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عبور از تحریم 
با هم می توانیم 

تحریم های حوزه نفت و انرژی از 13 
آبان  بر تحریم های پیشین افزوده شد.  
را  توان خود  ترامپ تمام  حاال دونالد 
برای مقابله با ایران به کار گرفته است 
در این میان البته  اروپا حمایت هایی 
از ایران داشته است و نکته مثبت  آن 
که خوشبختانه جو بین المللی علیه 
روز  موضوع  همین  که  آمریکاست 
به روز کار دولت ترامپ را سخت تر 
معظم  مقام  فرموده  طبق  کند.  می 
افول  به  رو  آمریکا  قدرت  رهبری، 
است. این موضوعی  است که بسیاری 
از کارشناسان نیز ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4209

5تحریم ها برای ما برکت بوده است6گزارش تصویری روز دوم سفر وزیر جهاد کشاورزی  5رقابت ۴۳۰ بلندقامت دختر کشور در بیرجند

مشاوره های دستیار ویژه به بار می نشیند؟

اتمام حجِت حجتی
 با کارشناسان تنگ نظر !

 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از جمعه مهمان خراسان 
جنوبی است. حضور چند روزه عالی ترین مقام حوزه کشاورزی 
کشور در استان را عالوه بر افتتاحیه ها و برنامه های معمول 
دارای نقاط قوت پررنگی نیز بود. یک منبع موثق در این باره به 
آوا گفت : اصل سفر حجتی به خراسان جنوبی متاثر از حضور 
مدیری هم استانی در کسوت دستیار وی بوده است که توانسته 

است با چانه زنی خود  ... مشروح در صفحه 5

 

بزرگتر از این ادعا ها در سال 88 
مطرح  شد اما هیچ استنادي ارائه نشد

صفحه 6

صفحه 6

انقالبی بودن باید در تمام رفتارهای 
شبانه روز ما وجود داشته باشد

صفحه 6

با رد الیحه CFT با ترامپ و سیاست 
آمریکا در قبال ایران همسو شده ایم

همچون مردم  احساس خوبی 
از قیمت ها  ندارم

صفحه 6

 خراسان جنوبی شاهراه 
خدمِت جهاد کشاورزی

توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به استان

صفحه 5

تور هنجارشکن از خارج استان وارد شده است          شرح در صفحه 5
مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی :

زرشک استان ؛
روی ترازوی 

ارزشگذاری
صفحه ۳

تشکر و قدردانی

 بدینوسیله از همه بستگان ، دوستان ، همکاران ، همشهریان ،
هم ده دیاری ها ، هنرمندان ، دانشگاهیان و اصحاب رسانه  
که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مادرمان همراهی و 

همدردی نمودید صمیمانه تشکر نموده،
 امیدواریم در شادی هایتان جبران نماییم.  

دکتر حافظی و خانواده

فرزند  عزیزمان امیر همت جو
در سالروز تولد قشنگت

 که همزمان با سالگرد درگذشتت
 می باشد، جای تو خالیست. چون آسمانی شدی 
 این روز را به فرشتگان آسمانی تبریک می گوییم.
 گرامی می داریم یاد عزیزمان را با ذکر فاتحه و صلوات

پدر، مادر و خواهران

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت 
موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده 
)برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۰ لغایت روز سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ )حداکثر تا ساعت ۱۲(  
 به محل این اداره امور واقع در بیرجند ، میدان شهدا ، طبقه دوم، دایره کارپردازی مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۳۲۲۳۲۲۲۷- ۰۵6-۳۲۲۳۷۲۲۲ 

توضیحات:  ۱-  بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی درقبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار  است.۲-پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده 
کمترازمیزان مقرر،  مخدوش ومبهم و مشروط مردود است.  ۳- رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است.4-  سپرده )ودیعه( شرکت درمزایده ۵ 
درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امورشعب استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی 
شرایط شرکت درمزایده تحویل دهند.  ۵-کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۳۰ درمحل اداره 
امورشعب بانک ملی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند، میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند درموعد یادشده با ارائه مدارک شناسایی 
درجلسه مذکورشرکت نمایند.  6- امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل وتقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط بانقل و انتقال 
و سایرموارد برعهده خریدارواگذارمی گردد.)هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود( ۷- برای کلیه امالک بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می 
گردد و برای امالک متصرفدار به صورت نقد و اقساط و وفق شرایط مندرج در برگ مزایده،تخلیه امالک و یا افراز آنها برعهده خریدار است. ۸- امالکی که به صورت 
نقد و اقساط واگذار می گردد قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.  ۹- هزینه آگهی وکارشناسی برعهده خریدار است ومشارالیه می بایست این 
هزینه ها را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. ۱۰- متقاضیان خرید می بایست مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره 
 ۰۱۰۳۹۷۰۳۹۷۰۰۹ در وجه اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی )قابل واریز درکلیه شعب( واریز و اصل رسید را همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.
۱۱-  متقاضیان خرید  امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( صراحتا  
اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.۱۲- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به صورت مساوی باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.  

۱۳- نحوه دریافت ثمن معامله پس ازاعالم برندگان و  انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل اعالم  می گردد.
نحوه فروش با شرایط نقدردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به ۱
خریدار داده خواهد شد )برای کلیه کاربری 

ها به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات(

امالک متصرفدار فقط به صورت نقد و اقساط ۲
و با ارائه وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد. 

فهرست امالک مازاد بانک جهت مزایده

مساحت نوع ملکآدرس
عرصه )متر 

مربع(

مساحت 
اعیان

 )متر مربع(

مبلغ پایه نوع کاربری
مزایده )ریال(

وضع پالک ثبتی
کنونی

توضیحات

شهر شوسف، ۱
خیابان امام 

خمینی)ره(، مقابل  
مسجد جامع شوسف

حدود ۲۵۴/۱ساختمان
۱۴۰

۷۱8 فرعی از ۶۳ اصلی، ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
مفروز و مجزی شده 

از ۳۲ فرعی از اصلی  
مذکور

بازدید از محل ملک الزامی، تخلیه
فروش با وضعیت موجود، 
فروش به صورت نقد و 

اقساط ، بدون تخفیف نقدی

شهرستان نهبندان، ۲
بلوار امام رضا )ع( ، 

کوچه تعلیم

حدود ۴۰۷/۰۵ساختمان
۲۵۴

۵۲8۹ فرعی از یک ۱/۱8۵/8۰۰/۰۰۰مسکونی
اصلی تجمیعی از ۵۱۵۶ 

و ۳۰8۵

بازدید از محل ملک الزامی، تخلیه 
فروش با وضعیت موجود، 
فروش به صورت نقد و 

اقساط، بدون تخفیف نقدی

واقع در ۲۵ ۳
کیلومتری جاده 
طبس- بشرویه

کشاورزی ــ۴۹۵۰۰زمین
- صنعتی

بازدید از محل زمین الزامی، تخلیه۶۳۱ اصلی بخش ۵۴۲/۱۹۲/۰۰۰۳
فروش با وضعیت موجود و 

به صورت نقد و اقساط 

شهرستان بیرجند، ۴
خیابان غفاری

 غفاری ۲۶، پالک ۶۴

حدود ۳۰۰ساختمان
۳۶۰

۲۹۷۶ فرعی از ۲۵۰ ۷/۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
اصلی بخش ۲

بازدید از محل ملک الزامی، متصرفدار
فروش با وضعیت موجود و 

به صورت نقد و اقساط 

زیرکوه، حاجی آباد ۵
قاین، خیابان

 ولی عصر )عج(

حدود ۳۰۳/۴۵ساختمان
۱۷۰

بازدید از محل ملک الزامی، متصرفدار۷۶۹/۴۴۰/۰۰۰۱۴/۴۹/۵۱۰مسکونی
فروش با وضعیت موجود و 

به صورت نقد و اقساط 

شهرستان بیرجند، ۶ 
خیابان نبوت، نبوت 

۲۳، پالک ۴۳

حدود ۳۶۰ساختمان
۲۹۵

پالک ۲۳۲8 فرعی۲/۷۴۴/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
 از ۲۴۹ اصلی مفروز و 

مجزی شده از ۱۷ فرعی 
از اصلی مذکور

قدرالسهم سه و یک دهم متصرفدار
از ششدانگ سهم کل به 

صورت مشاع و افراز نشده 
بازدید از محل زمین الزامی، 
فروش با وضعیت موجود و 

به صورت نقد و اقساط

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

۵۰ درصد نقد + ۵۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله )۲۴ ماهه(تجاری، مسکونی، اداری۱

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه با سود ۲۰ درصد

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )۲۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی۲

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران دراستان خراسان جنوبی  ۹۷/۳

ف
ردی

تشکر و قدردانی

 بدینوسیله از همه بستگان ، دوستان ، همکاران ، همشهریان ،
هم ده دیاری ها ، هنرمندان ، دانشگاهیان و اصحاب رسانه  

که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مادرمان همراهی
 و همدردی نمودید، صمیمانه تشکر نموده

 امیدواریم در شادی هایتان جبران نماییم.  

دکتر حافظی و خانواده

فرزند  عزیزمان امیر همت جو
در سالروز تولد قشنگت

 که همزمان با سالگرد درگذشتت
 می باشد، جای تو خالیست. چون آسمانی شدی 
 این روز را به فرشتگان آسمانی تبریک می گوییم.
 گرامی می داریم یاد عزیزمان را با ذکر فاتحه و صلوات

پدر، مادر و خواهران
ری
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آخرین قیمت سکه و طال در بازار  

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. هر گرم طالی ۱۸ 
عیار نیز ۴۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان است.

وام 210میلیونی که بعد از 
15 سال پرداخت می شود

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن درباره 
جزییات تسهیالت ۲۱۰ میلیون تومانی گفت: افرادی 
سرمایه  جوانان  مسکن  انداز  پس  حساب  در  که 
گذاری می کنند، بعد از ۱۵ سال این تسهیالت را 
دریافت خواهند کرد. مرادی گفت: حساب جوانان از 
انواع تسهیالتی است که برای خرید توسط بانک 
تدارک دیده شده است. حساب جوانان یک حساب 
بلندمدت و ۱۵ ساله است. افراد در این حساب، سپرده 
گذاری و طی ۱۵ سال تسهیالت دریافت می کنند. 
متقاضیان باید ماهانه مبالغی را واریز کنند و بعد از 
از سقف تسهیالت استفاده خواهند کرد.  ۱۵ سال 
توانند  باز کنند، می  افرادی که حساب  اکنون  هم 
تسهیالت  سال  از ۱۵  بعد  تومان  میلیون  تا ۲۱۰ 
بعد  به  پنجم  سال  از  حال  عین  در  کنند.  دریافت 
می توانند از تسهیالت این حساب بهره مند شوند و 
با این ترتیب سقف آن پایین تر می آید. نرخ سود 
تسهیالت آن نیز در حال حاضر ۹ درصد است و مدت 
بازپرداخت نیز حداکثر ۲۰ سال است. این حساب هم 
برای ساخت و هم برای خرید قابل استفاده است.

