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جوانان، شتاب دهنده
 روند توسعه

این روزها به  مناسبت روز ملی جوان خیلی 
ها صحبت از جوان و جوانی  می کنند و 
به دنبال راه حلی هستند که به شکوفایی 
آنان کمک کند و همه شعارشان هم 
آزادی می خواهد!  این است که جوان 
شغل خوب می خواهد! تفریح مناسب 
می خواهد. اما بیشتر مواقع همه این ها 
فقط حرف است. گاهی فکر می کنم که 
تمام این حرف ها و خواسته ها فقط برای 
قشر خاصی از جوانان است. بسیاری از 
نظران  صاحب  و  مسئوالن  و  والدین 
نکند  پسندند که جوانی  را می  جوانی 
مثل مردان و زنان سالخورده و میانسال 
با وقار رفتار کند... )ادامه در صفحه 2(
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* کاری
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صفحه 2

با وجود هشدارهای هواشناسی باران ها پر برکت و کم آسیب بود

100 میلی متر عافیت
صفحه 6

 

از دید مردم اصالح طلبان
 دنبال قدرتند نه خدمت

صفحه 6

 

دشمن در برابر ما نفس های 
آخرش را می کشد

 

 

صفحه 6

صفحه 6

به احتمال زیاد FATF در مجمع 
رای منفی می گیرد

جواب سپاه به مهربانی جناح ها 
می تواند تغییر رویه ها باشد

جنـاب آقـای دکتـر قائـمی 
رئیس محترم بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی

 جناب آقای دکتر شکیب ،پرسنل و پرستاران محترم و دلسوز بخش بستری جراحی مغز و اعصاب
سرکار خانم ها: خراسانی ، رضوی ، علمدار، عباسی ، یوسفی ، اشرفی ، قاینی زاده

I.C.U یداللهی و جناب آقای حاجی آبادی و همچنین پرستاران محترم بخش
آقایان تنگلی ، شاکری و  سرکار خانم ها : حیران ، حسن زاده و ساالری

 عزیزان فرشته سیرتی که به لطف پروردگار، معجزه سالمتی از دستان پر مهر شما جاری می شود
بدینوسیله از زحمات و دلسوزی های شما بزرگواران که در دوره درمان پدر عزیزمان متحمل شدید  

کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 خانواده شریفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان حاج علیرضا صفاریان  
)کارمند بازنشسته بانک ملی(

را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان محترم می رساند: 
شنبه  سه  امروز  روانشاد  آن  تدفین  و  تشییع  مراسم 

۹۸/1/27 ساعت 15 الی 16 از محل سالن 
بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های  صفاریان و سایر بستگان

 دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند موضوع مناقصه: واگذاری مشارکتی درمانگاه های متادون بیمارستان
 امام رضا )ع( شهرستان بیرجند شرایط شرکت در مناقصه : کلیه شرکت هاي داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 دانشگاه و دارای صالحیت ایمنی کار

مدت و محل انجام کار : یك سال کامل شمسی- بیمارستان امام رضا )ع( مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه : الف( واریز مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي 
)سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از سایت دانشگاه  مناقصات به آدرس :  http:/mss.bums.ac.ir  ج(جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره 4- 32395251 تماس حاصل فرمایید. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 182/000/000ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه 
شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت خرید اسناد : از تاریخ 98/01/27 لغایت 98/01/30 مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/02/09

محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن جلسات معاونت توسعه - مورخ روز 
سه شنبه 98/02/10 ساعت 9 صبح * در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندتوجه: جهت دریافت پیامك های بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.
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جوانان، شتاب دهنده
 روند توسعه
* کاری

... )ادامه از صفحه 1( گاهی فکر می کنم که تمام 
این حرف ها و خواسته ها فقط برای قشر خاصی از 
جوانان است. بسیاری از والدین و مسئوالن و صاحب 
نظران جوانی را می پسندند که جوانی نکند. مثل 
مردان و زنان سالخورده و میانسال با وقاررفتار کند. 
این نگرش محافظه کارانه به جوانی از آنجا ناشی 
می شود که مردان جاافتاده و زنان جهان دیده، حال 
و حوصله دردسرهای جوانی کردن جوانان را ندارند. 
قطعا جوانان از بزرگترین سرمایه های کشور  هستند 
که اگر در مسیر توسعه و تعالی، به خدمت گرفته 

شوند نتایج قابل توجهی در بر خواهد داشت.
می خواهم بگویم از مسئوالنی که دل شان برای ما 
جوانان می تپد و به دنبال پیشرفت ما هستند خیلی 
می  تشکر  اند  کرده  که  کارهایی  از  سپاسگزاریم. 
کنیم و عذرشان را برای کارهای نکرده می پذیریم. 
اما دردم چیز دیگری است! چرا وقتی که می دانم 
با چند کلمه صحبت خیلی از مسائل حل می شود 
از عهده این کار برنیایم؟ چرا تا اسم جوان می آید 
به او به چشم آدم خام نگاه می شود که قرار نیست 
مسئولیتی به او داده شود؟ در جمعی جوان هیچکدام  
از کار و ادامه تحصیل در ایران حرف نمی زدند. یکی 
از رفتن به سوئد می گفت و دیگری از کانادا. گویی 
آنها در آینده شان جایی برای ایران نمی بینند! چرا؟ 
جوانان نگران هستند! نگران کار، تحصیل و سربازی. 
آنها نسل های قبل از خود را دیده اند. نسل هایی که 
درگیر لقمه ای نان هستند. نانی که این روزها سخت 
درمی آید. باید به جوان ها حق داد. بیایید به واسطه روز 
جوان بار دیگر به این موضوع حیاتی نگاه کنیم که به 
عنوان جوان ترین جامعه جهان چقدر فرصت و امکان 
جوانی کردن در شهر و روستا پدید آورده ایم. چقدر 
روزنه و پنجره برای دیدن، چقدر راه و هدف برای 
رفتن و رسیدن و چقدر انگیزه و امکان برای ماندن و 
جوانی کردن به وجود آورده ایم. به خیابان ها و کوچه 
ها، به معابر و چهارراه ها، به استادیوم ها و سکوها به 
البه الی این جمعیت پیاده روها نگاه کنیم و فراموش 
نکنیم زندگی آن جوانی که امروز در تنگناهای آگاهانه 
و ناخودآگاه رنگ عصیان و یا هاشور بی خیالی می 
خورد، آینده سرزمینی است که دوستش داریم. وجود 
نیروی انسانی جوان، برای برخی کشورها آرزوست و 
حال آنکه در ایران با انبوه جوانان خالق و دانشور رو به 
رو هستیم که باید با مدیریت صحیح آنها را به چرخه 
مسئولیت وارد کنیم. پرواضح است که این گردش و 
واگذاری به معنای نادیده انگاشتن تجارب بزرگان و 
خدمات پیشینیان نبوده و نیست. بزرگان باید کانون 
مشورت و بیان تجربه قرار گیرند و در سیاستگذاری ها 
نقش مؤثر ایفا کنند و در کنار آنان جوانان متعهد با 
به کارگیری نیروی جوانی و خالقیت خود در روند 
توسعه و پیشرفت تأثیر مضاعفی بگذارند. اساساً جوانان 
به دلیل ریسک پذیری باال و انگیزش الزم برای بروز 
توانایی خود می توانند به مسیر توسعه شتاب بیشتری 
ببخشند.بنابراین انتظار امروز جوانان مبنی بر ورود 
به چرخه مسئولیت و واگذاری امور اجرایی به آنان 

خواسته بی جایی نیست. 

