملت ایران سیلی 
خورده  اما کارهای خود را ادامه می دهد. اینکه گفته شود 
هدف مردم نیستند و دولت است، حرف دروغی است.

تنها فردی که هرچه گفتم تفقدًا 
قبول کرد، رهبر انقالب بود

حجت االسالم محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز 
گفت: تنها کسی که در جمهوری اسالمی هر چه 
گفتم گوش دادند و تفقداً هم گوش دادند، واال واجب 
نبود او گوش کند، حتی مستحب هم نبود حرف های 
است. بوده  رهبری  معظم  مقام  دهند،  گوش  مرا 

کنم.  اطاعت  آقا  از  که  است  واجب  من  برای 

تحریم های 13 آبان جنگ روانی است
 

فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد 
اعمال تحریم ها در 13 آبان و تاثیر آن بر کشور 
گفت: تحریم های 13 آبان را باید از چند بعد مورد 
بررسی قرار داد. اول تبلیغ روانی، یعنی با تبلیغات 
روانی بازارهای جهانی را از تماس با ایران به نگرانی 
انداخته و در داخل ایران هم فعاالن اقتصادی از توسعه 
فعالیت به دلیل این گونه نگرانی ها بازدارند؛ عوامل 
تندرو در ایران هم به این موضوع کمک خواهند کرد.

تسخیر النه جاسوسی زمینه  استقالل 
کشور از آمریکا را فراهم کرد

 
کوشکی، کارشناس سیاسی گفت: اگر از دید منافع 
و امنیت ملی به تسخیر سفارت آمریکا نگاه کنیم، 
تسخیر النه جاسوسی عمال کشور ما را به سمت 
استقالل پیش برد و امید آمریکایی ها برای اینکه ایران 
را همچنان در چنبره قدرت شان نگه دارند، ناامید کرد 
و پل های ایران  و آمریکا را که به شکل یک سویه 
به سمت منافع آمریکا سنگینی می کرد، تخریب کرد. 

 کسانی که دلداده آمریکا بودند 
بیدار شوند

آیت ا... العظمی نوری همدانی، مرجع تقلید، وحدت 
و انسجام مسئوالن و تبعیت از رهبری و مدیریت 
صحیح و تالش شبانه روزی همراه با نظارت دقیق 
را راه برون رفت از مشکالت دانست و گفت: توقع 
را  آن ها  و  بودند  آمریکا  دلداده  که  کسانی  داریم 
بیدار شده و دیگر  اعتماد می کردند  باور داشتند و 
حتی زمزمه مذاکره با آن ها را مطرح نکنند و تمام 
همت خود را صرف خدمت رسانی به مردم کنند.

به کارگیري تحریم ها مایه افتخارم
 بود، اما مایه مسرت نبود 

ریچارد نفیو، معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا خطاب به 
پیام ترامپ که نوشته: »تحریم ها در راهند«، نوشت: 
این، واقعاً زننده است. من مدت زمان زیادی مستقیمًا 
مسئول طراحی تحریم های آمریکا علیه ایران بودم. 
طراحی، توسعه و به کارگیری آنها مایه افتخارم بود، اما 
مایه مسرت نبود. اینکه مجبور به انجام این کار باشیم، 
اسفناک است و تحریم ها باعث تحمیل هزینه های 
واقعی انسانی می شوند این را جدی بگیرید، لطفا.

فعال شدن نوچه های رسانه ای به 
خاطر نزدیک شدن به انتخابات است

نوچه های  اینکه  پور، فعال رسانه ای گفت:  یامین 
رسانه ای علی الریجانی به شکل جدی فعال شده اند 
را در راستای نزدیک شدن انتخابات مجلس و تزلزل 
جایگاه نامبرده در قم می دانم. این نوچه ها تصور می 
کنند با دو بهم زنی میان علما زمینه پشتوانه سازی برای 
او فراهم تر خواهد بود. آیا خود الریجانی خبر دارد؟

تهدید حقوقي کارکنان شبکه هاي 
فارسي زبان در صورت قطع همکاري 

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس از تهدید 
در  فارسی زبان  شبکه های  کارکنان  برخی  حقوقی 
افشای  با  و گفت:  داد  صورت قطع همکاری خبر 
وابستگی شبکه های فارسی زبان مستقر در انگلیس 
به ویژه ایران اینترنشنال، برخی از کارکنان در تماس 
با سفارت لندن، از تهدیدات حقوقی توسط این شبکه 
 ها در صورت قطع همکاری ها ابراز نگرانی کرده اند.
مجربی  وکیل  افراد،  این  به  کمک  برای  سفارت 
است. گرفته  نظر  در  ارائه مشاوره حقوقی  برای  را 