استقبال کارگران از توزیع 
بسته غذایی دولت

با  انجمن های صنفی کارگران  رئیس کانون عالی 
استقبال از اقدام دولت در توزیع اولین بسته حمایت 
غذایی از این ماه گفت: در جلسه شورای عالی کار 
تصمیمات الزم را برای ترمیم مزد کارگران خواهیم 
گرفت. فتح الهی اظهار کرد: جامعه کارگری از توزیع 
بسته های حمایت غذایی دولت استقبال می کند و با 
توجه به وضعیتی که به لحاظ معیشتی برای بسیاری 
از خانوارهای کارگری پس از نوسانات نرخ ارز به وجود 
اقشار  از  اقدامات حمایتی  بود که چنین  آمد، الزم 
ضعیف و محروم جامعه صورت گیرد. در حال حاضر 
بهترین گزینه برای حمایت از دهک های پایین جامعه 
با توجه به شرایط تورمی و کوچک شدن سبد معیشت، 
اختصاص سبد کاالست که دولت هم اعالم کرده به 
کرد. خواهد  توزیع  نوبت  چند  در  مقطعی  صورت 

پیشنهاد فروش کیلویِی نان 
برای جبران هزینه نانوایان

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با بیان اینکه از سال 
۹۳ تاکنون قیمت مصوب نان تغییری نکرده، گفت: 
پیشنهاد ما برای جبران هزینه های نانوایان فروش 
آخرین  پابرجا گفت:  است.  کیلویی  به صورت  نان 
مصوبه قیمت نان در سال ۹۳ صادر شده و از آن 
تاریخ تاکنون قیمت نان افزایش نداشته است. وی 
با بیان اینکه افزایش نیافتن قیمت نان طی ۴ سال 
علیرغم افزایش تورم، مشکالت مالی بسیاری را برای 
حداقل  دولت  افزود:  است،  آورده  وجود  به  نانوایان 
افزایش  گذشته  سال  تورم ۴  اندازه  به  را  نان  نرخ 

سرمقاله

عبور از تحریم 
با هم می توانیم   

* امین جم

اروپا  البته  میان  این  در   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

مثبت  نکته  و  است  داشته  ایران  از  هایی  حمایت 
آن که خوشبختانه جو بین المللی علیه آمریکاست 
که همین موضوع روز به روز کار دولت ترامپ را 
سخت تر می کند. طبق فرموده مقام معظم رهبری، 
موضوعی  این  است.  افول  به  رو  آمریکا  قدرت 
است که بسیاری از کارشناسان نیز شواهدی برای 
آن ارائه می کنند. اما با این همه عالوه بر همت 
بیشتر مسئوالن، نیازمند تالش عموم برای گذر از 
این مرحله تاریخی هستیم. همه باید از اتفاقات چند 
ماه قبل که با دستپاچگی مردم و البته مسئوالن 
همراه بود درس بگیرند و تالش کنند تا این اتفاق 
دوباره تکرار نشود و به قولی مردم علیه مردم فعالیت 
نکنند. در روزهایی که با افزایش تقاضای مازاد بر 
نیاز مردم که شاید به دلیل عدم اعتماد به بهبود 
شرایط بود مواجه شدیم، بازار با کمبود برخی اقالم 
کاال  خرید  برای  صف  ایجاد  همچنین  و  اساسی 
مواجه شد. حال که همه با تمام وجود آن شرایط 
با  کردیم،  عبور  آن  از  و  کرده  لمس  را  سخت 
همدلی و همراهی و وفاق ملی می توانیم از این 
مرحله تحریم ها نیز بگذریم و دوباره آرامش را به 
اقتصاد کشور بازگردانیم. این موضوع اهمیت تالش 
مسئوالن برای بهبود شرایط را کتمان نمی کند بلکه 
نقش مردم را در این زمینه و برای عبور از شرایط 
که  است  این  واقعیت  داند.  می  پررنگ  رو  پیش 
مشکالت اقتصادی موجود در کشور با عملکرد بهتر 
مسئوالن، وفاق ملی و تعامل دو سویه دولتمردان 
و مردم قابل رفع است. مردم در هشت سال دفاع 
مقدس به یاری رزمندگان آمدند و در پیروزی نقش 
پررنگی ایفا کردند، این بار هم با هدایت های مقام 
معظم رهبری و حمایت از نظام، می توان از وضعیت 
فعلی عبور کرد. این موضوع را نیز نباید فراموش 
کرد که تحریم های امروز با تحریم های سالیان 
گذشته متفاوت است. زیرا ایران دیگر کشور اوایل 
انقالب که وابستگی زیادی به غیر داشت، نیست 
و همین تحریم ها باعث نگاه به داخل و افزایش 
توانمندی ها و بومی سازی شده است. به طوری که 
در بیشتر حوزه ها کاالهای ایرانی با کیفیت وجود 
دارند. این در حالی است که در برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، اگر دو هفته دیواری به دورشان 
کشیده و تحریم شوند، حتی به آب آشامیدنی خود 
نیز محتاج اند! در این روزها و شروع مجدد جنگ 
های روانی دشمن، این نکات را هم باید در نظر 
داشت و گول سیاه نمایی های بیگانگان را نخورد. با 
همه مشکالتی که در کشور وجود دارد اما گذشتن از 
این مرحله نیز دور از انتظار نبوده و غیرممکن نیست. 
خوشبختانه در اوضاع نسبتا وخیم چند ماه گذشته، 
مردم استان سربلند بیرون آمدند و به نسبت کمترین 
مراعات  حتی  و  فروشندگان  توسط  احتکار  میزان 
در میزان تقاضای مردم از بازار و خرید متناسب با 
نیاز را شاهد بودیم. امیدواریم باز هم با همراهی و 
به  از شرایط موجود گذر کنیم و روز  وفاق مردم، 
روز شاهد پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور باشیم.

نسرین کاری - مهدی خادمی مخترع و  نخبه بیرجندی 
تاکنون در ۵ زمینه همچون  متولد ۱۳۷۱ می باشد. وی 
دستگاه هوشمند دیابت و گلوکمتر اختراعاتی داشته است. 
خادمی از سال ۱۳۸۹ فعالیت علمی خود را آغاز و بیش از 
۱۰ مقاله ملی و ۲ مقاله علمی و پژوهشی ارائه کرده است. 
او همچنین دارای بیش از ۵۰ مقاله علمی در زمینه های 
دانشجویی  حرکت  جشنواره  برگزیده  مخترع  گوناگون، 
کشور، برگزیده مخترع بسیجی در سال ۹۱، برگزیده تالیف 
کتاب در سال ۹۴ و حائز مقام نخست جوانان در اوقات 

فراغت استان بوده است.
هوشمند  دستگاه  ساخت  به  مرا  مادرم  فوت 

دیابت واداشت
خادمی دلیل ساخت دستگاه دیابت را بیماری دیابت مادرش 
عنوان می کند و می افزاید:  فوت مادرم به دلیل بیماری 
دیابت، مرا به ساخت این دستگاه هوشمند واداشت. وی با 
اشاره به اینکه  این دستگاه ضریب حساسیت بدن را نسبت 
به انسولین مشخص می کند و میزان انسولین مورد نیاز را 
همان موقع تجویز و در اختیار بیمار قرار می دهد، ادامه می 
دهد: بیمار پس از تزریق انسولین، با دریافت برنامه غذایی 
مناسب از طریق این دستگاه، دچار )هایپو کالسی( و افت 
قند نمی شود. خادمی با اشاره به اینکه  این دستگاه اوج اثر 
انسولین را در بدن بیمار محاسبه کرده و اگر بیمار در منزل 
نبود، دستگاه با استفاده از سیستم طراحی شده اش، به وسیله 
پیامک به بیمار یا خانواده اش اطالع می دهد، یادآور می 
شود:  همچنین مشخصات و سابقه بیمار در کارت هوشمند 

متصل به دستگاه ذخیره شده که برای پزشک قابل مشاهده 
خواهد بود.

دهکده خالقیت با هدف شناسایی افراد مبتکر 
راه اندازی شد

خادمی که مبدع راه اندازی دهکده خالقیت و اختراع در 

بیرجند  نیز هست، می گوید: هدف از راه اندازی این دهکده  
شناسایی و بسترسازی برای افراد خالق و عالقه مند به 
ابتکار و اختراع است. این جوان بیرجندی با اشاره به اینکه 
در دهکده خالقیت و اختراع امکاناتی شامل آزمایشگاه ها 
و کارگاه های تخصصی و اتاق سمعی بصری در اختیار 

افراد قرار می گیرد، ادامه می دهد: از طرح های ابتکاری 
نیز حمایت مالی می شود. وی با بیان اینکه در حوزه های 
پخش  شرکت  افزاید:  می  کردیم،  کارآفرینی  گوناگون 
تجهیزات پزشکی، شرکت بسته بندی محصوالت راهبردی 
استان، کارگاه تولیدی صنایع دستی استان، مرکز آموزش 
و  کودک  زمینه  در  آموزش  کارگاه  و  اختراع  و  خالقیت 
نوجوان  از جمله فعالیت های ماست. وی انجام روند ثبت 
اختراع را از دیگر خدمات ارائه شده در این مرکز برشمرده و  
خاطر نشان می کند: استعدادیابی و مشاوره نیز در این مرکز 

رایگان انجام می شود.
قوانین سخت اداری از موانع کارآفرینی است

می  کارآفرینی  موانع  از  را  اداری  قوانین سخت  خادمی، 
این  در  انرژی جوانان  از  زیادی  گوید: بخش  و می  داند 
در  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی  شود.  می  گرفته  زمینه 
روستاهای گوناگون استان اردوی جهادی برگزار می کنیم، 
روستاها  این  در  بسیاری  استعدادهای  با  کند:  می  تاکید 
مواجه شدیم که متأسفانه عدم توجه کم به ظرفیت های 
روستاییان سبب می شود تا استعدادهای آن ها به هدر رود.

خادمی خاطر نشان می کند: بسیاری از استعدادهای جوانان 
نخبه در کشور هدر می رود زیرا این استعدادها به خوبی 
شناسایی نمی شود که  باید بتوانیم از چشمه های استعداد 
کشور نهایت استفاده را ببریم. وی با اشاره به اینکه بها دادن به 
جوانان و حمایت از آن ها موجب باال رفتن اعتماد به نفس در 
جوانان می شود، تاکید می کند: مسئوالن اجازه ندهند فرار مغز 
شکل بگیرد چرا که این  پدیده می تواند به ضرر جامعه باشد.

عکس: کاری

روستاهای خراسان جنوبی مهد جوانان خالق و مبتکر است
گفتگوی اختصاصی آوا  با مهدی خادمی، مخترع و کارآفرین بیرجندی

حسن روحانی، رئیس جمهور در پایان نشست مشترک سران سه قوه گفت: مردم 
ایران یکبار دیگر با استقامت و ایستادگی خود، نقشه ها و توطئه های آمریکایی 
ها را که فکر می کردند ۱۳ آبان مبدایی برای رسیدن به آرزوهای نادرست شان 
نسبت به ملت ایران خواهد بود، نقش بر آب کردند. روحانی افزود: مردم ایران 
دقیقاً به عکس عمل کرده و با استقامت و ایستادگی خود کامال روشن کردند 
این هیئت حاکمه آمریکاست که به فکر فشار و ظلم بر ملت ایران است. روحانی 
گفت: از روز اول  گفتیم که آمریکا قادر نیست، نفت ایران را صفر کند، در منطقه 
یا نفت همه صادر می شود و یا اگر نفت ایران متوقف شود،  بقیه هم دچار مشکل 
خواهند بود. رئیس جمهور ادامه داد: آمریکایی ها با تحریم های نابجا و غلط 
خود و هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقالم 
صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کشور  و واردات کاالهای اساسی است، 
می خواهند بر زندگی و معیشت روزمره مردم تاثیر منفی بگذارند. روحانی تاکید 
کرد: بنابراین، این حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم نیست و به دنبال فشار 
بر نظام و حکومت است، کاماًل ناصحیح و نادرست است و خودشان در عمل 

این واقعیت را آشکار کردند.
رئیس جمهور اظهار کرد: نکته دوم و بسیار مهم این بود که این دور تحریمی 
که به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هیچ تاثیری در روند اقتصادی کشور 
نداشت چون آمریکایی ها هر چه تیر در ترکش داشتند، قباًل علیه ملت ایران 

رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند، لذا ناچار شدند یک لیست 
بلندباالیی را درست کنند، از یک طرف نام بانک هایی را ببرند، از یک طرف 
شعبات بانک ها را اضافه کنند و از یک طرف نام یک شرکت هواپیمایی را ببرند 
و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند. این 
شیوه کار و نحوه این اعالم نشان می دهد که هدف شان صرفا تاثیر روانی علیه 
ملت ایران است. روحانی افزود: دولت اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان به 
افرادی که مشکالت بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند، پرداخت خواهد 
کرد و این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه می یابد تا بتوانیم  مشکالت را 

تا حدی جبران کنیم. 
روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران خاطرنشان کرد: در زمینه  کاالهای اساسی 
و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تامین 
کاالهای اساسی مردم برای ماه های طوالنی ، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و 
برای تولید کاالهای اساسی، واردات کاالهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی ها، 
مشکلی نداریم. وی  گفت: امسال توانستیم پول گندم کاران را به موقع پرداخت 
کنیم و این به معنای آن است که زندگی کشاورزان رونق می گیرد و برای سال 
آینده نیز تمهیدات الزم در زمینه اقالم کشاورزی و خرید تضمینی محصوالت 
مدنظر قرار گرفته است. روحانی اظهار کرد: از طرف دیگر امروز برای مردم 
روشن شد که تبلیغات آمریکایی ها درباره ۱۳ آبان و ۵ نوامبر، صرفا یک تبلیغات 

در مسیر  جنگ روانی بود و فشارهای اقتصادی که تبلیغ می شد از این تاریخ 
اعمال خواهد شد، همان فشارهای اقتصادی است که از ماه ها پیش علیه ایران 
اعمال می کردند و باز هم آن را ادامه خواهند داد. رئیس جمهور اضافه کرد: هر 
چه زمان بگذرد هم مسئولین برای جبران مشکالتی که برای مردم پیش آمده 
آماده تر می شوند و هم مردم استقامت شان در برابر این توطئه ها بیشتر خواهد 
شد. آمریکایی ها در ماه های آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلط و اشتباهی 
را انتخاب کردند. این مسیر،  ملت ایران را خسته نمی کند، ملت را برای تولید 
بیشتر و برای اینکه روابط نزدیک تر با همسایگان و کشورهای دوست داشته 

باشد، آماده می کند.