افزایش 16 درصدی میانگین بارش های خراسان جنوبی

صداوسیما- میانگین بارش های استان از ابتدای سال زراعی تا روز گذشته ، 16 درصد نسبت به نرمال بلند مدت افزایش داشته است. سرپرست گروه پیش بینی و 
صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان گفت: بر اساس اعالم آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از آغاز سال زراعی 

)مهر( تاکنون به طور میانگین 112 میلی متر باران در خراسان جنوبی باریده که در مقایسه با میانگین بلند مدت که 97 میلیمتر است، 16 درصد افزایش دارد.
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رئیس جمهور بر استفاده از تمام 

 ظرفیت ها برای رسیدگی
 به مشکالت سیل تاکید کرد

 

غالمی-رئیس جمهور  روز گذشته در تماس تلفنی 
منطقه،  وضع  آخرین  جنوبی،  خراسان  استاندار  با 
بارش ها و خدمت رسانی به مردم استان را جویا شد 
و دستور استفاده از تمام ظرفیت ها و بسیج امکانات 
برای رسیدگی به مشکالت ناشی از سیل در استان را 
صادر کرد. در این ارتباط تلفنی، استاندار گزارشی از بارش 
سنگین  روزهای گذشته که در برخی نقاط استان به 
حدود 100 میلی متر رسید، ارائه کرد. معتمدیان گفت: 
خوشبختانه با اتخاذ تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه این 
بارش ها بدون خسارت جانی و با حداقل خسارت مالی 
همراه بوده است.استاندار در این گفت و گو با قدردانی 
از عنایت حجت االسالم روحانی، آخرین وضع جوی و 
محورهای مواصالتی و نحوه خدمت رسانی به مردم 
استان را تشریح کرد. در پایان رئیس جمهور ضمن ابالغ 
سالم به مردم شریف استان بارش های اخیر را موجب 
خیر و برکت بعد از خشکسالی های چندین ساله عنوان 
کرد. روحانی از تمامی نیروهای امدادی، خدمت رسان 
و همچنین همراهی و همدلی بین مردم و مسئوالن در 
ایام اخیر قدردانی و دستور استفاده از تمام ظرفیت ها و 
بسیج امکانات برای رسیدگی به مشکالت ناشی از سیل 

در استان را صادر کرد.

نشست کارگروه “پیگیری مشکالت 
رسانه های استان” در استانداری

دادرس مقدم- دومین جلسه کارگروه پیگیری مشکالت 
رسانه های استان در دفتر سیاسی استانداری برگزار شد. 
در این نشست، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری 
اظهار کرد:  استاندار محترم  جایگاه رسانه ها و مطبوعات 
را ویژه دانسته و به نقش مهم رسانه ها در رسیدن به 
اهداف در حوزه های مختلف به ویژه معرفی استان  
تاکید دارند.  در این جلسه که با حضور مدیرکل و معاون 
روابط  سرپرست  اسالمی،  ارشاد  کل  اداره  فرهنگی 
عمومی استانداری و مدیرعامل خانه مطبوعات برگزار 
شد، مشکالت مطبوعات استان بررسی و تصمیمات 
الزم اتخاذ شد. برگزاری جشنواره مطبوعات در گستره 
ملی با محوریت مرحوم پروفسور معتمدنژاد پدر علم 
ارتباطات و روزنامه نگاری ایران، بیمه خبرنگاران، تدوین 
منشور اخالقی رسانه، سند جامع رسانه ای استان، تعیین 
مشاورحقوقی برای رسانه ها، تورهای گردشگری برای 
خبرنگاران در راستای معرفی ظرفیت های استان در 

رسانه های سراسری و... از مصوبات این جلسه بود.

 مدیر کل مدیریت بحران: سیالب تحت کنترل است

100 میلی متر عافیت

گروه خبر-مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 
به غیر از شهرستان بیرجند سایر شهرستان های استان 
روز یکشنبه درگیر سیالب بوده اند اما در زمان حاضر 
شرایط تحت کنترل است. میرجلیلی افزود: با آمادگی 
و تدابیر پیشگیرانه که از قبل وجود داشت، بارش 
ها خسارات سنگین نداشته است. وی از اسکان و 
امدادرسانی به بیش از هزار و 200 نفر از افراد گرفتار در 
سیل در استان خبر داد و  افزود: برق در سه شهرستان 
نهبندان، سربیشه و زیرکوه قطع شد که مقدار زیادی 

مرتفع شده و بقیه در حال انجام است.
کرد:  بیان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
بارندگی های روزهای گذشته استان بی سابقه بوده 
به طوری که در برخی شهرستان ها مانند طبس، 
زیرکوه، درمیان و سربیشه تا 100 میلی متر بارندگی 
گزارش شده است. وی با اعالم اینکه تا این لحظه 
تلفات ناشی از سیالب در خراسان جنوبی صفر بوده 
است، اضافه کرد: همچنین طی این مدت قریب به 
720 نفر از افراد در راه  مانده در حسینیه ها، مساجد و 

بقاع متبرکه استان اسکان یافتند.
16 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند

از  مورد خاصی  لحظه  این  تا  داد:  ادامه  میرجلیلی 
تخریب وسیع منازل نداشتیم اما در این مدت نیروهای 
امدادی و عملیاتی 16 نفر را از مرگ حتمی نجات 
دادند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون مورد 
فوتی برگرفته از سیالب در استان نداشتیم. میرجلیلی 
اظهار کرد: بارندگی روز های گذشته موجب 91 مورد 
آبگرفتگی منازل در استان شد که بیشتر آنها با تالش 

نیروهای امدادی برطرف شده است.
 نفربر ارتش افراد مفقودی سیل

 دهنه رود سربیشه را پیدا کرد
فرماندار سربیشه گفت: شدت سیالب در بخش ُدرح 
به حالتی بود که امکان تردد با خودرو امکان پذیر 
نبود لذا نفربرهای ارتش ورود کردند و افرادی که در 
سیل گرفتار شده بودند را نجات دادند. فالحی بیان 
کرد: با همکاری تیم های هالل احمر و نفربرهای 
ارتش جمهوری اسالمی 9 چوپان که از استان های 
همجوار و بدون مجوز وارد شهرستان سربیشه شده و 
گم شده بودند پیدا و تحویل خانواده شان شدند. وی 
از خسارت وارده به تعدادی از پل های محورهای درح 
- پایانه مرزی و پاسگاه حسین آباد - پهواز خبر داد 
و افزود: همچنین اراضی کشاورزی روستاهای گزدز، 
نرگسک، زین آباد، بهامرز، چاهخو قنبر، لجونگ، 
سوالبست، گلوباغ، ماهیرود، درخت توت، مشوکی، 
کنیف، نازدشت، نیزه گاو، اسکیونگ و دهیک دچار 
خسارت شده است. وی با بیان اینکه اهالی پنج 

روستا که در معرض خطر سیل بودند به مکانی امن 
منتقل شدند، افزود: در زمان حاضر این روستاها دچار 

آب گرفتگی شده و خسارت جانی نداشته است.
دستور استاندار برای رسیدگی فوری

 به سیل زدگان منطقه عشایری طبس
استاندار برای رسیدگی فوری به سیل زدگان منطقه 
عشایری بخش دستگران عشق آباد دستور داد. مدیر 
کل مدیریت بحران استانداری گفت: راه دسترسی 
به مناطق عشایری کوه یخاب بخش دستگردان و 
روستای پده بید بسته شد و به دلیل بارندگی امکان 

امداد رسانی با هلی کوپتر وجود نداشت و ماشین 
آالت راهداری برای بازگشایی مسیر اعزام شدند.
گفته شده در این منطقه تعدادی از منازل  نیز تخریب 
شده است و به گفته اهالی گروه های امدادی تا  

عصر دیروز سراغ این منطقه نرفته اند.
خسارت سیل به بخش کشاورزی

مخاطرات  کاهش  و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی گفت: سیل اخیر در استان 
خساراتی را به بخش کشاورزی وارد کرده ولی هنوز 
برآورد دقیق نشده است. یزدان مهر افزود: بیش از 

صد قطعه شترمرغ در یک واحد دامداری شهرستان 
بشرویه در سیالب تلف شد. وی بیان کرد: شدت 
سیالب در این منطقه به گونه ای زیاد بود که حتی 
چند دستگاه لودر نتوانست دام ها را نجات دهند. یزدان 
مهر بیان کرد: در شهرستان درمیان هشت قنات به 
دلیل وقوع سیالب کامال تخریب شد. وی گفت: بر اثر 
باران های شدید رگباری روزهای گذشته در شهرستان 
سربیشه نیز یک چاه کشاورزی در بخش درح درگیر 
سیالب و نابود شد و خسارت زیادی به اراضی این 
منطقه وارد شده است.وی اظهار کرد: تاکنون گزارشی 