وجود نیروهای مقاومت در خاک
 سوریه امری طبیعی است  

بثینه شعبان، مشاور سیاسی رئیس جمهور سوریه با 
بیان اینکه وجود نیروهای مقاومت در خاک سوریه 
امری طبیعی است، گفت: مقاومت لبنان، سوریه و 
ایران محور جدیدی در برابر رژیم صهیونیستی تشکیل 
داده اند. زمانی که اسرائیلی ها در رابطه با خروج ایران 
از سوریه صحبت می کنند منظور آنها ایران نیست 
بلکه تمام محوری است که بعد از جنگ تشکیل شد.

تحریم اگر قرار بود تاثیری بگذارد، تا االن گذاشته بود

در مجلس  قزوین  مردم  نماینده  زرآبادی،  حمیده 
شورای اسالمی مهمترین راه عبور از تحریم ها را 
انسجام داخلی دانست و گفت: آمریکایی ها برای 
موضوع تحریم ها تالش زیادی کردند اما با همراهی 
اثرگذاری  از  که  انتظاری  جهانی،  جامعه  نکردن 
تحریم ها داشتند، برآورده نشد. تحریم های آمریکا تجمیع تحریم های قبلی 
است و تقریبا طی ماه های گذشته اگر قرار بود اثری بگذارد، گذاشته است.

موضع گیری اخیر آیت ا... یزدی خیرخواهانه بود

کریمی قدوسی، نماینده مشهد با اشاره به نامه اخیر 
آیت ا... یزدی به آیت ا... شبیری زنجانی گفت: ستون 
پنجم دشمن همیشه عملیات روانی رسانه هاست و در 
این مقطع از تاریخ انقالب و به  ویژه از سال 88 به بعد، 
روز به روز این ستون تقویت شده است. اگر کسی مانند 
این بزرگواران توسط زنجیره ای ها مورد هجمه قرار نگیرند باید شک کنیم. ایشان 
براساس تکلیف شرعی خود بسیار عمیق و خیرخواهانه موضع گیری کردند.

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
آبان  آستانه 13  در  اسالمی  انقالب 
در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان 
و دانشجویان با اشاره به رسوخ روحیه 

در  ایرانی  جوانان  طلبی  استقالل 
کشورهای دیگر گفتند: مردم و جوانان 
افغانستانی،  لبنانی،  سوری،  عراقی، 
پاکستانی و کشورهای دیگر به علت 
سیطره طلبی و اهانت های آمریکا از آن 

متنفر هستند اما مقامات آمریکایی ناتوان 
 از درک علل این تنفر، آن را از چشم ما 
می بینند. ایشان افزودند: آمریکایی ها 
ما را تهدید می کنند و پیغام می دهند 

که اگر جوانان فالن کشور به نیروهای 
ما یا طرفداران ما حمله کنند ایران را 
مقصر می دانیم اما ما می گوییم شما 
می  مقصر  را  ایران  کنید  می  غلط 
دانید بلکه باید به اقدامات تنفر برانگیز 

کنید.  نگاه  کشورها  آن  در  خودتان 
حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری 
افول آمریکا به کسانی که به سازش 
با آمریکا گرایش دارند، فرمودند: بیهوده 
نقشه بی اساس و بی پایه نکشید، 
زوال آمریکا یک واقعیت است. ایشان 
عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت 
و مربوط به عملکرد سلطه طلبانه آن 
در طول تاریخ این کشور دانستند و 
الهی،  سنت  براساس  کردند:  تأکید 
از صحنه  که  است  محکوم  آمریکا 
قدرت جهانی زایل شود. رهبر انقالب 
پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان 
و  عمیق  چالش  طرف  دو  از  یکی 
خاطرنشان  ایران   - آمریکا  مستمر 
چالش  این  دیگر  سمت  در  کردند: 
می توان بدون مبالغه و بزرگ نمایی 
نشانه های پیشرفت و قوی تر شدن 
را در طول ۴۰ سال اخیر مشاهده کرد.