تحریم های 1۳ آبان هیچ تاثیری در روند اقتصادی کشور نداشت/ اولین بسته حمایت غذایی آبان داده می شود

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

سرد بودن مسیر دودکش از نشانه های عدم خروج گازهای سمی و کشنده می باشد، باید سریعا وسایل گازسوز را خاموش و مسیر دودکش را 
بررسی نمود.

روابط عمومی شرکت گاز
 استان خراسان جنوبی

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

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
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3 هزار نفر از بانوان روستایی و عشایر استان عضو صندوق های خرد محلی

صداوسیما- صندوق کارآفرینی امید به صندوق های خرد محلی بانوان روستایی و عشایر تسهیالت می دهد. مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: تاکنون 140 صندوق 
خرد محلی بانوان روستایی و عشایر در سامانه اشتغال روستائیان و عشایر ثبت نام کرده اند. زنگنه افزود: اعتبارات امسال صندوق کارآفرینی امید برای حمایت از صندوق های 
سالم آوا چرا شرکت گاز بیرجند قبض 24 روزه را در خرد محلی بانوان حدود 4 میلیارد تومان است. وی گفت: از آغاز امسال به 60 صندوق خرد محلی بانوان در استان حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت شده است.

این وانفسای کاغذ و اوضاع بد مالی مردم صادر کرده 
است. لطفا پاسخ دهند؟!

915...850
به  کالس  در  شرکت  برای  تعطیلی  از  قبل  روز 
حضور  دانشجو  نفر   6،-۷ کاًل  رفتم،   ... دانشکده 
داشتیم متاسفانه استاد محترم بجای تقدیر از حضور 
ما در کالس، ما را تهدید کرد که برای شما نمره 
منفی خواهم گذاشت که برای خود شیرینی آمدید! 
راه  همه  این  که  بود  اشتباه  ما  کار  کجای  واقعا 

خودمان را به دانشگاه رسانده بودیم؟
915...443

 با سالم و تشکر از خدمات شهردار محترم بیرجند 
ما مردم شمال شهر خیابان نرجس از شورای شهر و 
شهردار محترم تقاضای ایجاد بازار روز درمحل زمینی 
که درخیابان نرجس جنب سالن تیراندازی رها شده و 

محلی برای زباله ها گردیده را داریم.
915...484

ازظهرها  بعد  دارم  خواهش  رانندگی  و  راهنمایی  از 
یک  فکری برای مفتح 4  بردارند با اینکه پارکینگ 
آنجا خالی است، افراد هرطور دوست دارند خالف، دو 
طرف، جلو خانه مردم، پارک می کنند که ماشین از 
مشکل هست. همین  روز  هر  شود  نمی  رد  وسط 
915...484

سالم. از اهالی  مهر شهر هستم.کوچه ولی عصر)عج( 
29 منتهی  به فلکه  ای می شود که این فلکه متاسفانه  
ضمن  در  نیست  برخوردار  روشنایی  گونه  هیچ  از 
جدول های آن رنگ نشده و ما هر شب شاهد تصادفات 

رانندگی هستیم، شهرداری  اقدام کند.
938...484

دکتر  پیش   ... بیمارستان  رفتم  دیروز  سالم 
عمومی.2ساعت منتظر ماندم نوبتم شود رفتم داخل، 
دفترچه را گرفت و نوشت آمدم داروخانه آنجا نیم ساعت 
منتظر شدم نوبتم شود بعد گفتند دارو را نداریم چرا مردم 
را اذیت می کنید شما که دارو ندارید چرا دکتر می نویسد 

چند تا دکتر خوب بیارید  ممنون
938...246

وضعیت ورودی های بیرجند به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست.تعداد زیاد ماشین های سنگین و درحال تعمیر 
که امکان بروز حادثه هم دارند،آسفالت نامطلوب، عدم 
زن،تپه  چشمک  چراغ  و  خیابان  کشی  خط  وجود 
های خاک و خاشاک و عدم وجود تابلوهای نشانگر 

مسیر،نبود پیاده رو و الین کندرو از معایب آنهاست.
93۷...89۷

امیدواریم با سفر وزیر کشاورزی شاهد تغییرات خوبی 
در زمینه کشاورزی باشیم و مانند سفر مسئوالن قبلی 

اعضای کمیسیون بی دستاورد نباشد.
915...844

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تعاون  مدیر  قربانی  غالمرضا  آوا،  گزارش  کاوش-به 
گذاری  قیمت  جلسه  در  جنوبی  خراسان  روستایی 
محصوالت  گذاری  قیمت  گفت:  زرشک  محصول 
کشاورزی در استان به واسطه حجم زیاد تولیدات چون 
زرشک و زعفران از اهمیت خاصی برخوردار است. وی 
با اشاره به اینکه نقش سازمان تعاون روستایی در این 
کرد:  اظهار  گیرد،  می  شکل  بازرگانی  حوزه  در  زمینه 
و  زرشک  کشاورزی چون  فروش محصوالت  و  خرید 

زعفران توافقی و یا تضمینی انجام می شود.

مداخله تعاون روستایی
 برای حمایت از کشاورز

تعاون  سازمان  کرد:  اظهار  روستایی  تعاون  مدیر 
از  حمایت  برای  کرد  احساس  که  زمان  هر  روستایی 
به  نیاز  محصول  قیمت  رسیدن  تعادل  به  و  کشاورز 
بار  مهم  این  که  کرده  پیدا  ورود  دارد،  وجود  مداخله 

روانی مثبتی داشته است. 
قربانی بیان کرد: تشکل های حوزه کشاورزی به صورت 
طبیعی محصولی را خریداری می کنند که از کیفیت معقولی 
برخوردار باشد چرا که در غیر این صورت برای فروش 
 محصول کشاورزی مدنظر با مشکل رو به رو خواهند شد.
مدیر تعاون روستایی ادامه داد: بی شک اگر تعیین قیمت 
صورت نگیرد دالالن و واسطه گران، زرشک موجود در 

بازار و در دست کشاورز را به هر قیمتی خواهند خرید.

اعطای تسهیالت، راهکار برون رفت
 از خام فروشی محصول زرشک

اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  خیریه  حسین  سید 
اگر  گفت:  هم  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بارزگانی، 
از خام فروشی در حوزه زرشک خارج شویم  بخواهیم 
باید به فعاالن در این زمینه تسهیالت کم بهره بدهیم.
وی اظهار کرد: تسهیالتی که به صنایع تبدیلی و خرید 
تواند کمبود  زیادی می  تا حد  گیرد  تعلق می  زرشک 

نقدینگی را برای کوتاه مدت تأمین کند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
معادن و کشاورزی بیان کرد: در زمینه قیمت گذاری 
نیز هدف قطع کامل دست  و خرید محصول زرشک 
نباشند  گران  واسطه  اگر  که  چرا  نیست  ها  واسطه 
خرید و فروشی انجام نمی گیرد، بلکه هدف این است 
او  از  قیمتی  هر  به  را  کشاورز  دست  در  زرشک  که  
خریداری نکرده و حق وی ضایع نشود. مهدی بهدانی 

خراسان  کشاورزی  جهاد  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
در5-6شهرستان  گفت:  جلسه  این  در  نیز  جنوبی 
شود. می  تولید  زرشک  تن  هزار   50 سالیانه  استان 

وی اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد تولید محصول 
زرشک در خراسان جنوبی هیچ دستگاه و نهاد دولتی 
نمی تواند همه محصول را خریداری کرده و یا برای 
ها  تشکل  شودکه  تبیین  یا  و  کند  ریزی  برنامه  آن 

چه  خرید  قصد  جنوبی  خراسان  فرآوری  واحدهای  و 
میزان محصول را دارند.

در قیمت گذاری زرشک باید
 کشاورز به سود معقول خود برسد

خراسان  کشاورزی  جهاد  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
هرگاه  اقتصاد  الفبای  اساس  بر  اینکه  بیان  با  جنوبی 

عرضه زیاد شود، قیمت کاال پایین می آید، بیان کرد: 
قیمتی که برای زرشک و سایر محصوالت کشاورزی 
تعیین می شود، نباید به گونه ای باشد که کشاورز به 

سود معقولی که حاصل دسترنج اوست، نرسد.
ادامه داد: پیشنهاد می شود به واحدهای فرآوری  وی 
با  کار  نرخ 12 درصد، کشاورزان زرشک  با  تسهیالت 
سود 10 درصد و به  توسعه باغات زرشک تسهیالت 

عضو  بیکی  شود.احسان  پرداخت  درصد   10 نرخ  با 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: 
در حالی که قیمت برخی از محصوالت کشاورزی چون 
به  نسبت  زرشک  قیمت  شده،ولی  برابر  چند  به  پسته 

سال قبل تغییری نکرده است.

قیمت زرشک تحت تأثیر نوسانات ارزی نیست
زرشک  اینکه  واسطه  به  چند  هر  کرد:  اظهار  وی 
نیست  جنوبی  خراسان  صادراتی  عمده  محصول 
ولی  است  نگذاشته  تأثیر  آن  بر  ارز  قیمت  نوسانات 
باید شرایط را به گونه ای تنظیم کنیم که  کشاورز نیز 

حاصل دسترنج خود را دریافت کند. 
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن 
و کشاورزی استان بیان کرد: در سال جاری به واسطه 
اینکه محصول کمتری نسبت به سال گذشته خواهیم 
داشت بی شک شاهد افزایش قیمت زرشک در پایان 
، به خرید محصول  اشاره  با  بیکی  بود.   سال خواهیم 
و  روستایی  تعاون  توسط  آن  خرید  و  گذاری  قیمت 
این  شد:  یادآور  دولتی،  های  دستگاه  از  دیگر  برخی 
حدی  تا  و  شده  کشاورز  خاطر  اطمینان  باعث  مسئله 
کند. وی  می  کوتاه  را  گران  واسطه  و  دست دالالن 
گفت: البته در زمینه زرشک باید یک کار اصولی و زیر 
بنایی انجام دهیم تا بتوانیم به نتیجه معقول و منطقی 
برسیم. غالمرضا دره کی معاون مدیریت امور باغبانی 
جهاد کشاورزی استان هم اظهار کرد: به نظر می رسد 
با توجه به سرمازدگی و خشکسالی، امسال حدود 15 

تا 20 درصد کاهش محصول زرشک داشته باشیم.

پیش بینی تولید 16 هزار تن زرشک خشک
وی  بیان کرد: همچنین پیش بینی می شود امسال حدود 
16 هزار تن  زرشک خشک و 65 هزار تن زرشک همراه 
با شاخه  داشته باشیم. معاون مدیریت امور باغبانی جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه زرشک در سال پنجم کشت 
به سود اقتصادی می رسد، ادامه داد: بر اساس بررسی 
زرشک  کیلو  هر  شده  تمام  قیمت  گرفته  های صورت 

برای کشاورز سه هزار و 932 تومان است.
برای  شد،  مصوب  جلسه  این  در  نهایت  در 
زرشک درجه یک هر کیلو 6 هزار تومان،  زرشک 
درجه دو هر کیلو 5 هزار و 500 و زرشک درجه 
سه هر کیلو 5 هزار تومان در نظر گرفته شود.

ری
 اکب

ها :
کس

ع

زرشک  در ترازوی ارزش

جلسه قیمت گذاری محصول زرشک خراسان جنوبی با حضور مدیران دستگاه های
 مربوطه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد

 آگهی مزایده امالک     تاریخ انتشار: 1397/08/20
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از امالك و مستغالت مشروحه ذيل )حق السهم خود( را از طريق 
مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 97/08/20 الي 97/09/03 همه روزه از ساعت  8/00  صبح لغايت 14/30 به استثنای 
ايام تعطيل جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به سازمان همياری شهرداری های استان خراسان 
جنوبي واقع در بيرجند - خيابان غفاری - خيابان ياس -پالك 45 و برای واحدهای مجتمع طالی سرخ قاين عالوه بر سازمان می توانند به شهرداری قاين 

نيز مراجعه نمايند . همچنين از طريق آدرس اينترنتی www. sk-hrm.ir اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس :81 - 32341280 - 056
1.اخذ پاكت های پيشنهادی بهمراه اصل فيش واريز نقدی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه در 

ساعات تعيين شده قابل انجام است. 
2.بازگشايی پاكت های پيشنهادی درمحل سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبي روز دو شنبه مورخ 97/09/05 ساعت 10 صبح طبق برنامه 

زمانبندی شده انجام خواهد شد .
3. شرايط فروش هريک از واحدهای تجاری مجتمع طالی سرخ قاين 50% نقد و الباقی طی 15 قسط مساوی می باشد  و مابقی امالك مزايده به 

صورت نقدی دريافت خواهد شد . 
4. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است .

5. هزينه محضر )حق الثبت ، حق التحرير و انتقال( به عهده خريدار می باشد.
6. اخذ اطالعات از محل سازمان و بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد. بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه 

اين سازمان نخواهد بود .
7. هزينه های برگزاری مزايده  به عنوان هزينه های مزايده نقداً از برندگان دريافت خواهد گرديد .