مبنی بر خسارت به بخش کشاورزی در شهرستان 
های فردوس، سرایان و طبس به دست ما نرسیده 
اما تعدادی از بندسارهای کشاورزی شهرستان نهبندان 
نیز از بین رفته است. وی گفت: عمده خسارت ها به 
بخش های زراعی، باغی، دامی و منابع آبی شامل 
کانال، استخر، قنات و چاه ها، تاسیسات، زمین و راه 

های روستایی وارد شده است.
یک واحد مسکونی در »اسدیه« بر اثر

 سیل تخریب شد
فرماندار درمیان هم گفت: در پی بارندگی ها یک واحد 

مسکونی در شهر اسدیه تخریب شد. بشیری زاده 
ابتدای فعالیت سامانه بارشی در  از  با اعالم اینکه 
شهرستان تاکنون به 10 خودروی گرفتار در سیل امداد 
رسانی شد، تصریح کرد: این خودروها در نقاط مختلف 
شهرستان در سیل گرفتار شده بودند که توسط نیروهای 
کردند. پیدا  نجات  شهرستان  هالل احمر  امدادی 

بازارچه مرزی ماهیرود 
 از خسارات سیل در امان ماند

پی  در  گفت:  مرزی  بازارچه های  سازمان  رئیس 
بارندگی های اخیر با توجه به اخطاریه ها و هشدارهای 
داده شده تدابیر الزم انجام و خوشبختانه سیالب هیچ 

گونه خسارتی به بازارچه مرزی ماهیرود نداشت.
۲۸۵ نفر در سیل و 

آب گرفتگی آسیب دیدند
در  اینکه  بیان  با  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
4۸ ساعت گذشته 2۸۵ نفر در خراسان جنوبی در 
سیل و آبگرفتگی آسیب دیدند، گفت: در این مدت 
مجموع افراد اسکان داده شده در خراسان جنوبی 
14۳ نفر هستند. وی مجموع تیم های عملیاتی 
اعزام شده را 6۳ تیم عنوان نمود و خاطرنشان کرد: 
در این مدت تعداد نیروهای عملیاتی اعزام شده 

20۵ نفر بودند.
سیل خسارت جدی به خوسف

 وارد نکرده است
اقدامات  به  توجه  با  گفت:  خوسف  فرماندار 
تاکنون خسارت جدی  انجام شد  پیشگیرانه که 
راستا  این  در  و  نبودیم  شاهد  شهرستان  در  را 
دیده که  آسیب  روستایی  راه های  از  برخی  تنها 
به محض توقف بارندگی مرمت این راه ها انجام 
بارندگی های  کرد:  اظهار  شفیعی  شد.  خواهد 
خوبی در ایستگاه های شهرستان به ثبت رسیده 
فقط  راستا  این  در  کرد:  تصریح  شفیعی  است. 
به  که  دیدند  آسیب  روستایی  راه های  از  برخی 
انجام  راه ها  این  مرمت  بارندگی  توقف  محض 

خواهد شد تا این راه ها مرمت و بازسازی شوند.
تخریب 13 منزل مسکونی در 

منطقه نیگنان بشرویه
بارندگی های اخیر 1۳ منزل مسکونی در منطقه 
بشرویه  مرکزی  بخش  بندان  روستای  نیگنان 
سرپرست  است.  کرده  تخریب  کامل  طور  به  را 
اخیر  بارش های  براثر  گفت:  بشرویه  فرمانداری 
ارسک  و  رقه ۳۳  متر،  میلی  بشرویه ۳0  در  که 
27 میلی متر ثبت شده تاکنون در منطقه نیگنان 
روستای بندان بخش مرکزی این شهرستان 1۳ 
منزل مسکونی 100 درصد و ۳ منزل حدود ۳0 

اینکه  بیان  با  درصد تخریب شده است. شفیعی 
خسارت به برخی از دامداری های شهرستان هم 
وارد شده است ، افزود: با توجه به پیش بینی و 
هشدارهای هواشناسی و اقدامات پیشگیرانه قبل 
از بارندگی حجم خسارات وارد شده به زیرساخت 
ها و مناطق مختلف به شدت کاهش داشته که از 
سوی ادارات و نهادهای گوناگون در حال برآورد 
است. وی گفت: آبگرفتگی منازل هم در روستای 
بندان، کالته حمام و شهید قاسم پور بیش از سایر 

مناطق گزارش شده است.
ثبت رکورد 90 میلی متر باران 

در تپه طاق طبس
تپه طاق طبس با ثبت رکورد بارش 90 میلی متری 
باران از بیشترین بارش های خراسان جنوبی بهره 
در  گفت:  هواشناسی  کارشناس  است.  شده  مند 
این مدت به ترتیب ده محمد طبس با 7۵ میلی 
متر، آبیز 62، حاجی آباد زیرکوه ۵۸، کالته گاویچ 
درمیان ۵4، باغستان فردوس و کلشانه طبس 46، 
جفت رود 4۵، فردوس 44 میلی متر بیشترین مقدار 
بارش ها را به خود اختصاص دادند. لطفی بارش 
های بیرجند را  7 میلیمتر و جنوب بیرجند را 10 
میلی متر اعالم کرد و افزود: قاین 17، نهبندان 
9، خور 17، بشرویه 2۵، طبس 17، سرایان 22، 
آرین شهر 10، اسدیه 2۳، زهان 10، محمدشهر 
7 ، سربیشه 11، حاجی آباد 61 ، ارسک 21، فتح 
آباد فردوس ۳1، طاهر آباد فردوس 2۸، خوسف 
10، دیهوک ۳0، عشق آباد ۳1، خضری 24، سرند 
طبس ۳9، معدن پروده ۳۸، آیسک ۳۵، روستای 
درمیان و فتح آباد قاین ۳۵، زنوغان ۳۳،کریمو و 
بغداده ، باغستان ، پیرحاجات ۳2، ماهی رود ۳1، 
انارستانک ۳0، دستگرد و رباط خان ، رقه، خرو 
، میغان 2۸، سه قلعه ، مقیالن ، ماهمیران 27، 
چاه طالب ،چیروک 26، پیکوه، بیشه، مهوید 2۵، 
معصوم آباد و گزیک 24، دوست آباد 2۳، ابراهیمی 
22، عباس آباد ، حسین آباد، قدمگاه 21، معدن 
قلعه و کنگان 20، کهنو 19، کالته سورگ ، محمد 
آباد پسکوه، شاهکوه، چاهدراز 1۸، زهری و النگ 
17، خلف 16، گل و کفاز 1۵، ده شود و حیدرآباد 
14، حصاردار، درخش، اسفزار 12، طبسین ، کبودان 
11، فریز ، حجت آباد 10، خنگ 9، مختاران ۸ ، 
مود 7 ، چاهداشی 6 ، علی آباد زارعین 4 میلی 
متر باران باریده است. وی با بیان اینکه سامانه تا 
ظهر امروز به صورت ضعیف در شمال شرق استان 
فعال است، گفت: اما از بعدازظهر با خروج سامانه 
بارشی به تدریج کاهش ابر در منطقه رخ  می دهد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان خوسف
 )سهامی خاص( ثبت شده به شماره: ۵۴۰۳ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۴۳۹۴ 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان 
خوسف )سهامی خامی( می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور 
العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۸ در  فوق 
محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه 
سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه 
از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 
۱۳۹۷/۹/۳۰ - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه، حساب سود و زیان( شرکت برای سال 
 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ -  بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت -  
بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس - بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت 
پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل کارکنان شرکت - انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه 
 بازرس قانونی شر کت - انتخاب حسابرس - تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت - 
تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: قرائت 

گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره ۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۳۲۵۹ 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان 
)سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده 
شرکت به ترتیب در ساعات ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ در محل سالن اجتماعات 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان واقع در اسدیه، سایت اداری ، خیابان هنرستان تالش ، جنب 
بلوار وحدت ، مدیریت جهاد کشاورزی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی 
صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در 

دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند. 
 الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 ۱( ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی 
به ۹۷/۹/۳۰ ۲( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال 
 مالی منتهی به ۹۷/۹/۳۰ ۳( بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت 
۴( بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان 
شرکت ۵( بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس ۶( انتخاب بازرسین قانونی شرکت و 
تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ۷(  انتخاب حسابرس ۸( تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت ۹(  تعیین حق حضور در جلسه اعضای هیئت مدیره 
ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

۱( قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه ۲( بررسی و 
تصویب افزایش سرمایه 

ج( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۳( بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
 ضمنا  گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران 

محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق ا لعاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه  )سهامی خاص(  ثبت شده به شماره ۴۷  و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۲۳۹۲

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه  )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات 
۱۱  و ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱  به آدرس شهرستان زیرکوه - شهر حاجی آباد - بلوار جهاد - نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی 
صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود  برای افراد حقوقی  و کارت شناسایی معتبر برای افراد حقیقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. الف( دستور جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 11 صبح (: ۱-  استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۲- بررسی و تصویب 
صورت های مالی )ترازنامه ، حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۳-  بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت ۴- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت 
پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت ۵- بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ۶- انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ۷- انتخاب حسابرس 
۸- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت ۹- تعیین حق حضور  جلسه اعضای هیئت مدیره ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 12 صبح(: ۱- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین 
قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه.  ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره  و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
هیئت مدیره صندوق

اسامی برندگان همایش  بزرگ پیاده روي خانوادگي آدینه 25
 با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار، روز جانباز، روز جوان، روز سربازان 
گمنام امام زمان)عج( و روز ارتش جمهوری اسالمی و تشکر از عموم مردم والیتمدار و 
شهیدپرور شهرستان بیرجند که با حضور گسترده خود صحنه های باشکوهی را در همایش 
بزرگ پیاده روي خانوادگي آدینه ۲۵ به نمایش گذاشتند؛ بدین وسیله شماره برندگان 
خواهر و برادر شرکت کننده در این همایش به شرح ذیل اعالم مي گردد: )ضمناً از کلیه 
 عزیزانی که در این حرکت خداپسندانه ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی می گردد.(

شمارهنوع هدیه

کمک هزینه عتبات عالیات
59019 به مبلغ5000000 ریال

59873-59757-59146-60249-هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس
59067-59206-59271-60091

شمارهنوع هدیهشمارهنوع هدیه

5 قواره چادر 
مشکی

-59904-59473
-59329-60285

60294

5 دستگاه 
دوچرخه

-59438-59156
-60394-59735

59671

15عدد کارت هدیه 
صد هزار تومان

-60046-60148-60128-59331-59864-60038
-60520-59619-60144-59252-59873-60157

59913-59338-59198

10عدد کارت هدیه 
پنجاه هزار تومان

-59258-60060-60136-60037-60063-60058
59780-59150-59949-59040

6 دست لباس 
60008-59603-60488-60217-60036-59005ورزشی

10عدد حواله خرید 
لوازم ورزشی به مبلغ 

یک میلیون ریال
-59968-59312-59149-59863-60494-59610

60260-59563-59817-59522

از روز  با همراه داشتن قبض قرعه کشی  برندگان محترم لطفا جهت دریافت جوایز، 
چهارشنبه ۹۸/۱/۲۸ لغایت شنبه ۹۸/۲/۱۱ به آدرس: بیرجند، خیابان شهید مطهری۱۴، 

دفتر امامت محترم جمعه، ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند
ایزوگام  شفیعی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
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اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی

صداوسیما- قیمت خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی به ازای هر کیلوگرم هزار و 700 تومان اعالم شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهادکشاورزی استان گفت: 19 مرکز برای خرید تضمینی گندم تعیین شده است.مهدی عصمتی پور افزود: خرید تضمینی گندم همزمان با 

»دوره برداشت گندم  آغاز می شود.وی گفت: پارسال حدود 11 هزار تن گندم در خراسان جنوبی از کشاورزان خرید تضمینی شد. عنوان  تحت  که  مطلبی  خصوص  در  سالم. 
زیستگاه  و  گیاهی  پوشش  تخریب  و  استان  ترسالی 
کنم  تاکید  است  الزم  اید  نموده  منتشر  حیوانات« 
وجود بارش های اخیر به معنی دوره ترسالی نیست. 
بلکه این به آن معنی است که امسال ترسالی داریم. 
طبیعتا برای اینکه بتوانیم دوره ترسالی داشته باشیم باید 
حداقل برای چند سال متوالی همین شرایط ادامه داشته 
باشد. متاسفانه دوره ترسالی )نقطه مقابل خشکسالی( 
به معنای پایان خشکسالی و بهبود شرایط آبی برداشت 
می شود که غلط بوده و عمال برنامه های سازگاری با 
کم آبی در استان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. 
ارسالی به تلگرام آوا
آخر  من  ساختمان  دقیقا  سالم.  با  محترم  شهردار 
وقت یکشنبه پلمپ شد بدلیل اینکه یک انباری با 
دایره  آخر ساختم. جمعه هم  در طبقه  سازه سبک 
تخلفات مراجعه کرد و بنده هم بالفاصله شنبه به 
شهرداری منطقه دو مراجعه و دوشنبه نوبت بازدید 
گرفتم. تو این شرایط بد اگه خسارتی به ساختمانی 
ایزوگام نشده و بدلیل پلمپ امکان ورود  که هنوز 

هم نیست چه باید کرد؟؟؟
915...704
 با توجه به اینکه شیوع بیماری های واگیردار بین 
حال  در  روز  به  روز  و  دام مشترک هست  و  انسان 
افزایش می باشد اینجانب در روستای دستگرد زندگی 
می کنم در مجاورت یک واحد گوسفنداری بزرگ با 
به  توجه  با  مسکونی،  بافت  وسط  در  تعدادی سگ 
نامه نگاری های مختلف و گفتگوی حضوری که با 
دهیار، شورا و مرکز بهداشت روستا انجام شده،پاسخ 
روزنامه  به  امیدم  نمیدن.  کتبی جواب  و  نیستن  گو 

هست خواهشا پیگیری کنید.
915...255
سالم وقت بخیر. در رابطه با اظهار نظر جناب مدیر 
کل محیط زیست استان که مصاحبه با آوا داشتن 
تر  دوره  بینی  پیش  اساسا  که  بگم  خواستم  می 
سالی امکان پذیر نیست و ما اصال دوره خشکسالی 
نداشتیم که حاال بخواهیم وارد دوره ترسالی بشویم. 
این اشتباهی است که افراد جامعه حتی متخصصان 

هم رو به اشتباه انداخته. 
ارسالی به تلگرام آوا
جویان  مدد  به  خواستید  می  که  کاال  سبد  شد  چه 
کمیته امداد و بهزیستی بدهید  قرار بود تا آخر سال 

97 بدهید ولی خبری نشد
915...246
 با توجه به نزدیک شدن روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران یادی کنیم از شهدای ارتش به خصوص )سرگرد 
مهندس شهید غالمحسین آذیر( که در اولین عملیات 
نیروی زمینی ارتش )بزرگترین عملیات زرهی( ارتش 
در عملیات نصر که از حساس ترین عملیات ها برای 
عراق  بعث  ارتش  هجوم  از  اهواز  و  خوزستان  حفظ 
بود؛ در گمنامی در تاریخ جنگ به شهادت رسیدند. 
مسئوالن یادشان باشد که اگر این شهدا نبودند اکنون 
جایگاهی نداشتند. جای سوال است مسئوالن شناختی 
از این شهید بزرگوار و خانواده ایشان دارند؟تا جایی که 
من این خانواده شهید را می شناسم دل پر دردی از 
مسئوالن دارند. مشاور ایثارگران استاندار اصال شناختی 
از این شهدا دارند!!؟ الزم به ذکر است شهدای ارتش 
بسیار مظلوم واقع شده اند. مسئوالن آیا می دانید در 
دی ماه 1٣59 ارتش چه حماسه ای آفرید؟ و یکی از 
این شهدای بزرگوار از استان ما بودند که بسیار مظلوم 
و گمنام واقع شده اند. در جایی مشاهده کردم درجه 
شهید را اشتباه عنوان کرده بودند. واقعا جای تاسف 
ببینید چه مردانی  است زحمتی به خودتان بدهید و 
این سرزمین داشته است که با خون خود از خاک این 