بدون مبالغه و بزرگ نمایي نشانه هاي پیشرفت و قوي تر شدن 
ایران را در طول 40 سال اخیر می توان مشاهده کرد

کارشناس  پور،  بهشتی  حسن 
سرانجام  مورد  در  مسایل هسته ای 
مذاکره با اروپایی ها و برجام گفت: 
قرار بود اروپایی ها بسته پیشنهادی 
ایران  به  آبان  از 13  تا قبل  را  خود 
ارائه دهند که هنوز چنین موضوعی 
همچنان  ما  و  است  نیافته  تحقق 
منتظر هستیم تا ببینیم چنین کاری 
را انجام خواهند یا خیر. وی افزود: 
ایران و اروپا در نشست های قبلی 
طوری  نمی خواهند  گفته اند،  خود 
عمل کنند که آمریکایی ها از بسته 
پیشنهادی و راه حل هایی که به دنبال 
دور زدن تحریم ها است، آگاه شود، 
لذا اروپا بسته پیشنهادی خود را ارائه 
کرده، اما معطل ساز وکار اجرایی آن 
است تا 13 آبان آن  را اجرایی کند. 
اروپا  کرد:  خاطرنشان  پور  بهشتی 
باید از فرصتی که ایران به آن داده 

است، استفاده کرده و وعده های خود 
را عملیاتی کند و تنها به حرف بسنده 
نکند. این کارشناس مسائل سیاست 
ها  اروپایی  اینکه  مورد  در  خارجی 

در حال وقت کشی هستند، گفت: 
بنده معتقدم هنوز باید امید داشت و 
البته این امید نباید به معنای اعتماد 
ناامید  اما  باشد،  غربی ها  به  کردن 
کردن مردم در این شرایط اقتصادی 

جامعه هم درست نیست و نباید در 
داخل کشور بنشینیم و منتظر اقدام 
است.  اشتباه  این  باشیم،  اروپایی ها 
وی ادامه داد: باید نظام بانکی خود را 

اصالح کرده و اقداماتی را برای حل 
انجام دهیم و مشکالت  مشکالت 
تولید را مرتفع کنیم؛ نباید تنها منتظر 
غربی ها باشیم و نباید همه مشکالت 
داد. ربط  ها  تحریم  به  هم  را 

مشکالت را نباید به تحریم ها ربط داد و نا امید کردن مردم 
در این شرایط درست نیست

آمریکا کودکی است که ادای لولوخرخره    در می آورد

علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی در واکنش به پیام ترامپ 
درباره تحریم های ایران گفت: 3۹ سال پیش، آمریکا 
هیوالیی بود که ایرانیان می ترسیدند هرلحظه انقالب 
شان را ببلعد. ۲8سال پیش، با سقوط شوروی، جهان 
تک هیوالیی شد و کسی خواب مقابله با ابرهیوال را 
نمی دید. امروز، آمریکایی که ترامپ نمایندگی می کند، کودکی است که 
ماسک گذاشته و با درآوردن صداهای ترسناک ادای لولوخرخره درمی آورد.

کلنگ زنی پارک IT و فناوری بیرجندبازدید معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور از کارگاه های صنایع دستی روستای خراشاداهدای خون در آستانه رحلت رسول اکرم )ص(

شهـردار محتـرم بیرجنـد
به عنوان یک شهروند و به نمایندگی از خانواده و بسیاری از همسایه هایم  در خیابان غفاری 
بر خود الزم می دانیم صمیمانه ترین تشکر خودمان را از همت واالیتان برای زیباسازی 
شهر ابالغ کنیم. در فی ما بین زندگی ماشینی گذر از بلواری که با گل های زیبا و با نشاط 
و با سلیقه همکاران تان تزئین شده است روحیه بسیاری از ما را متحول می کند. تغییرات 

شهر را با نگاه و رویکرد زیبای تان احساس می کنیم و قدردان خدمات تان هستیم.

جمعی از اهالی خیابان غفاری 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
دانشگاه بیرجند ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۸/۳۰ در محل سالن شهید بهشتی پردیس شهدای 

دانشگاه بیرجند - واقع در خیابان دانشگاه برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:

 ۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ ۳- بودجه 
پیشنهادی سال ۱۳۹۷ ۴- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل )هیئت مدیره برای مدت سه 

سال شمسی( ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
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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