8. كليه مراحل انتقال و تنظيم اسناد بر عهده خريدار می باشد.
9. سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است. 

10. رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامی است.

متراژآدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
)مترمربع(

نوع ملک 
کاربری

میزان 
مالکیت

قیمت نقدی 
)ریال(

قیمت فروش 
اقساطی

1
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2695 فرعی از اصلی 1266 

واحد-13/85مفروز و مجزی از 2616 قطعه 45 طبقه همکف
692.500.000734.050.000ششدانگ تجاري

2
قاین-مجتمع طالی سرخ -2682 فرعی از اصلی 

واحد-126625/88 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 32 طبقه همکف
1.164.600.0001.234.476.000ششدانگ تجاري

3
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2668 فرعی از اصلی 1266 

واحد-15/81مفروز و مجزی از 2616 قطعه 18 طبقه زیرزمین یک
513.825.000544.654.500ششدانگ تجاري

4
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2660 فرعی از اصلی 1266 

واحد-14/89مفروز و مجزی از 2616 قطعه 10 طبقه زیرزمین یک
409.475.000434.043.500ششدانگ تجاري

5
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2662 فرعی از اصلی 1266 

واحد-16/04مفروز و مجزی از 2616 قطعه 12 طبقه زیرزمین یک
441.100.000467.566.000ششدانگ تجاری

6
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2659 فرعی از اصلی 1266 

واحد-21/42مفروز و مجزی از 2616 قطعه 9 طبقه زیرزمین یک
642.600.000681.156.000ششدانگ تجاری

7
بیرجند- خیابان سمن 12 نبش نسترن 3 - 498 فرعی 

زمین-269/5از اصلی 272 مفروز و مجزی از 6 فرعی
********6.737.500.000ششدانگ مسکونی

8
بیرجند- بلوار شهید صیاد شیرازی - 387 فرعی از 

زمین-60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 18
********1.980.000.000ششدانگ تجاری

مالحظات: كليه واحد های مجتمع تجاری طالی سرخ  مجاز به استفاده از 3 دستگاه اسانسور موجود و پاركينگ مشاع به مساحت 1319 متر مربع و 
مشاعات در طبقه همکف 362.75 متر مربع و در طبقه زير زمين 424.54 متر مربع و در طبقه اول 120.56 متر مربع می باشد، واحد های تجاری دارای 
 امتياز برق مجزا و آب و گاز مشترك می باشد. هزينه های پروانه ساختمانی زمين مسکونی خيابان سمن به ازای 7 سقف ) شهرداری و تامين اجتماعی ( 
پرداخت شده است و پرداخت هزينه های طراحی نقشه در 7 سقف كه توسط سازمان انجام و تهيه شده است و همچنين هزينه های نظام مهندسی بر عهده 
 برنده مزايده می باشد كه در صورت عدم پرداخت ، سازمان اختيار دارد نسبت به ضبط سپرده و ابطال مزايده يا واگذاری آن به شخص بعدی اقدام نمايد.

    آگهی مزایده               تاریخ انتشار:   20 /1397/08
در اجرای تصويب نامه شماره 116689 ت 045059 - 1390/0806 موضوع ماده 2 هيئت محترم وزيران در خصوص فروش سوخت به 
ساكنين روستاهای مرزی استان در شعاع 20 كيلومتری استان خراسان جنوبی و مصوبه مورخ 1397/06/26 كارگروه استانی در نظر دارد 
جهت بهره مندی مشمولين اين طرح سهميه سوخت آذر ماه مجموعا يک ميليون و پانصد هزار ليتر را به ازای نرخ پايه هر ليتر 35000 
ريال از طريق مزايده در سطح كشور به فروش رساند . متقاضيان بايستی ظرف مدت پانزده روز از تاريخ انتشار آگهی پيشنهادات خود را با 
شرايط ذيل تا پايان وقت اداری مورخ 1397/09/05 به دبيرخانه حراست سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبی تحويل و رسيد 

دريافت نمايند و زمان بازگشايی پاكات ، راس ساعت 10 مورخ 1397/09/06 خواهد بود. 
شرایط شرکت کنندگان در مزایده :
1- تابعيت جمهوری اسالمی ايران باشد.

2-اشخاص حقوقی دارای نمايندگی از ساكنين روستاهای شعاع 20 كيلومتری مرز خراسان جنوبی 
3- تصوير برابر با اصل اساسنامه با آگهی آخرين تغييرات و روزنامه رسمی ، تصوير ترازنامه مالی و گزارش حسابرسی سال 1396 و مدارك 

هويتی دارندگان حق امضا و تصويركارت پيله وری و يا بازرگانی معتبر الزامی است.
4- توان اجرايی متناسب در خصوص اجرای فرايند تخليه و حمل فرآورده

5-سوابق اجرايی در خصوص صادرات و  دارای كارت الکترونيکی مبادالت مرزنشينی يا پيله وری و يا كارت بازرگانی معتبر باشد.
6- توان مالی متناسب با خريد سهميه و دارای گردش مالی به مبلغ 5.000.000.000 ريال به طور متوسط ماهيانه در 6 ماهه منتهی به 

تاريخ انتشار آگهی و گزارش حسابرسی باشد.
7- عدم هرگونه بدهکاری معوق مالياتی منجر به صدور اجرائيه و ارائه آخرين مفاصا حساب مالياتی سنوات قبل مطابق ضوابط

8- در شرايط مساوی تعاونی مرز نشينان استان در اولويت خواهد بود.
شرایط شرکت در مزایده :

1- متقاضيان بايد مبلغ 2.625.000.000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده را به حساب شماره 0105802286007 به نام سازمان 
همياری شهرداريهای خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بيرجند واريز و فيش آن را ضميمه مدارك خود بنمايند.

2- فراورده های تحويلی به برنده مزايده از محل انبارهای نفت شركت ملی پخش فراورده های نفتی خواهد بود.
3- كليه هزينه های حمل و نقل گمركی و حقوق دولتی و غيره پس از خروج محموله از انبار شركت پخش فرآورده های نفتی به عهده 

برنده مزايده خواهد بود.
4- قيمت های فراورده تحويلی به برنده مزايده بر مبنای قيمت مصوب كار گروه مركزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود.

5- تحويل فراورده به برنده مزايده بر اساس مفاد قرارداد فی ما بين كارگزار و شركت ملی پخش فراورده های نفتی خواهد بود.
6- برنده مزايده در صورتی كه ظرف مدت يک هفته اقدام به عقد قرارداد ننمايد سپرده وی به نفع سازمان همياری شهرداريهای خراسان 

جنوبی ضبط و پيشنهاد دوم به عنوان برنده اعالم خواهد شد.
7- سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد عودت خواهد گرديد.
8- در شرايط مساوی اولويت با تعاونی مرزنشينان ميباشد.

9- با توجه به اينکه سازمان فقط برگزاركننده مزايده به نيابت از كارگروه می باشد ، كارگروه استانی در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات 
مختار است.

10- سپرده ساير شركت كنندگان پس از بازگشايی پاكات و اعالم برنده عودت خواهد شد.
تبصره:

الف: تعيين صالحيت و پذيرش كارگزاران و برندگان مزايده به عهده كارگروه استانی خواهد بود.
ب: شركت ملی فراورده های نفتی ايران بر اساس موازنه توليد و مصرف نفت گاز در كشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با 

توجه به نياز داخلی كشور نسبت به قطع فروش اقدام نمايد.
11- توضيح اينکه به نرخ پيشنهادی 16 درصد عوارض و ارزش افزوده و  15 درصد سود مرزنشينان اضافه خواهد شد و تعهد پرداخت 15 

درصد سود مرزنشينان بر عهده برنده مزايده به عنوان نماينده خواهد بود.
سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی



دیدار  رئیس  پلیس راهور استان و همراهان با مدیر مسئول روزنامه آوا  کاریکاتور - شبکه های مجازی 

 عالئم ناشی از کمبود کلسیم 
 

خوردن کلسیم برای انرژی ، عملکرد بهتر 
عضالت و توده طبیعی خون ، حیاتی است. 
اسکلت قبل از ۱۸ سالگی شکل می گیرد. 
اگر این عالئم را در خودتان حس می کنید، 
از  بیش  اگر  دارید:  کلسیم  کمبود  احتماال 
دست  اگر  می کنید.  خستگی  احساس  حد 
تان با کاغذ هم ببرد، خونریزی شدید دارد. 

استخوان های بدن به راحتی می شکنند.

 سخت کار کردن

هرکارآفرین و نوآور موفقی به سختی کار کرده است. هیچ کس به این 
مهم، با نشستن و زل زدن به دیوار نرسیده است. “برایان تریسی” درباره 
این مطلب چنین گفته است، “ شما برای بقای خود ۸ ساعت در روز کار 
می کنید، بیش از ۸ ساعت هر قدر زمانی که تالش شما ادامه یابد در 
جهت موفقیت است.”  اگر از هر فرد موفقی در این زمینه سوال کنید به 
شما خواهد گفت که در ابتدای شروع کسب وکار خود بیش از 60 ساعت 
در روز کار می کرده است. سعی کنید در این موقعیت تفریحات و کارهای 
متفرقه را تا مدتی فراموش کنید، تا زمانی که حقیقتا بتوانید بر روی پای 
خود بایستید و قامت راست کنید. در این برهه از زمان حتما یک سفر کوتاه 

هم می تواند برای شما مضر باشد.

موفقیت و انرژی

ارتباط موثر

به دنبال راهکارهای جدید برقراری ارتباطات باشید

 در کسب وکار ، شما با شرکتی که اداره می کنید مورد قضاوت واقع
 می شوید. با گروه مدیریتی که دارید ، سیستم هدایتی که درنظر گرفته 
اید و همچنین استراتژی های ارتباط با همکاران تان. کسب و کار هر 
 چه قدر هم که کوچک باشد نیازمند ارتباطات و استفاده از تجارب است. 
می توانید در مالقات هایی که در کسب و کارهای مشترک دارید از افراد 

با تجربه به طور مثال در پایه گذاری بازارهای خود بهره ببرید.
 این بسیار مهم است که شما در ارتباط با همکاران فعال خود آن هایی را 
که می توانند به شما کمک کنند و برعکس آن ها که شما را به عقب می 
خوانند، بشناسید. برای موفقیت در این زمینه شما همواره نیازمند داشتن 
مهارت برقراری ارتباط خوب و مناسب می باشید و همیشه می بایست 
نسبت به فرصت های جدید و امکان گسترش روابط خود هوشیار باشید. 
شما حتما نباید مدرک و یا فارغ التحصیل دکترا باشید تا موفقیت خود را 
تضمین کنید. در حقیقت کارآفرینان موفقی را می توان دید که حتی در 
مقطع دانشگاهی نیز تحصیالت خود را به پایان نرسانده اند. مطالعات 
نشان می دهد که بسیاری از میلیونرهای خود ساخته از هوش متوسط 
برخوردار بوده اند. با این وجود، به همه ظرفیت ها و توانایی های خود توجه 
کرده اند و به زندگی اقتصادی مورد نظرشان و اهداف شخصی خود دست 

یافته اند زیرا هرگز از یادگرفتن و آموزش دیدن دریغ نکردند.
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یک لحظه مکث کن . . . 

درمان سرماخوردگی
 با بوییدن گیاهان دارویی

گیاهانی  بوییدن  سرماخوردگی  رفع  برای 
مثل نیلوفر، بوییدن صندل سرخ که با سرکه 
ساییده شده باشد و همچنین بوییدن سبوس 
جو با سرکه توصیه می شود. ریختن آب گرم 
بر جلوی سر و بخور دادن با بخار آب گرم 
مناسب است. همچنین  سیاه دانه را در سرکه 
در  و  کوبیده  کرده،  سرخ  سپس  خیسانده، 

پارچه ای بسته و ببویید.

هرگز نوزاد را به هوا پرتاب نکنید!
 

هرگز نوزاد خود را به هوا پرتاب نکنید، زیرا این 
کار می تواند موجب آسیب مغزی شدید شود و 
در بدترین حالت می تواند کشنده باشد. افزون 
بر این، پرتاب کردن نوزاد می تواند موجب 
معلولیت های دائمی شود، ممکن است باعث 
برخورد مغز نوزاد با دیواره های جمجمه شود 
که موجب پارگی رگ های خونی و جمع شدن 

خون در مغز  شود. 

ریزش مو انواع و علت های مختلفی دارد که در همه افراد یکسان 
نیست. بعضی افراد ژنتیکی و بعضی ها به علت مشکالت جسمانی به 
ریزش مو مبتال می شوند. ریزش مو بر اثر مصرف داروهای خاص: 
یکی از عوارض جانبی داروها ریزش مو است. داروهایی از قبیل رقیق 
کننده های خون، داروهای ضد آکنه، استروئیدهای انابولیک، داروهای 
آرتریت، افسردگی، نقرس، مشکالت قلبی یا فشار خون باال منجر به 

ریزش مو می شوند.