سرزمین دفاع کرده اند.
912...08٣
به  کردند  تعطیل  را  مدارس  روز  دو  جان  آوا  سالم 
خاطر سیل ما که سیلی ندیدیم چرا مردم را الکی به 

وحشت می اندازند که سیل در راه است.
9٣6...967
تبلیغ  به  توجه  با  اعیاد شعبانیه  تبریک  سالم ضمن 
سوار  غفاری  خیابان  از  عمومی  ناوگان  از  استفاده 
اتوبوس غفاری- آزادی شدم. بیمارستان امام رضا )ع( 
کار داشتم راننده مسافران را در خیابان منتظری بعد از 
میدان طالقانی پیاده نمود و اعالم می کند من از ابوذر تا 
آنجا ایستگاه ندارم دوباره سوار نشوید  مسئوالن محترم 

در این روز بارانی خودشان می توانند پیاده بیایند؟
915...288
به عنوان یک شهروند اقدامات اعضای پرتالش شورای 
در   الخصوص  آقای دکتر جاوید علی  و  بیرجند  شهر 
غفاری  خیابان  روی  پیاده  پیست  توسعه  و  زیباسازی 
و کمربندی پارک ساحلی و زیباسازی جداول شهر و 
آسفالت معابر را می ستاییم و برایشان آرزوی توفیق داریم.
ارسالی به تلگرام آوا

قیمت میوه غیر واقعی است!
حسینی- تاثیر تغییر اوضاع اقتصادی کشور بر روی بسیاری 
از بخش های جامعه کامال مشهود بوده و این بین بازار میوه نیز 
چون سایر بازارها از این موضوع متاثر شده و تغییرات ناموزونی 
داشته است.  تغییراتی که در زندگی مردم به خصوص قشر 
ضعیف و متوسط جامعه، کامال محسوس و آزاردهنده شده است. 
یکی از سواالت اصلی که طی چند ماهه اخیر برای مردم استان 
پیش آمده این است که آیا دالیلی غیر از وضع حاکم بر کشور ، 
موجب افزایش قیمت و گرانی و نامتوازنی قیمت در این استان 
شده یا اگر موج تغییر قیمتی ایجاد می شود، در خراسان جنوبی 
پایدارتر بوده و دیرتر به ثبات قیمتی می رسد؟ برای پاسخ به 
این سواالت نشستی با حضور تهوری معاون بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی، 
امامی رئیس شعبه اداره کل تعزیرات حکومتی ، حیدری مسئول 
اتحادیه میوه و تره بار ، پامرغی عضو این اتحادیه و پردلی از میوه 

فروشان شهر برگزار شد.

این قیمت ها واقعی نیست و باید 
پایین تر از این حرف ها باشد

حیدری مسئول اتحادیه میوه و تره بار ، ابتدا با بیان این که 
موضوع مطرح شده  فقط مشکل بیرجند و خراسان جنوبی 
نبوده بلکه کل کشور درگیر آن هستند، گفت: مشکل اصلی، 
تولیدات  شده  موجب  که  است  استان  این  سنتی  کشاورزی 
کشاورزی به اندازه تامین نیازهای بازار استان نباشد، کمبود 
افزوده شده  معضل  این  بر  نیز  اخیر  های  و خشکسالی  آب 
اند. بنابراین ناچار از استان های دیگر کشور نیاز بازار را تامین 
می کنیم. وی با اشاره به این که متاسفانه قیمت ها نیز در 
این جا تعیین نمی شود و مبدا تولید، قیمت گذاری می کند، 
خاطرنشان کرد: این که چه عواملی موجب می شود در مبدا 
تولید قیمت ها هر روز تغییر کند، تا به این لحظه متوجه آن 
نشده ایم! آن چه ما می دانیم این است که این قیمت ها واقعی 

نیست و باید پایین تر از این ها باشد.
حیدری صادرات را از علت های گران شدن میوه دانست و افزود: 
هرچند که گفته اند جلوی صادرات را گرفته ایم و شاید مبادی 
خروجی قانونی کشور بسته شده باشد اما باز هم صادرات غیر 

قانونی انجام می شود.

 فروش میوه  در سمساری!

وی به افزایش چندین برابری هزینه های حمل و نقل نیز اشاره 
کرد و گفت:  زمانی  کرایه750 هزار تومان بود اما االن به 2 
میلیون تومان رسیده و ٣ برابر شده است، با  وجود این افزایش 
باز هم قیمت میوه و تره بار بیشتر از حد معمول گران شده است. 
که نمی توان درصد خاصی برای فاصله قیمت واقعی تا قیمت 
فعلی عنوان کرد زیرا نوسانات روز به روز تاثیر می گذارند. به 
گفته وی قیمت گوجه فرنگی تا چند روز پیش 6 هزار تومان بود 

و اکنون ٣ هزار تومان شده که معقول است.
خوشبختانه  که  این  بیان  با  بار،  تره  و  میوه  اتحادیه  مسئول 
کشوری چهارفصل هستیم و در تمام فصول سال به روز جنس 
در بازار است، اضافه کرد: بر همین اساس نمی توان گفت میوه 
خاصی را ذخیره سازی کردند تا گران شود. حیدری در بخش 
دیگری از سخنانش با انتقاد از موازی کاری ها در صنف میوه 
و تره بار ، عنوان کرد: در بیرجند خواربار فروش ، سوپرمارکت و 
حتی سمساری میوه می فروشند. همه این مشکالت هم به دلیل  

نبود نظارت و در وهله اول خود من اتحادیه ای است.

عرضه که کم شود هیچ راهی برای
 کاهش قیمت وجود ندارد

پامرغی عضو اتحادیه میوه و تره بار و مسئول سردخانه بیرجند 
نیز در ادامه این صحبت ها، بیان کرد: نوسانات قیمت میوه و تره 
بار ، در ابتدا مربوط به عرضه و تقاضا است، برای مثال اکنون 
تولید هندوانه چابهار به قدری زیاد است که قیمت واقعی اگر 
کیلویی زیر هزار و 500 تومان باشد کشاورز دیگر چیزی سود 
نمی کند. از طرفی هر میوه میانگین قیمتی دارد، برای گوجه 
فرنگی اگر زیر 2 هزار تومان باشد کشاورز سودش صفر می شود.

وی هم عقیده با حیدری به خروج قاچاقی سیب زمینی و پیاز 
از کشور اشاره کرد و ادامه داد: از طرفی بارندگی های شدید 
اخیر نیز تاثیر فراوانی گذاشته است، برای مثال اکنون باید در 
 بازار پیاز دزفول را می داشتیم اما تمام مزارع زیر آب رفته اند. 
فقط جیرفت مانده و تامین نیاز تمام ایران، در نتیجه عرضه که 

کم شود هیچ راهی برای کاهش قیمت وجود ندارد. میوه و تره 
بار هم تنها صنفی است که بنکدار نمی تواند کاری کند قیمت 

باال رفته،  پایین بیاید.
های  میوه  در  قیمت  تعادل  کردن  برقرار  وی  گفته  به 
زمستانی با توجه به نگهداری آن ها در سردخانه و توزیع 
آن در بازار  بهار، امکان پذیر است اما در میوه های زمینی 
یا گوجه و خیار، اگر بحرانی همچون سیل اخیر ایجاد شود، 

افزایش قیمت رخ می دهد.

قیمت میوه در این استان ارزان تر است

این عضو اتحادیه ، با تاکید بر این که اگر تحقیق کنید متوجه 
می شوید قیمت میوه در این استان ارزان تر است، اضافه کرد: 
در این جا میوه هم متناسب با قشر پایین جامعه و هم قشر باال 
مهیاست. بهترین نوع میوه را هم داریم، از همان نوع میوه ای 
که در کرج توزیع می شود در میادین میوه و تره بار بیرجند 
هم دیده می شود. از طرفی 90 درصد میوه را خود مغازه دار 
و چهارشنبه بازاری ها از میادین بار تهیه می کنند و فقط یک 
واسطه این بین است. به گفته پامرغی در چهارشنبه بازار هفته 
قبل، 250 تن بار توزیع شد و همه به قیمت سر زمین و حتی 

پایین تر به فروش رفت.