به تازگی بچه دار شده اید: در زمان بارداری هورمون ها از ریزش 
معمولی موها پیشگیری می کنند و باعث می شود موهایی ضخیم تر و 
جذاب تر داشته باشید ولی پس از تولد این موهای اضافه می ریزند و بعد 
از 3 تا 6 ماه بدن تان به تعادل می رسد. ریزش مو به دلیل کمبود آهن: 
آهن کمک می کند موهایی سالم داشته باشید. اگر عالوه بر ریزش مو، 
ناخن هایی شکننده، پوستی زرد یا رنگ پریده، تنفس ضعیف و ضربان 

قلب سریع دارید ممکن است علت آن کمبود آهن باشد.

می دانید علت ریزش موهایتان چیست؟

آیه روز

بگو ]چه[ به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بی  گمان کسانی که پیش از ]نزول[ آن دانش یافته  اند 
چون ]این کتاب[ بر آنان خوانده شود سجده  کنان به روی درمی  افتند. )سوره اسرا/ آیه ۱0۷(
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چه کسانی به موفقیت
 دیگران غبطه نمی خورند؟

روان شناسان و کارشناسان علوم رفتاری معتقدند که خشم ناشی از 
حسادت همچون یک سم کشنده عمل می کند، اما تقویت اعتماد به 
نفس باعث می شود شخص در هر شرایطی ارزش های خود را بداند و 
به دیگران حسادت نکند. احساس غبطه ای که فرد نسبت به دوستانش 
در خود حس می کند باعث افسردگی او می شود، خشم ناشی از موفقیت 
دیگران باعث تخلیه نیروی ذهنی او می شود و غلبه حسادت بدخواهانه 
سبب می شود انگیزه از بین برود و انسان به فردی تلخ و ناخوشایند تبدیل 
شود. برای رهایی از این احساسات ناخوشایند که سبب سرخوردگی و 
خشم و بروز حسادت می شوند می توان به راهکارهای ذیل روی آورد:

از مقایسه خود با دیگران دست بردارید
کاربرد عباراتی نظیر خانه او از خانه من زیباتر است یا او از من الغرتر 
است روش مناسبی برای ارزیابی ارزش های فردی و مقایسه عادالنه 
نیست. هر شخص نقاط قوت، استعداد و تجربیات منحصر به فرد خود 
را دارد. همواره افرادی بهتر، ثروتمندتر و توانمندتر وجود دارند، اما نباید 
انرژی خود را با احساس غبطه هدر داد. تنها کسی که باید خود را با او 

مقایسه کنید خود دیروزتان است.
دستاوردهای دیگران را به دیده تحقیر نگاه نکنید

افکاری نظیر او به خاطر رابطه خوبی که با رئیس دارد، ترفیع گرفته 
است یا او جایزه را به این خاطر گرفته که خانواده اش ثروتمند است، 
با خوار کردن دستاوردهای  باعث بروز غبطه می شود. شما هرگز 

دیگران به قدرت روحی دست پیدا نمی کنید.
پذیرش را در خود تقویت کنید و بدون قضاوت موفقیت های دیگران 

را تصدیق کنید. زمانی که حس کنید آن موفقیت حق آن فرد است، 
همین حس به شما انگیزه می دهد و تشویق تان می کند که سخت 
تر تالش کنید و اهدافی واالتر پیدا کنید. اگر احساس می کنید که 
تالش تان به اندازه کافی نیست، به جای موفقیت آن فرد، تمرکز را به 

رفتارهای خودتان معطوف کنید.
به کلیشه های خود، آگاه شوید

فرض و گمان درباره افراد موفق کار آسانی است. این که دیگران از 
ثروت، شهرت و موفقیت شغلی برخوردارند، دلیل نمی شود که از روش 
های غیرقانونی به این دستاوردها رسیده باشند. به جای تعمیم های 
گسترده برای شناخت این افراد تالش بیشتری کنید. وقتی به نظرتان 
می رسد آن فرد شایسته آن موفقیت نیست و اگر احساس کنید که 
موفقیت آن فرد به خاطر روابط ویژه یا شرایط ناعادالنه جامعه است، 
حسادت بدخواهانه بر شما غلبه می کند، انگیزه تان از بین رفته و به 

فردی تلخ و عصبانی تبدیل می شوید.
بر ضعف های خود تمرکز نکنید

برخی موارد تمرکز بر ضعف های خود و قوت دیگران ساده ترین کار 
است، اما این نگرش باعث می شود شما رفته رفته تبدیل به فردی غبطه 
خور و ناامید شوید. به جای این که کمبودهای خود را زیر ذره بین قرار 
دهید، بیشتر به فکر بهبود نقاط قوت خود باشید. خود همدلی را پیشه کنید 

و نهایت توان خود را به کار بگیرید.
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برگ سبز خودروی سواری پراید به  شماره 
پالک ایران ۶۹-۹۱۹ ب ۱۸ به نام جمعه 

جمالزئی  فرزند  رسول مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

خریداریم(    0۹۱53423744

هشتگ
۱۸:۱5شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
۱۶:۱52۱:30۱4:3020شروع 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 2۸ و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
0۹۱55۶222۹۱

322۱۱۶۸4

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 
ایزوگـام محمـدزاده 0۹۱574۱۱07۱ - باقری

تنوع محصول
نبش چهارراه دوم توحید

0۹۱5۱۶52۶00-32447۱۱0

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

و ... با قیمت مناسب    0۹۱5۶۶33230- برگی

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

0۹۱5   05۶   2۱00

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹۱55۶5۸2۶۸ - 0۹۱5۶۶۹35۱5 

۱0سال 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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
0۹۱5۶70۶53۸ اجرای لوله کشی ساختمان

گرفتگی و نشت لوله های فاضالب
لوله بازکنی با فنر برقی

نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 
بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

0۹۱5۱۶33۹03

خدمات تاسیساتی دهشیبی
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یادمان شهدای استان

»پروردگار را سپاس مى گويم كه اين نعمت بزرگ، امام خمينى را براى ما فرستاد تا ما را 
از ظلمت ها نجات دهد و راه روشنايى را نشان مان دهد.«

 “شهيد احمد دليل”

توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به استان

*رئيس پليس راه استان گفت: تصادفات هفته گذشته 
در محورهاى مواصالتى خراسان جنوبى 4 كشته و 47 

زخمى بر جاى گذاشت.
*معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، از 
صدور 458 كارت شناسايى صنعتگران از ابتداى سال 

97 تا كنون خبر داد.
*مدير صندوق بيمه كشاورزى گفت: از ابتداى سال 
زراعى جارى 70 درصد خسارت هاى وارده به محصول 

زرشک، مربوط به يخبندان بوده است.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

مسئول سازمان بسيج علمى، پژوهشى و فناورى 
در  استان  نخبگان  بايد  خراسان جنوبى گفت: 
حوزه هاى مختلف شناسايى شده و از ظرفيت آنها 
براى رفع مشکالت خراسان جنوبى استفاده شود.

با  ديدار  در  عقيلى پور  تسنيم، جواد  گزارش  به 
نخبگان و مخترعان خراسان جنوبى اظهار كرد: 
با توجه به تأثيرگذارى نخبگان  و توان اين افراد 

در رفع مشکالت جامعه، صرفاً با كمک  هاى نقدى 
نمى توان اين نخبگان را جذب كرد و نخبگان نيز 

به اين كمک ها گاهى نيازى ندارند.
وى گفت: دغدغه نخبگان در كشور اين است 
كه در رفع مشکالت كشور در حوزه هاى مختلف 
از توان اين افراد براى مسئله يابى و حل مسئله 
استفاده شود همان طور كه در دوران دفاع مقدس 

فرماندهان جنگ نخبگان و افراد جوان بودند.
و  پژوهشى  علمى،  بسيج  سازمان  مسئول 
فناورى خراسان جنوبى بيان كرد: امروزه كه 
جهاد در زمينه هاى علمى، اقتصادى و فرهنگى 
بايد  حوزه ها  اين  تمامى  در  مى گيرد  صورت 
نخبگان به عنوان افسر جنگ  به كارگيرى 
شوند.عقيلى پور با بيان اينکه نخبگان دغدغه 

گونه  هيچ  بدون  را  كشور  مشکالت  رفع 
دارند، خاطرنشان كرد: سازمان  داشتى  چشم  
فناورى در راستاى  بسيج علمى، پژوهشى و 
استفاده از توان نخبگان در مسئله يابى و حل 
مسائل از نخبگان در كارگروه هاى فناورى و 
كارگروه هاى نخبگان بسيج استفاده كرده است.
وى با اشاره به سخنان اخير رهبرى مبنى بر 

استفاده از نخبگان در دستگاه هاى اجرايى، از 
مسئولين خواست، بيش از پيش به نخبگان بها 
داده شود و با توجه به اينکه خود نخبگان نيز 
عالقه مند هستند بعضاً حتى بدون دريافت حق 
الزحمه به كشور خدمت كنند. ضرورى است تا 
نخبگان هر حوزه و دستگاهى شناسايى شده و 

براى رفع مشکالت از آنها استفاده شود.

غالمى-مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان جنوبى پيرو مطلب درج 
شده در نشريات و خبرگزارى هاى استانى مورخ 
۱9آبان ماه 97در خصوص حضور گردشگران در 
منطقه طبس در ايام پايانى ماه صفر  ضمن تشکر 
از حساسيت مردم شريف منطقه در خصوص 
حفظ شعائر دينى و مذهبى گفت: طبق بررسى 
هاى انجام گرفته برگزارى اين تور از طريق دفاتر 
مجوز دار استانى نبوده  و تذكرات الزم به تمامى 

شرايط  رعايت  براى  استان  داخلى  تورگردانان 
مذهبى پايان ماه صفر و عدم برگزارى تور در اين 
ايام داده شده است و در صورتى كه چنين حركت 
ناشايستى كه مغاير با شئونات مذهبى باشد از طرف 
دفاتر استانى صورت گيرد بدون شک مجوز دفاتر 
 مذكور ابطال مى گردد. حسن رمضانى افزود :

عالوه بر تذكرات به دفاتر و آژانس هاى مسافرتى 
به بومگردى هاى استان نيز تذكراتى درباره عدم 
سرويس دهى به مراجعان بى حجاب ،بدحجاب و  

كسانى كه حدود شرعى و قانونى را رعايت نمى 
كنند، داده شده است.

وى گفت: گردشگرانى كه در ايام پايانى ماه صفر 
در شهرستان طبس در برخى موارد هنجار شکنى 
كرده بودند توسط آژانس هايى از ساير استان ها به 
خراسان جنوبى عزيمت كرده بودند كه با ادارات 
كل ميراث  فرهنگى مبدا اين آژانس ها و دفاتر 
مکاتبه خواهد شد و مراتب براى پيگيرى قضايى و 

قانونى به اطالع آنها خواهد رسيد.

وى در عين حال گفت: تمامى دفاتر مجوز دار 
كشور حق دارند به هر جاى ديگر كشور تور 
اعزام نمايند مشروط به آنکه ضوابط قانونى را 
رعايت كنند و به مالحظات فرهنگى و اعتقادى 
مردم شهرها و روستاهاى مقصد گردشگرى 
مجدد  تاكيد  ضمن  رمضانى  بگذارند.  احترام 
به برخورد قانونى و قضايى با هنجار شکنانى 
كه احساسات مردم متدين طبس را جريحه 
هم  و  همشهريان  تمامى  از  نمودند  دار 

استانى هاى عزيز درخواست كرد كه با اداره 
ادارات  كل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى و 
شهرستانى در شناسايى و معرفى هنجار شکنان 

در تمامى ايام سال همراه باشند.

گروه خبر- فرمانده نيرو هوايى ارتش با اشاره به 
اينکه نيرو هوايى چهل سال است كه در تحريم 
قرار دارد و هيچ چشم داشتى به بيرون ندارد، گفت: 
تحريم ها براى ما بركت بوده و ما را به توانمندى 
رسانده است. سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده روز 
گذشته در ديدار با نماينده ولى فقيه در خراسان 
جنوبى، اظهار كرد: حوزه كارى در نيرو هوايى بسيار 
وسيع است.وى با بيان اينکه بر اساس برآوردى كه 

از تهديدات دشمن داريم آمايش سرزمينى خود را 
شکل داده ايم، افزود: نيرو هوايى فعاليت خود را در 

شرق كشور افزايش داده است.
اينکه  به  اشاره  با  ارتش  هوايى  نيرو  فرمانده 
نيروهاى هوايى به دليل تحرک زيادى كه دارند 
را  پايگاه هاى مستقر مناطق وسيعى  بايد در 
پوشش دهند، گفت: پشتيبانى الزم از نيروهاى 
زمينى و تامين امنيت در كشور جزو اولويت هاى 

نيرو هوايى است. وى با بيان اينکه نيرو هوايى 
بر حسب وظيفه تامين امنيت مردم منطقه را 
بر عهده دارد، عنوان كرد: نيرو هوايى يکى از 
نيروهاى پشتيبان است كه با امام راحل بيعت 
كرده است.نصيرزاده با اشاره به اينکه نيرو هوايى 
در شش ماه نخست جنگ توانست به تنهايى 
بيان  كند،  ايستادگى  دشمن  تهاجم  برابر  در 
از  تهديدات دشمن  تمامى  كرد: خنثى كردن 

ديگر دستاوردهاى نيرو هوايى در ابتداى جنگ 
تحميلى بوده به گونه اى كه اقتصاد جنگ عراق 
را از كار انداخت و باعث كند شدن حركت آن 

ها شد.
وى با بيان اينکه  نيرو هوايى برحسب وظيفه در 
همه رويداد ها حضور فعال دارد، اظهار كرد: وظيفه 
اصلى نيروهاى نظامى و هوايى خدمت خالصانه به 
مردم است و در هر جايى كه استقرار داشته باشيم 
هدفى جز خدمت به مردم نداريم.فرمانده نيرو 
هوايى ارتش با اشاره به اينکه نيرو هوايى چهل 
سال است كه در تحريم قرار دارد و هيچ چشم 
داشتى به بيرون ندارد، افزود: تحريم هاى دشمن 
در واقع براى ما بركت بوده چراكه ما را به توانمندى 

هاى زيادى رسانده است.
اينکه در خصوص ساخت صنايع  بيان  با  وى 
هواپيمايى يک فروند هواپيما به نام كوثر به پرواز 
درآمد و به ناوگان هوايى پيوسته است، گفت: 
خوشبختانه جار و جنجال هاى اخير دشمن هيچ 
تاثيرى بر توانمندى هاى نيروهاى نظامى خصوصا 

نيرو هوايى نداشته است.

فکر تعرض به کشور باید
 از دشمن گرفته شود

نماينده ولى فقيه در استان هم در اين ديدار گفت: 
دشمن نبايد حتى فکر تعرض به كشور را داشته 
باشد و قرآن كريم مى فرمايد خيال تهاجم را از 
دشمن بگيريد. حجت االسالم عبادى افزود: اين 
يک نوع پشتيبانى از نوع انسان است چون آدم 
هاى دنياپرست اگر اين فکر از آنها گرفته نشود 
هميشه براى بشر مشکل ايجاد مى كنند. وى 
تصريح كرد: اگر نيروهاى مسلح جامعه اى دچار 
كوچک ترين تبانى و سستى شوند، دشمن در 

نابودى آن كشور درنگ نمى كند.
نماينده ولى فقيه گفت: دشمن همواره شرط 
گذاشته و از مذاكره بحث مى كند اما همه اينها 
مکر و تزوير است چرا كه دشمن از ما مى ترسد. 
وى افزود: روزى كه جمهورى اسالمى محقق 
شد اگر ديگر كشورهاى اسالمى هم اين سيستم 
را در كشورهاى خود پياده مى كردند اينقدر مورد 
تهاجم بيگانه قرار نمى گرفتند و اميدواريم از 

خواب غفلت بيدار شوند.

تور هنجارشکن از خارج استان وارد شده است 

باید از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکالت استفاده شود

تحریم ها برای ما برکت بوده است

مشاوره های دستیار ویژه آقای وزیر برای 
چالش های استان  به بار می نشیند؟

اتمام حجِت حجتی با 
کارشناسان تنگ نظر!

محمود حجتى وزير جهاد كشاورزى از جمعه مهمان 
خراسان جنوبى است.  حضور چند روزه عالى ترين مقام 
حوزه كشاورزى كشور در استان را عالوه بر افتتاحيه ها 
و برنامه هاى معمول داراى نقاط قوت پررنگى نيز بود 
. يک منبع موثق در اين باره به آوا گفت : اصل سفر 
حجتى به خراسان جنوبى متاثر از حضور مديرى هم 
استانى  در كسوت دستيار وى بوده كه توانسته است 
با چانه زنى خود ، يک عضو پر مشغله هيئت دولت را 
براى مدتى غير معمول و طوالنى  به  استانى مرزى 
بکشاند و در يک برنامه فشرده بازديد از شهرهاى دور و 
نزديک، امکان آشنايى وزير را با داشته ها و نداشته هاى 
كشاورزى استان فراهم آورد.  به گفته وى برنامه هاى 
پيش بينى شده به صورتى بوده است كه حتى فرصت 
استراحت و صرف غذاى اين عضو كابينه دولت را نيز 
خالصه كرده بود !  اين فرد مطلع اظهار كرد: ايفاى 
نقش پررنگ تر در حمايت يا حداقل شناساندن استان و 
ظرفيت هاى آن با توجه به حضور متعدد ساير هم استانى 
هاى ساكن پايتخت يکى از نکات بارز اين سفر بود كه به 
شرط  احساس مسئوليت بيشتر و تعلق خاطر به سرزمين 
آبا و اجدادى مى تواند توسط ساير هم استانى هاى 
مسئول در پايتخت به بقيه وزارتخانه ها و سازمان ها نيز 
تسرى يابد و به توسعه روز افزون منطقه  كمک شايانى 
بنمايد. به گفته اين فعال حوزه توليدات كشاورزى ،  نکته 
قوت ديگر اين سفر اطالعات جامع حجتى از چالش 
هاى پيش روى استان است كه با توجه به تصويرى 
كاملى كه  از وضع خراسان جنوبى توسط دستيار ويژه  
وى براى او ترسيم شده ،  باعث شناسايى جزئيات و نقاط 
بحرانى ريز در فرآيند كار توليد و بهره بردارى كشاورزى 
گرديده و اميد است به رفع آن كمک نمايد. اين  مطلع 
درباره رهاورد ديگر سفر وزير جهاد كشاورزى به آوا گفت:  
از مشکالت پيش روى استان در اين حوزه تنگ نظرى 
ها در بدنه ادارى است كه عليرغم تعامل مديران ملى و 
استانى بسيارى از فعاليت ها در سطح كارشناسى و اجرايى 
به بن بست و يا به بى انگيزه شدن سرمايه گذار و يا توليد 
كننده مى انجامد كه گويا در سفر اخير وزير،حجتى با 
اين افراد كه از قبل شناسايى شده بودند اتمام حجت 
كرده تا با تنگ نظرى ،  مانع توسعه در اين حوزه نشوند. 
حال بايد ديد كه پس از اين سفر ، تدابير وزير و هيئت 
همراه و مسئوالن استانى در خصوص  اين چالش كه  
متاسفانه در بدنه اجرايى و كارشناسى دستگاه هاى ذيربط 
رسوخ كرده است، مى تواند گام مثبتى در توسعه حوزه 
توليدات كشاورزى و فرآورده هاى دامى در استان باشد 
و باعث تسهيل امور گردد يا خير ؟ )خوانندگان ارجمند 
مى توانند نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب 
كاربرى avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

رقابت ۴۳۰ بلندقامت دختر کشور
 در بیرجند

رئيس هيئت واليبال خراسان جنوبى گفت: نخستين 
دوره مسابقات المپياد نخبگان واليبال نونهاالن دختر 
ايران با شركت بيش از 4۳0 بانوى بلندقامت كشور 
در بيرجند برگزار مى شود. ملکى با اشاره به پيگيرى  
جوانان  و  ورزش  كارشناسان  و  مديركل  رايزنى  و 
خراسان جنوبى در ارتباط با اخذ موافقت وزارت ورزش 
و جوانان براى ميزبانى از مسابقات خاطرنشان كرد: 
ناظران وزارت ورزش و جوانان و مسئوالن كميته 
برگزارى  حسن  بر  واليبال  فدراسيون  استعداديابى 
المپياد استعدادهاى ورزشى برتر كشور نظارت داشته و 
داوران برجسته درجه يک و ملى اين رقابت ها را سوت 
خواهند زد. وى ابراز كرد: سوت آغاز مسابقات واليبال 
نونهاالن دختر المپياد نخبگان برتر ورزشى ايران اول 

آذر در بيرجند نواخته مى شود.

احداث زمین ورزشی 
در خیابان شهید کالهدوز

زمين ورزشى به مساحت 2 هکتار در خيابان شهيد 
كالهدوز توسط شهردارى منطقه يک بيرجند احداث 
شد. مدير منطقه يک شهردارى بيرجند گفت: اين 
زمين ورزشى با هدف توسعه اماكن ورزشى ، گسترش 
 فرهنگ ورزش و ورزش همگانى احداث شده است.

به  ورزشى  زمين  اين  تسطيح  و  خاكريزى  از  توانا 
مساحت هزار و 200 متر مربع خبر داد و افزود: عالوه 
بر آن طول جدول گذارى اين زمين 400 متر و جدول 
كشى به متراژ هزار و 200 متر براى احداث پياده رو 
اجرا شده است. وى آسفالت پياده روهاى اطراف زمين 
را 2 هزار و  400 مترمربع اعالم كرد و گفت: براى 

اجراى اين طرح 20 ميليون تومان هزينه شده است.

ورزشی

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان

خراسان جنوبی  شاهراه خدمت رسانی جهاد کشاورزی
گروه خبر- وزير كشاورزى گفت: خوشبختانه امروز 
زعفران خراسان جنوبى با برند كارخانه تروند به 
صورت بسته بندى در اختيار مصرف كننده نهايى 
اروپايى قرار مى گيرد و اين مهم از افتخارات ملى 
است كه چنين كارآفرينانى پرتالش در كشور 
داريم. حجتى در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين 
سوال خبرنگاران كه سياست حمايتى از كشاورزان 
حوزه  در  اثرى  ها  تحريم  است،گفت:  چگونه 
كشاورزى ندارد و اين سوال بايد از مديران بخش 
هاى  ديگر كشور پرسيده شود و وزارت جهاد در 
راه توليد محصوالت كشاورزى و نهادهاى دامى 
تمام تالش خود را مى كند  تا مردم دچار مشکل 
نشوند.  محمود حجتى، در حاشيه بازديد از فعاليت 
كارخانه تروند زعفران و سرمايه گذارى آن تقدير  
به  آرزوى ماست كه كشاورزى  اظهار كرد:  و 
كشاورزى  جهاد  وزير  باشد.  زنجيره  صورت 
با بيان اينکه در سيستم اين مجموعه 2 هزار 
كشاورز به صورت قراردادى محصوالت شان در 
اختيار كارخانه قرار مى دهند تا زعفران را فرآورى 
و بسته كنند، گفت: در  موضوع زعفران آرزوى 
ديرينه اين بوده كه بسته بندى داشته باشيم تا 

نياز مصرف كننده نهايى را تامين كنيم.
از  استفاده  با  اميدواريم  اينکه  به  اشاره  با  وى 
مواد اوليه زعفران بتوانيم در صنعت داروسازى 
برداريم،  مثبتى  گام هاى  بهداشتى  آرايشى  و 
ادامه داد: قدم اول كه سخت تر و مسير ناپيموده 
بوده توسط كارآفرينان و مسئوالن محلى انجام 
شده و اكنون با پشتيبانى دولت تسهيالتى در 
اختيار  كشاورزان براى توسعه قرار مى گيرد تا  
محصوالت كشاورزان بيشترى تحت پوشش 
به  اشاره  با  كشاورزى  جهاد  وزير  گيرد.  قرار 
ناشناخته بودن محصوالت توليدى اين كارخانه، 
با  بايد  تروند  كارخانه  مسئوالن  كرد:  عنوان 
جنوبى   خراسان  مجلس  نمايندگان  همکارى 
توليدى  محصوالت  بازاريابى  و  معرفى  براى 

كارخانه در كشور بيشتر تالش كنند. حجتى 
گفت: در اين رابطه صدا و سيماى مركز خراسان 
جنوبى مسئوليت دارد براى معرفى محصوالت 
و  كشاورزى  جهاد  سازمان  با  استان  توليدى 

توليدكنندگان همکارى كنند.

صدور ساالنه 3 تن زعفران از  کارخانه 

محسن احتشام، مدير عامل كارخانه تروند زعفران 
اتاق بازرگانى خراسان جنوبى هم در  و رئيس 
اظهار  زعفران  تروند  كارخانه  از  بازديد  حاشيه 
كرد: ميزان صادرات ساالنه اين كارخانه ۳ تن 
زعفران است. وى با بيان اينکه كمبود نقدينگى 
و سرمايه در گردش از مشکالت و سختى هاى 
اين كارخانه است كه با آن دست و پنجه نرم 
با  مى توان  را  مشکالت  اين  گفت:   مى كند، 
حمايت دولت از شركت هاى دانش بنيان رفع كرد.