زیادبودن  مغازه ها، برعکس تصور 
قیمت را گران تر می کند

وی دیگر مشکل را تعداد زیاد واحدهای صنفی میوه فروشی 
 دانست و افزود: در گذشته برای هر 25 خانوار یک مغازه بود ، 
ولی االن به ازای هر 5 خانوار یک مغازه هست. زمانی به ما 
اعالم می کردند سالی 5 بارفروش و 10 میوه فروش را می 
توانید اضافه کنید که این موارد نیز در کمیسیون نیازسنجی می 
شدند اما اکنون به گونه ای شده که باید به هر فرد متقاضی واجد 
شرایط پروانه اعطا کرد. این زیاد بودن تعداد مغازه ها، جنس را 
برعکس تصور، گران تر هم می کند، زیرا وقتی دست در کار 
زیاد باشد، مغازه دار برای تامین هزینه های اولیه ای چون اجاره 

مغازه، کرایه بار و ... باید میوه را گران تر بفروشد.

مشتری فقط به قیمت نگاه می کند
 و کیفیت را در نظر نمی گیرد

پردلی از میوه فروشان شهر نیز با بیان این که مشتری هر زمان 
به مغازه مراجعه می کند، جنس درجه یک می خواهد، ادامه 
داد: جنس ما هم درجه بندی است و قیمت آن بالتبع فرق می 
کند، اما مشتری فقط قیمت را نگاه کرده و کیفیت را مد نظر 
قرار نمی دهد. برای مثال گوجه فرنگی خوب شیراز می خواهند 
می گوییم بفرمایید کیلویی 4 هزار و 700 تومان است، اما شاکی 
می شوند که گوجه فرنگی در چهارشنبه بازار ٣ هزار تومان 
بود، مشتری در نظر نمی گیرد که اوال در چهارشنبه بازار فرد 
مستقیم خودش آورده است دوما گوجه فرنگی مال جیرفت بوده 
و کیفیت آن متفاوت است. مسئول اتحادیه میوه و تره بار در 
ادامه این سخنان به این که در بیرجند برعکس بیشترشهرهای 
کشور، پالستیک دست مشتری می دهندتا خودش  میوه ها را 

دستچین کند، اضافه کرد: در همین دستچین کردن ها ، بسیاری 
از میوه ها آسیب می بینند و ضایعاتی می شوند، که دراین گونه 
موارد کاسب عالوه بر نداشتن سود حتی مجبور می شود از جیب 
خودش بگذارد. از طرفی جا انداختن این فرهنگ بسیار مشکل 
شده زیرا اکنون ٣ بازار میوه داریم که هیچکدام رغبتی به بسته 
بندی کردن میوه و تره بار برای کم شدن ضایعاتی ها ندارند و 
ترجیح می دهند میوه وتره بار را روی زمین بریزند. نظارتی هم 

بر روی کار این ها، نرخ گذاری و حتی بهداشت ان نیست، با 
وجود این ها، نمی توان کاسب را ترغیب کرد که جلوی دستچین 

شدن را بگیرد.

 خراسان جنوبی، استانی مصرف کننده

تهوری معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هم با 
بیان این که خراسان جنوبی استانی مصرف کننده است، اضافه 
کرد: به همین جهت محصول از مبادی تولید و مراکز عرضه 
مثل شیراز، یزد، همدان و ... خریداری و به میدان میوه و تره 
بار حمل می شود و طبق ضوابط صنفی بین واحدهای صنفی 
عرضه می گردد. به گفته وی آنچه قانون گذار برای واحدهای 
فاکتور خرید محصول است که  صنفی تکلیف کرده، داشتن 
خوشبختانه در بین عمده فروشان ما حتی یک مورد هم نبوده 
که فاکتور صادر نکرده باشند. وی با اشاره به این که درباره قیمت 
میوه نیز ، دو موضوع گرانی و گران فروشی مطرح است، بیان 
کرد: آنچه تخلف است و بازرسی صمت و تعزیرات با آن برخورد 
می کند، گران فروشی است که واحد صنفی اعم از عمده فروش 
و خرده فروش، ضریب سود خود را رعایت نکرده باشد و باالتر 
بزند. بعضی هم از این موارد داریم ولی چشمگیر نبوده و در روند 
بازار اثر گذار نیستند.معاون بازرسی سازمان صمت، درباره نظارت 
بر روزبازارها نیز عنوان کرد: چون متولی این روزبازارها سازمان 
میادین میوه و تره بار شهرداری است و آن ها نیز اساسنامه 
نظارت،  غرفه،  واگذاری  نحوه  همچون  ضوابطی  با  خودشان 
قیمت گذاری و حتی جرائم پیش بینی شده را دارند، وظیفه 

نظارت و پاسخگویی نیز بر عهده آنان می باشد.

روزبازارهای متعدد و بی برنامه
 را تایید نمی کنیم

تهوری با اشاره به این که روز بازارهای شهرداری معموال به 
دلیل حذف واسطه ها و وجود غرفه هایی که به تولید کنندگان 
باید واگذار شود، سطح قیمتی پایین تری دارند، خاطرنشان کرد: 
البته برخی افراد نیز هستند که میوه های واحدهای صنفی که 
در طول هفته مانده و ته باری میدان بارها را خریداری کرده و 
در روزبازارها می فروشند.وی تصریح کرد: هر چند روزبازارهای 
متعدد و بی برنامه را تایید نمی کنیم ، زیرا روزبازار باید در اختیار 
تولید کننده برای عرضه با قیمت 10 الی 15 درصد پایین تر باشد، 
اضافه کردن واحد صنفی بدون داشتن منفعت برای مردم تایید 
شده نیست.مسئول بازرسی سازمان صمت، به بازنگری قانون نظام 
صنفی در سال 92 اشاره کرد و افزود: در این بازنگری، حدود و 
سقف واحدهای صنفی برداشته و مسئول واحد صنفی مکلف به 
صدور پروانه به افراد متقاضی واجد شرایط شد. این گونه خود فرد 
باید بررسی کند که آیا در آن محل امکان درآمدزایی و تامین 

معیشت دارد یا خیر؟ تهوری با بیان این که طبق علم اقتصاد در  
برخی شرایط با وجود مراکز عرضه بیشتر، فضای رقابتی ایجاد 
شده و کاهش قیمت را به دنبال دارد، اضافه کرد: ولی با توجه به 
سخن فعاالن این صنف، درآمد این واحد صنفی محدود به فروش 
کمتر شده که باید جبران هزینه کند برای همین هم منجر به 
گران فروشی می شود.وی یکی دیگر از مشکالت را نحوه خرید 
واحدهای عمده فروش و میادین تره بار دانست و گفت: در شهر 

مشهد شاید یک واحد صنفی در طول روز ٣ تا 4 کامیون 10 تنی 
پیاز و سیب زمینی بیاورد و چون از سر زمین می خرد، قیمت هم به 
صرفه تر است اما در شهرهای کوچک و استان های کم جمعیت ، 
محصول مورد نیاز خرد خرد تهیه می شود و گاهی مجبورند چندین 
نوع میوه را در یک کامیون خریداری کنند، در این شرایط نیز خرید 
از افراد در میادین میوه و تره بار با واسطه انجام می شود. با این 
حال عامل اصلی گرانی شمرده نمی شود و عواملی چون عرضه و 

تقاضای یک محصول در زمانی خاص موثرتر هستند. 