بازدید از مزرعه تولید و تکثیر 
خارشتر در خراسان جنوبی

به   وزير جهاد كشاورزى در دومين روز سفر 
استان همچنين از مزرعه توليد و تکثير خارشتر 

شركت پيوند خاوران قاين به عنوان نخستين 
مزرعه الگويى در سطح كشور بازديد كرد.

اين مزرعه داراى 2۱9 هکتار است كه از سال 
94 كشت خارشتر در اين مزرعه انجام مى شود. 
نحوه كشت خارشتر در اين مزرعه تکثير ريزوم 
و بذر است كه هدف از اجراى اين طرح تامين 
علوفه، توليد بذر و عرقيجات است. همچنين سال 

گذشته 5 هکتار مزرعه توليد بذرى احداث شده 
كه در سال 97 مزرعه سبز و آماده بهره بردارى 
است. وى در چهارمين برنامه از دومين روز حضور 
خود در خراسان جنوبى باحضورنماينده شهرستان 
قاين و جمعى از مسئوالن استانى و شهرستانى،از 
در  خضرى  نيمبلوک  زراعى  سهامى  شركت 

شهرستان قاين  نيز بازديد كرد.

طرح آبیاری تحت فشار اسالم آباد 
قاینات افتتاح شد

طرح آبيارى تحت فشار )تيپ( چاه شماره هشت 
شهرستان  آباد  اسالم  زراعى  سهامى  شركت 
قاينات هم با مساحت 4۱ هکتار روز گذشته با 
حضور وزير جهاد كشاورزى افتتاح شد. مدير جهاد 

كشاورزى قاينات در آيين افتتاح اين طرح گفت: 
طرح آبيارى تحت فشار در اين شركت سهامى 
زراعى با هزينه 2 ميليارد و 7۳6 ميليون ريال از 
محل اعتبارات دولتى و خوديارى اجرا شده است. 
سجادى، هدف از اجراى اين طرح را افزايش بهره 
ورى آبيارى و كاهش مصرف بذر، كود و سموم 
ذكر كرد و افزود: با اجراى اين طرح ۱80 هزار و 

400 مترمکعب آب صرفه جويى شده است.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از قنات   
بلده و واحد مونتاژ تراکتور فردوس

به  سفر  روز  دومين  در  كشاورزى  جهاد  وزير   
خراسان جنوبى از قنات بلده و واحد مونتاژ قطعات 
تراكتور فردوس بازديد كرد. در بازديد حجتى از 
قنات بلده فردوس بر افزايش بهره ورى و استفاده 
بهينه از آب قنات با توجه به خشکسالى هاى اخير 
تاكيد شد. قنات بلده فردوس ۱5 رشته قنات و 
چهار دهنه چشمه دارد و آب اين قنات، پس از 
پيمودن 45 كيلومتر، بيش از 2 هزار و ۳82 هکتار 
از زمين هاى كشاورزى فردوس را سيراب مى 
كند.اين قنات تير 95 با 2 هزار سال قدمت در 

فهرست ميراث جهانى ثبت شد. همچنين وزير 
جهاد كشاورزى همچنين از واحد مونتاژ قطعات 
تراكتور در فردوس ديدن كرد. اين واحد پارسال با 
ظرفيت مونتاژ  4 هزار قطعه تراكتور راه اندازى شد 
كه در مدت يک سال ۳0 درصد از ظرفيت توليد 

اين كارخانه محقق شده است.

اراضی موردنیاز منطقه ویژه 
اقتصادی نهبندان قابل واگذاری است

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار روز جمعه 
در آيين افتتاح طرح آبيارى زيرسطحى شهرستان 
نهبندان كه با حضور وزير جهاد كشاورزى برگزار 
ويژه  منطقه  اندازى  راه  مسئول  گفت:  شد، 
اقتصادى در نهبندان مشخص و اراضى موردنياز 
براى راه اندازى اين منطقه ويژه شناسايى شده 
كه قابل واگذارى است. علوى مقدم از اجرايى 
شدن دستورات مقام معظم رهبرى براى ايجاد 
نهبندان خبر داد و  اقتصادى در  منطقه ويژه 
افزود: پيگيرى هاى نماينده مردم نهبندان و 
سربيشه و استاندار منجر به راه اندازى منطقه 
اين شهرستان شده است.  اقتصادى در  ويژه 
وى ابراز اميدوارى كرد: راه اندازى اين منطقه 
شهرستان  مرزهاى  شدن  فعال  باعث  ويژه 
نهبندان شود. امام جمعه نهبندان هم در اين 
آيين گفت: جمعيت اين منطقه در فاصله بين 
2 سرشمارى به واسطه خشکسالى حدود هفت 
هزار نفر كاهش يافته است و براى ماندگارى 
جمعيت بايد تالش كرد.حجتى همچنين ديروز 
با سفر به بشرويه به ترتيب از پروژه آبخيزدارى 
صندوق توسعه ملى بازديد كرد. افتتاح همزمان 
پروژه تجهيز و نوسازى اراضى در سطح 800 
هکتار و بازديد از كارخانه سبزى خشک كنى 
و توليد عرق هاى اكسير طبس از برنامه هاى 
به   كشاورزى  جهاد  وزير  سفر  روز  آخرين 

برگزاری اولین دوره آموزشی ویژه مهندسان خراسان جنوبى است.
فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی

غالمى-رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و 
منابع طبيعى استان با اعالم اينکه به همت سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى خراسان جنوبى دوره 
آموزشى ويژه مهندسين فنى واحدهاى پرورش مرغ 
گوشتى براى اولين بار در  استان به مدت 2 روز برگزار 
گرديد. وى بيان كرد: اين دوره با هدف به كار گيرى 
فارغ التحصيالن رشته دامپرورى در واحدهاى پرورش 
مرغ گوشتى، افزايش راندمان توليد با حضور ۱۳ نفر از 
شركت كنندگان برگزار شد. جاده گى افزود: آشنايى با 
قانون نظام جامع دامپرورى كشور، اصول تغذيه و اصول 
پرورش، ساختمان و تأسيسات و مديريت و بازاريابى 
سرفصل هاى اين دوره آموزشى مى باشد. وى خاطر 
نشان كرد: فراگيران پس از قبولى در آزمون و مصاحبه 
براى آمادگى بيشتر براى حضور در واحدهاى پرورش 
مرغ گوشتى به عنوان مدير فنى، آموزش هاى الزم را 

براى به روزرسانى اطالعات كسب مى نمايند.

با لباس محلی در کالس درس

رئيس اداره آموزش و پرورش عشايرى خراسان جنوبى 
بر  مبنى  مدارس  از  بعضى  درخواست  در خصوص 
استفاده از لباس هاى محلى براى پوشش فرم، گفت: 
تعدادى از مدارس شهرستان سربيشه در اين خصوص 
پيشنهاد داده اند كه اميدواريم با پيگيرى هاى مربوطه اين 
امر محقق شود. به گزارش ايسنا، انصارى همچنين 
بيان كرد: با وجود محدوديت هاى موجود در مناطق 
عشايرى، سال گذشته 85 درصد دانش آموزان داوطلب 
كنکور سراسرى، قبول داشته اند. وى افزود: يکى از 
تالش هاى صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش 
عشايرى، توزيع بسته هاى لوازم التحرير و لباس بين 
دانش آموزان است، به طورى كه براى سال تحصيلى 
جديد، 6700 بسته لوازم التحرير براى دانش آموزان آماده 
شده بود كه از اين بسته ها، ۳400 بسته همراه با كيف 
مدرسه بوده  است.وى درباره مشکل آب شرب بعضى از 
مدارس عشايرى استان، افزود: با شناسايى مدرسه چاه 
شهيد عبداللهى كه با مشکل آب شرب مواجه بود، دو 

مخزن هزار ليترى سه اليه براى مدرسه نصب شد.

امروز اوج بارش ها در  استان

صدا وسيما- امروز براى اغلب مناطق خراسان جنوبي 
رگبار پراكنده باران گاهى همراه با رعد و برق و وزش باد 
 پيش بينى مى شود. كارشناس هواشناسى استان گفت :

با توجه به عبور امواج ناپايدار از اليه ميانى جو استان 
براى ساعات آينده رگبار پراكنده باران گاهى همراه با 
رعد و برق و وزش باد پيش بينى مى شود. زارعى با 
بيان اينکه بيشترين بارش ها از امروز ظهر تا صبح روز 
 دوشنبه براى نقاط مختلف استان پيش بينى شده، افزود :
افزايش  امروز  از  جوى  هاى  ناپايدارى  تقويت  با   
سرعت وزش باد، بارش باران و احتمال بارش تگرگ 
در ارتفاعات و تشکيل مه براى اغلب نقاط استان قابل 
پيش بينى است. وى از احتمال جارى شدن روان آب بر 
اثر رگبار باران به ويژه براى نيمه شمالى استان خبر داد و 
گفت : با عبور سامانه بارشى از اواخر وقت دوشنبه روند 
كاهش دماى هوا آغاز و در روزهاى دوشنبه و سه شنبه  
در مقايسه با  جمعه شب گذشته به طور ميانگين ۳ تا 6 

درجه دما كاهش مى يابد.

خانه قرآنی در سربیشه 
به بهره برداری رسید

حضور  با  سربيشه  الهدى  علم  قرآنى  ايرنا-خانه 
جنوبى،  خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
فرماندار سربيشه و جمعى از مسئوالن همزمان با 
هفته وقف افتتاح شد. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
سربيشه روز گذشته در مراسم افتتاح اين خانه قرآنى 
گفت: اين طرح با اعتبار ۱00 ميليون تومان به بهره  
بردارى رسيد و ساختمان اين خانه قرآنى توسط رضا 
مشتاقان براى بيتوته مبلغين، برنامه هاى مذهبى و 
امور قرآنى به مساحت ۱80 مترمربع وقف شده است. 
امينى نسب افزود: همچنين عمليات اجرايى پنج باب 
سوئيت با امکانات كامل در محل مجتمع فرهنگى 
و مذهبى حضرت ابوالفضل العباس )ع( شهرستان 
با زيربناى 200   سربيشه آغاز شد كه اين واحدها 
متر مربع و اعتبار ۱50 ميليون تومان احداث و سال 

آينده بهره بردارى مى شود.

برگزاری مانور عملیاتی آموزشی برخورد 
بیل مکانیکی با لوله گاز و عملیات امداد 

 

دادرس مقدم-به مناسبت هفته پدافند غير عامل  و 
در مراسمى روز گذشته با حضور نظافت مديركل 
شركت  مديرعامل  استاندارى،  عامل  غير  پدافند 
گاز  و جمعى از مسئوالن استان و شهرستان، مانور 
عملياتى آموزشى برخورد بيل مکانيکى با لوله گاز و 
عمليات امداد و نجات شركت گاز خراسان جنوبى در 
بيرجند برگزار شد. هاشمى، مديرعامل شركت گاز در 
حاشيه اين مراسم بيان كرد: در راستاى اين سناريو 
يک دستگاه بيل مکانيکى متعلق به پيمانکار يکى از 
 سازمان هاى حفار كه بدون اخذ استعالم تاسيسات ،

اقدام به حفارى كرده بود به شبکه گاز برخورد كرده و 
منجر به انفجار و آتش سوزى مى شود. وى تصريح 
از  اعم  گوناگون  هاى  سازمان  مانور  اين  در  كرد: 
اورژانس، نيروى انتظامى،  شركت برق ،آتش نشانى و 

ساير دستگاه ها حضور داشتند.

پیوستن جنگنده ایرانی »کوثر« به ناوگان هوایی کشور
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله  فرمودند:     

لِیَُكن لََک في ُکلِّ َشی ءٍ نِیٌَّة صالَِحٌة َحتَّی النَّوِم و األکِل
در هر چیز باید نیّتی نیک داشته باشی، حتّی در خوردن و خواب.

)بحار األنوار ، ج 45 ، ص ۹5(

انقالبی بودن باید در تمام رفتارهای 
شبانه روز ما وجود داشته باشد

علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: مشکل این است 
که اگر در کشور کسی اقدام مثبت انجام داد گاهی در 
این اقدام مثبت تنها می ماند، یک نفر اثر ندارد اگر یک 
امام جمعه حرکت کند و دیگران حمایت نکنند تنها 
می  ماند و اثر ندارد. اگر موجی در قشر انقالبی اتفاق 
افتاد، به جایی می رسد اما اگر حمایت نشود به جایی 
نمی رسد. وقتی بحث انقالب می شود همه ادعای 
انقالبی بودن می کنند؛ انقالبی بودن صفتی است که 
باید در تمام رفتارهای شبانه روز ما وجود داشته باشد. 

انتخاب ۵ نامزد شهرداری تهران 
سیاسی  است

در خصوص  کارگزاران  دبیر کل حزب  کرباسچی، 
گزینه های شهرداری تهران، گفت: قصد ندارم در مورد 
گزینه ها صحبت کنم اما توصیه ما به شورا این است 
که تالش کنند افراد کارآمد و آشنا به مسائل شهری 
انتخاب شوند و این حرف ها بیش از 10 بار زده شده 
است. وی درباره انتخاب ۵ گزینه شهرداری، گفت: 
همه سیاسی هستند تعارف نداریم. افرادی که انتخاب 
می شوند، نوع انتخاب و نوع برخوردها سیاسی است. 

ادعاها در سال 88  این  از  بزرگتر 
مطرح  شد اما هیچ استنادي ارائه نشد

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر یکی از فعاالن 
سیاسی درباره اضافه شدن 8 میلیون رای به آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: چرا ایشان 
ادعا نکرده است که 100 میلیون رای به  آرا اضافه 
ادعایی  ایشان  درباره  دیگران  اگر  آیا  است؟  نشده 
بکنند و نسبت ناروایی به ایشان بدون استناد بدهند 
آیا واجد اهمیت است و یا اساسا درست است؟ بزرگتر 
انتخابات  درباره صحت  سال 88  در  ادعاها  این  از 
مطرح شد اما هیچ استناداتی درباره آنها ارائه نشد و 
زشت است که دوباره چنین ادعاهایی تکرار می شود. 

با رد الیحه CFT با ترامپ و سیاست 
آمریکا در قبال ایران همسو شده ایم

 
الحاق  الیحه  رد  درباره  سیاسی  فعال  هاشمی طبا، 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه 
از سوی شورای   )CFT( تروریسم  تامین مالی  با 
نگهبان گفت: امیدوارم نظر شورای نگهبان به عنوان 
رد این الیحه نباشد، زیرا با رد این الیحه با ترامپ 
و سیاست های آمریکا در قبال ایران همسو شده ایم.
دقیقا روز سیزده آبان که آن ها ما را تحریم کردند، 
در داخل هم خودمان، با رد این الیحه خودمان را 
تصویب  عدم  کردیم.  محروم  بانکی  ارتباطات  از 
الیحه مشکالت زیادی را به همراه خواهد داشت.

شکست برجام موجب 
بی اعتباری اروپاست 

سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی با بیان اینکه مسلماً توافق هسته ای با ایران 
گفت:  نمی گرفت،  صورت  اروپا  همکاری  بدون 
اعتباری  بی  موجب  توافق  این  شکست  واقع  در 
اروپاست. حاکمیت امروز آمریکا نمی خواهد دیگران 
در حل و فصل مسائل منطقه ای و جهانی نقش 
داشته باشند، زیرا برای قدرتی که یکجانبه گرایی 
را دنبال می کند مشارکت معنایی نخواهد داشت. 

اصالح طلبان نگران تکرار کارنامه 
کارآمد قالیباف هستند

انقالب  رهپویان  جمعت  کل  دبیر  سروری،  پرویز 
در مورد واکنش اصالح طلبان به احتمال پذیرش 
گفت:  قالیباف  توسط  مستضعفان  بنیاد  مسئولیت 
رفتارهای این جریان طبیعی است و غیر از این نباید 
توقع داشته باشیم، اکنون جریان اصالح طلب احساس 
می کند که اگر کارنامه کارآمد قالیباف در شهرداری 
تهران جای دیگر تکرار شود به طور یقین ناکارآمدی 
اصالح طلبان که امروز در شهرداری، دولت و وضعیت 
اقتصاد کشور مشهود است بیشتر به چشم خواهد آمد.

همچون مردم احساس خوبی 
از قیمت ها ندارم

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در پاسخ به این 
اجناس هستید، گفت:  قیمت  در جریان  سوال که 
اطالع  قیمت ها  از  ولی  بله. همسرم خرید می کند 
می کنم  درک  کامال  نیست.  خوبی  شرایط  دارم. 
نیز  ما  و  باشند  نداشته  خوبی  احساس  مردم  که 
همچون مردم احساس خوبی از این موضوع نداریم.

امروز خیلي علني به توافقات 
و مذاکرات دولت بي مهري مي شود

علی تاجرنیا، فعال سیاسی با اشاره به انتقادات به دولت 
گفت: جالب است که در دوره های قبل اگر کسی 
در مسائل هسته ای کوچک ترین نظری یا موضوع 
جاسوسی  به  متهم  فرد  آن  می گفت  محرمانه ای 
و خیانت به کشور می شد اما امروز خیلی علنی به 
توسط  رسمی  صورت  به  که  مذاکراتی  و  توافقات 
دولت صورت می گیرد، این چنین بی مهری می شود. 

سیده الهام حسینی - صبح دیروز نشست خبری 
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار 
شد. دکتر احمدرضا خزاعی با بیان این که این اداره 
کل از شهریور سال 94 با تدبیر مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعی تشکیل شد، ادامه داد: مطابق ماده 
5 قانون تامین اجتماعی، اتباع خارجی که به صورت 
قانونی و مجاز اشتغال به کار دارند، می توانند مشمول 
بیمه تأمین اجتماعی شوند و هیچ تفاوتی با شهروند 
ایرانی نخواهند داشت. وی با اشاره به این که 4۲ هزار 
نفر از اتباع خارجی در کشور بیمه هستند، اضافه کرد: 
به طور کلی ۸۲ هزار بیمه شده اصلی و تبعی از اتباع 
خارجی داریم. خزاعی، بیمه ایرانیان خارج از کشور را 
بخش دیگر کار این اداره کل عنوان کرد و افزود: از 
3 میلیون و 5۰۰ هزار نفر ایرانی مقیم خارج از کشور 
3۰ هزار نفر بیمه پرداز هستند که همراه با خانواده 
هایشان ۷۰ هزار نفر می شوند. به گفته وی ۸۲ هزار 
ایرانی مستمری بگیر در خارج از کشور داریم و این 
اداره کل مجموعا به 3۱۰ هزار ایرانی مستمری بگیر 
ارائه می دهد.  از کشور خدمات  پرداز خارج  بیمه  و 
مدیرکل اتباع خارجی تأمین اجتماعی با بیان این که 
به طور کلی تأمین اجتماعی به 39۰ هزار نفر از اتباع 
خارجی خدمات می دهد، خاطرنشان کرد: 9۰ درصد 
اشاره  با  افغانستان هستند. خزاعی  از  ها  بیمه شده 
به این که خراسان جنوبی جزو ۱4 استانی است که 
اشتغال و اقامت اتباع خارجی در آن قانونی می باشد، 
یادآور شد: در این استان ۱9۲ نفر بیمه پرداز اصلی 
داریم که با خانواده های خود به 43۲ نفر می رسند. 
تبعه خارجی  اگر  این که  بر  تاکید  با  وی همچنین 
اقامت و پروانه کار قانونی داشته باشد، تحت حمایت 
قانون کار قرار می گیرد، تصریح کرد: در این صورت 
کارفرما نیز موظف به پرداخت حق بیمه فرد می شود.

بازنگری قانون برای برداشتن محدودیت

 

شغلی اتباع خارجی الزم است
به گفته وی اگر کارفرمایی، از اتباع خارجی بدون مجوز 
اقامت و پروانه کار و یا کار نامرتبط با پروانه ای که 
دارد، استفاده کند، به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار و 
بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت، 
کارفرما مشمول جریمه شده و باید به ازای هر یک روز 
کار 5 برابر حداقل دستمزد روزانه که امسال ۱۸5 هزار 
تومان است پرداخت کند، اگر بر این اصرار داشته باشد 
به ۱۰ برابر حداقل دستمزد جریمه می شود. مدیر کل 
اتباع خارجی تأمین اجتماعی با اشاره به این که اتباع 
خارجی شامل دو گروه پناهندگان و کسانی که با ویزای 
کار و پروانه کار تخصصی وارد ایران شده اند، تقسیم 
می شوند، اضافه کرد: پناهندگان تنها در 4 گروه شغلی 
اجازه کار دارند که اکثرا مشاغل سخت همچون جمع 
آوری زباله و ضایعات، سنگ بری و کار با مواد شیمیایی 
هستند. دکترخزاعی به حدود ۸34 هزار پناهنده غیر 
ایرانی در کشور اشاره کرد و گفت: برخی از آنان به ویژه 
در بین اتباع کشور افغانستان تحصیالت باالیی دارند و 
شایسته نیست تنها در مشاغل خاص و سخت اجازه کار 
داشته باشند، در همین راستا قرار شد بازنگری هایی در 
این قوانین انجام گیرد تا محدودیت ها برداشته شود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اعتقاد بر این که 
تامین اجتماعی با پوشش بیمه حلقه مفقوده قبل از 

کار  کودک  همچون  اجتماعی  های  آسیب  رخداد 
است، خاطرنشان کرد: اگر تامین اجتماعی بتواند اتباع 
افغانستانی را بیمه و کارفرما نیز ۲۰ درصد حق بیمه را 
پرداخت کند، در صورت فوت فرد، به فرزندان وی حقوق 
پرداخت شده و دیگر کودک خیابانی نخواهیم داشت.

تعداد بسیاری از اتباع خارجی کشور، 
از خدمات بیمه ای مطلع نیستند

اشاره  با  اجتماعی  تأمین  خارجی  اتباع  مدیرکل 
خارجی  اتباع  نشدن  بیمه  به  منجر  که  عواملی   به 
اتباع خارجی،  از  ادامه داد: تعداد بسیاری  می شود، 
از خدمات بیمه ای مطلع نیستند، شاید به رفتار ما 
بر می گردد که صمیمانه و انسانی نیست و باورشان 
نمی شود همچون شهروند ایرانی می توانند از مزایای 
بیمه استفاده کنند. خزاعی از اصحاب رسانه خواستار 
معرفی این حوزه خدمت رسانی به اتباع خارجی شد 
و افزود: برخورد مناسب با این عزیزان دارای اهمیت 
فراوانی است. وی عامل سوم را قوانین مرتبط با این 
بخش دانست که به سال ۱354 باز می گردد و تصریح 
کرد: در کشور بیش از یک میلیون اتباع خارجی با 
اقامت قانونی زندگی می کنند ولی 5۰ هزار نفر آنان 
پروانه کار دریافت کرده اند. خزاعی اضافه کرد: کلید 
اصالح قانون را زده ایم و امیدواریم با محقق شدن این 
موضوع، هر تبعه خارجی که در ایران زندگی می کند 

ملزم به قرار گرفتن تحت پوشش خدمات بیمه ای شود.
جنوبی،  خراسان  اجباری  شدگان  بیمه   تعداد 

4 هزار نفر رشد داشته است
درویشی، مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز با بیان 
این که از جمعیت ۷۸۰ هزار نفری استان، تعداد ۱۱۶ 
هزار و 4۱۰ نفر  بیمه شده اصلی  و ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر 
مستمری بگیر هستند، ادامه داد: به طور کلی مجموع 
افراد تحت پوشش و مستمری بگیر تأمین اجتماعی 
به همراه خانواده هایشان 3۶5 هزار نفر است که 4۷ 
درصد جمعیت استان را شامل می شود. وی با اشاره 
میلیارد  ماهه سال جاری ۱۸۰  این که در هفت  به 
تومان بابت تعهدات بلند مدت، ۱4 میلیارد تومان بابت 
تعهدات کوتاه مدت و ۱5 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 
بابت بیمه بیکاری توسط تأمین اجتماعی پرداخت شده 
است، خاطرنشان کرد: به طور کلی در این مدت، ۲۱۰ 
میلیارد تومان به مستمری بگیران و بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲3 درصد رشد داشته است. درویشی با اشاره به 
این که ۱9۲ نفر از اتباع خارجی در استان تحت پوشش 
بیمه بوده که بیشتر آنان تبعه افغانستان هستند، بیان 
کرد: تعداد این افراد به همراه خانواده هایشان حدود 
درصد  شد: 9۸  یادآور  درویشی  شود.  می  نفر   45۰
جنوبی  خراسان  در  خارجی  اتباع  شدگان  بیمه  از 
مشمول بیمه اجباری و تنها دو درصد آنان مشمول 
سایر پوشش های بیمه ای هستند. وی با بیان این 
که طی ۱۶ ماه گذشته تعداد بیمه شدگان اجباری 
خراسان جنوبی، 4 هزار نفر رشد داشته است، عنوان 
کرد: در ابتدای سال 9۶ این تعداد ۷۱ هزار و ۱3۰ نفر 
بیمه شده اصلی بوده اما اکنون به ۷5 هزار و ۱۶۱ نفر 
بیمه شده رسیده است. به گفته وی روند رشد بیمه 
شدگان اجباری طی سال های گذشته یک درصد بوده 
اما اکنون به عدد قابل مالحظه 4 درصد رسیده است.

۱۹۲ نفر از اتباع خارجی در خراسان جنوبی 
تحت پوشش بیمه هستند

عکس: حسینی

لزوم تغییر قوانین قدیمی برای گسترش بیمه اتباع خارجی 

گزارش تصویری روز دوم سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی
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