جو روانی گرانی در استان های دیگر ،
 در نامتعادل شدن قیمت تاثیر دارد

قربانی مدیر سازمان تعاون روستایی ، هزینه های بعد از تولید 
همچون حمل و نقل را عامل موثر در قیمت تمام شده محصول 
دانست و گفت: بازارهای استان ها نیز متاثر از یکدیگر هستند و 
گاه اگرببینند در استانی میوه گران تر فروخته می شود، با وجود در 
دسترس بودن آن در استان خودشان، تحت تاثیر جو روانی آن ها 
 نیز گران می کنند. وی با بیان این که مجموعه ما نقشی دوگانه ، 
هم حمایت از تولید کننده و هم مصرف کننده را بر عهده دارد، 
توضیح داد: در جایی که قیمت تمام شده محصول پایین باشد و 
تولید کننده متضرر شود، دستورالعمل هایی چون خرید حمایتی 
و تضمینی را ارائه می دهیم.در مواردی نیز همچون میوه تنظیم 
بازار شب عید از مصرف کننده حمایت کرده و برای ایجاد تعادل 
در قیمت میوه را با قیمت پایین تر به بازار عرضه می کنیم.قربانی 
در پاسخ به این که آیا می توان روز بازارها را نیز به لحاظ تعادل 
قیمت و نظارت در اختیار گرفت، عنوان کرد: سازمان ما می تواند 
در حوزه بازار  برای عرضه ورود کند ولی توان و ظرفیت سازمانی 
به قدری نیست که تمام مجموعه ها را پوشش دهد. به گفته 
وی در مواردی همچون سیب زمینی و پیاز که گاهی دولت وارد 
می شود و خرید حمایتی می کند، می توان در قالب غرفه حضور 
داشته و با کاهش واسطه ها قیمت را تنزل داد ولی دولت اجازه 

مداخله گری در اصناف را نمی دهد.

افزایش دو برابری سهمیه توزیع 
میوه تنظیم بازار شب عید

وی درباره توزیع میوه شب عید نیز بیان کرد: این وظیفه از سال 
9٣ به عهده جهاد کشاورزی با محوریت سازمان تعاون روستایی 
قرار گرفته است. امسال با توجه به قیمت باالی میوه در بازار، 
توانستیم سهمیه توزیع را از 550 تن در سال قبل دو برابر کرده 
و به حدود هزار تن برسانیم. به گفته وی میوه طرح تنظیم بازار با 
کیفیت، به اندازه و قیمت مناسب عرضه شد و مردم نیز رضایت 
باالیی داشتند. مدیر سازمان تعاون روستایی همچنین از افزایش 
تعداد غرفه های توزیع به 160 واحد صنفی در استان خبر داد 

و افزود: بیشترین حجم توزیع نیز در مراکز پرتردد و پرمشتری 
تر انجام گرفت. قربانی در پاسخ به ابهاماتی درباره توزیع میوه، 
همچون نبود آن در مغازه ها فقط یک ساعت پس از عرضه، 
عنوان کرد: تصور می کنم این موضوع به دلیل تقاضای بسیار 
باالی مردم به خصوص در روزهای منتهی به عید بود. گاهی 
موارد جزئی تخلف در بازار پیدا می شد که سریعا پس از اطالع 
رسانی با آنان برخورد می کردند اما اعتقادی به این شبهه که 

شاید میوه از مبادی دیگری توزیع شده باشد را ندارم.

توزیع 70 درصد میوه تنظیم بازار 
در 4 روز   پایان سال

وی همچنین از توزیع 70 درصد میوه طرح تنظیم بازار در 4 روز 
منتهی به پایان سال سخن گفت و ادامه داد: بیشترین مصرف 
خرید مردم در این ایام بود. به گفته وی دیگر تفاوت توزیع میوه 
طرح امسال این بود که در سال های گذشته فقط در مرکز 
شهرستان ها توزیع انجام می شد ولی امسال به بخش ها و 

دهستان های پرجمعیت نیز سهمیه داده شد.

نظارت چندانی روی روزبازارها نیست

امامی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی هم با بیان این که سازمان 
ما به عنوان مرجع رسیدگی در کنار سازمان صمت و اتاق اصناف 
گزارش ها را بازرسی می کند، عنوان کرد: میوه به دلیل ماهیت 
فسادپذیری که دارد با سایر کاالها متفاوت بوده و جا برای احتکار 
ندارد. وی علت گرانی میوه در استان نسبت به سایر شهرها 
را تراکم جمعیتی پایین، تقاضای کمتر و بعد مسافت با تولید 
کنندگان دانست. وی در ادامه با بیان این که میوه فروشان حق 
دارند از تداخل صنفی گالیه کنند، ادامه داد: احساس می کنم 
نظارت چندانی روی روزبازارها نیست زیرا در گشت ها و بازدیدها 
از بازار روز غفاری و پاسداران هیچوقت نماینده شهرداری را پیدا 
نکردیم! امامی با بیان این که طی گشت هایی که برای میوه 
های تنظیم بازار در ایام عید داشتم متوجه شدم مردم و مغازه 
داران از میزان توزیع میوه طرح در روزهای پر متقاضی ناراضی 
هستند، ادامه داد: همچنین تعداد صنف های مسئول توزیع میوه 
طرح متناسب با جمعیت محالت نبود، برای مثال در محله ای 
5 میوه فروشی میوه طرح را توزیع می کردند و محله هایی هم 
همچون مهرشهر، از هر 5 تا 6 میوه فروشی فقط یکی دارای 

میوه طرح بود.

نبود داوطلب فروش میوه تنظیم بازار
 در برخی محالت

البته حیدری مسئول اتحادیه در پاسخ به این ابهامات و نارضایتی 
ها، عنوان کرد: از 4 فروردین که قرار بودتوزیع ٣0 درصد باقی 
مانده میوه طرح انجام گیرد، تعداد مراکز عرضه را از 50 به ٣4 
کاهش دادیم که از همین ها هم تعدادی اعالم  امادگی نکردند  . 
برای مثال در مهرشهر از ٣ نفر، یک نفر اعالم آمادگی کرد، یا در 
شعبانیه ٣ نفر معرفی شده بودند که هر ٣ نفر تا پایان سال عرضه 
را انجام دادند اما پس از شب عید دیگر حاضر نبودند. با این حال 

امسال مردم بیشترین استقبال را از میوه طرح تنظیم بازار داشتند.

بررسی فراز و فرود  بهای میوه استان در نشست روزنامه آوا:
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راه پله، دوم درب و دیوار به طول ۲/۳۵ متر به راه پله، سوم دیوار و پنجره به طول ۵/۳۰ به فضای معبر مجاور ، سقف با کف پشت بام اشتراکی است و کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است و حقوق ارتفاقی 
ندارد و به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۶۷۱ نزد این اداره مستند به سند رسمی شماره ۱۴۵۳۲ -  ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۳ شهرستان بيرجند پس از ابالغ مفاد اجرائيه و طی تشریفات 
قانونی به ميزان ۳۵ سهم مشاع از کل ۶۰ سهم ششدانگ ملک فوق الذکر به ارزش ۷۸۷۵۰۰۰۰۰ ریال در قبال مبلغ ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بهای تسعير شده ۱۴ عدد سکه بهار آزادی موضوع مهریه خانم شيرین 
لطفی فرزند عيسی و یک تا دو عشر اضافی توقيف شده است. نظر به اینکه مفاد اجرائيه صادره وفق مقررات به مدیون ابالغ و زوج ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به ایفای تعهدات خویش اقدامی ننموده، به 
درخواست زوجه و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال غير منقول وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۸۳۲۳ - ۱۳۹۷/۸/۶ و گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۸۹۲۰- ۱۳۹۷/۸/۲۲ ششدانگ 
ملک مذکور با نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی با سقف کمپوزیت و کليه کف ها از سراميک، کابينت آشپزخانه از نوع فلزی و درب ها ام دی اف، گچکاری سقف ها ابزار و گل و دیوارها ساده، نمای ضلع جنوب 
و غرب از سراميک، درب و پنجره ها از نوع فلزی، فاقد شيشه دو جداره ، سيستم سرمایشی کولر آبی و سيستم گرمایشی بخاری گازی، آبگرمکن دیواری گازی، دارای دو اتاق خواب، گازکشی روکار،  درب ها 
چوبی فيبری با قفل و دستگيره معمولی، کليد و پریز از جنس مرغوب، نرده های راه پله از نوع استيل، دارای امتياز آب، برق، گاز و تلفن فاقد فاضالب شهری، به مساحت ۸۹/۱۶ مترمربع که در تصرف متعهد 
بوده با توجه به موقعيت محل، مساحت، نوع مصالح مصرفی و اشتراکات منصوبه در محل به مبلغ یک ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ریال و ۳۵ سهم مورد بازداشت از ۶۰ سهم ششدانگ پالک مورد نظر به 
مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت ميليون و پانصد هزار )۷۸۷/۵۰۰/۰۰۰( ریال ارزیابی و به دليل عدم وصول اعتراض قطعيت یافته است. در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی بيرجند واقع در ميدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسيد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی 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 نيز بدهی های مالياتی و شهرداری و غيره 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. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیين نامه اجرا نقدا وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت خانم 

شيرین لطفی جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار:  ۱۳۹۸/۱/۲۷         غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغييرات شرکت تعاونی مسکن همکاران توانا ارگ به شماره ثبت ۵۸۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۰۲۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و مجوز شماره ۵۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بيرجند 
تصميمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بند ب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید : پذیرش عضویت کليه کارکنان دستگاه های 

دولتی )خراسان جنوبی( اعم از قراردادی و پيمانی رسمی بالمانع می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۳۳0۱4(

آگهی تغييرات شرکت مصرف کارکنان استانداری و فرمانداری 
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  جنوبی  خراسان  تابعه  های 
۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۱۴۴۴ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 
اداره  نامه شماره ۵۹۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵  و به موجب 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بيرجند تصميمات ذیل 
اتخاذ شد:۱ - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 
۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲- آقای غالمرضا حسين 
با کد  آقای رضا حدادی  و  ملی ۰۶۵۱۷۳۳۳۲۴  با کد  پور 
ملی  کد  با  اسداللهی  موسی  آقای  و   ۰۶۵۲۱۰۱۵۱۸ ملی 
و  مدیره  هيئت  اصلی  اعضای  سمت  به   ۵۲۳۹۸۸۶۳۵۰
و  ملی ۰۶۵۲۰۳۷۲۲۴  کد  با  فریز  مقدم  ميری  علی  آقای 
عنوان  به  ملی ۰۶۵۲۴۵۸۹۸۱  کد  با  سورگی  شاهی  آقای 
اعضای علی البدل هيئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 
۳ سال انتخاب گردیدند.۳- خانم معصومه سورگی با کد ملی 
۰۶۵۲۴۸۲۹۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن یاوری 
گل با کد ملی ۰۶۵۲۰۱۴۰۲۱ به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۳۳0۱5( 

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

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

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



موفقیت و انرژی

موفقیت کسب و کار

سختترازهمیشهکارمیکنند

کوچک را  خود  آگاهی  بدون  مردم  از   بسیاری 
می کنند. آن ها در طول مذاکره ساکت هستند و 
از ریسک کردن اجتناب می کنند این ترس افراد را 
از موفقیت باز می دارد. شما نمی توانید همه چیز 
را کنترل کنید و سعی بر انجام این کار بی فایده 
بیشتر  اما  کند.  نمی  موفقیت  به  کمکی  و  است 
باعث استرس، ناراحتی و خستگی می شود پس به 

جای کنترل همه چیز سعی کنید بی خیال باشید.
بسیاری از افراد طرز فکر ثابت دارند و هیچ سعی 
برای یادگیری یا تغییر نظر ندارند و این طرز فکر 
کند  می  آنها سخت  بیشتر  موفقیت  برای  را  کار 

چون در گذشته مانده اند.

رازموفقیتدرکسبوکار

ریچارد برانسون معتقد است باید از آنچه در کار و 
تجارت به آن می پردازید لذت ببرید چون شروع یک 
کسب و کار یعنی آغاز راه پر فراز و نشیب و پشتکار 
فراوان بنابراین اگر قرار است که مشکالت فراوانی 
را در کسب و کار حل نموده و کسب تجربه کنیم 
باید از آنها لذت ببریم. او معتقد است زمانی که برای 
نخستین بار گروه خود را تشکیل داده بیشتر از کسب 
درآمد به فکر ایجاد احساس رضایت و خشنودی از 

کسب و کاری که راه انداخته، بوده است.
ریچارد برانسون به افرادی که می خواهند کسب و کاری 
راه اندازی کنند توصیه می کند که تجارت خود را با پایه و 
اساس محکم ایجاد کنند. او بر این باور است که فرقی 
بین تجارت در زمینه  خدمات ، صنعت یا تولید نیست 
بلکه تفاوت اصلی آنها ایجاد تجارتی با پایه و اساس 
محکم است. شروع یک تجارت چندان سخت نیست 
اما پایداری و دوام آن و در نهایت موفق بودن در آن 
بسیار مهم است. او شرکت هایی مثل مایکروسافت، 
گوگل و اپل که جزو شرکت های قدرتمند هستند به 
عنوان مثال مطرح می کند که توانستند بیش از ۲۰ سال 
فعالیت مداوم داشته باشند. ریچارد برانسون همچنین بر 
این باور است یک تجارت خوب باید کارمندانی داشته 
باشد که از کار در آن تجارت احساس غرور کنند. یک 
کسب و کار خوب باید دارای یک تیم کاری متشکل 
از اعضایی خالق، نوآور و با استعداد باشد از اینکه در 
تجارت شما مشغول فعالیت هستند به خود ببالند.یک 
مدیر یا یک کارفرمای خوب بودن الزمه  موفقیت هر 
کسب و کاری است. ریچارد برانسون معتقد است یک 
مدیر خوب باید یک شنونده  خوب هم باشد. او توصیه 
می کند که مدیران باید همیشه خوب بشنوند تا بتوانند 
تجربه کسب کنند آنها هرگز نباید افراد را مستقیماً مورد 

نقد و سرزنش قرار دهند.

آووکادو دارای چربی
 غیر اشباع و مفید برای قلب است

اگر چه فقط نیمی از آووکادو بیش از 1۰۰ کالری در خود 
جای داده است، متخصصان هنوز دالیل خوبی برای 
استفاده از این میوه به عنوان یک ماده مصرفی روزانه 

دارند. آووکادو دارای مقدار زیادی چربی غیراشباع مفید 
برای قلب است که کمک می کند احساس سیری کنید، 
هورمون ها را تنظیم کرده و قند خون را تثبیت نمایید. 
آووکادو همچنین دارای ۲۰ عنصر ضروری است و به 
عنوان استرول گیاهی کاهش دهنده کلسترول نیز برای 

حفظ سالمت قلب مفید می باشد.

هرگز نباید غذایی که با مگس
 تماس داشته را بخورید

پاها و بال های مگس بیشترین محل تجمع میکروب ها 
هستند و باالترین توانایی را در انتقال آن ها به سطح 
دیگری برخوردارند. میکروب ها از بال های مگس به 

عنوان مکانی برای زندگی، تولد، رشد و حرکت به سوی 
مکان دیگری استفاده می کنند. در یک پرواز مگس، 
صدها میکروب از یک مکان به مکان دیگری جابه جا 
می شود. در خوردن میوه ها و مواد غذایی که مگس 
روی شان نشسته؛ تجدیدنظر کنیم و با احتیاط چند 

برابری آن ها را دور بریزیم.

 نکات مهم رژیم غذایی 
 بعد از شیمی درمانی

ماست یک انتخاب خوب برای تغذیه پس از شیمی 
درمانی است.ماست دارای طبع مالیمی است، بنابراین 
به کاهش تهوع کمک کند. همچنین حاوی پروتئین 

و کلسیم است که به حفظ سالمت استخوان ها و 
عضالت کمک می کند. غذاهایی که دارای پروتئین 
باال هستند، مانند گوشت آب پز شده گاو نیز برای 
افرادی که شیمی درمانی شده اند تجویز می شود. 
بیماران  برای  میوه  انتخاب  بهترین  موز  همچنین 

شیمی درمانی است.

سکته خاموش
 و بدون عالمت مغز

برای کاهش شانس ابتال به سکته خاموش باید چند 
عارضه کلیدی مانند فشار خون و کلسترول باال را در خود 
مدیریت کنید. این عوارض باعث ایجاد پالک در شریان 

ها می شوند. ممکن است روی سطح پالک، لخته خون 
تشکیل شود یا یک قطعه پالک شکسته شود و شریان را 
مسدود کند. برخی از عوامل خطر دیر شناخته می شوند. 
برای مثال دیابت خطر سکته را افزایش می دهد، اگر قند 
خون خود را به طور مرتب بررسی نکنید، ممکن است 

مدت های طوالنی ندانید که دیابت دارید.

بی نظیر بودن 
وازلین برای پوست

خشکی و ترک لب به دالیل مختلفی رخ می دهد 
که از آن جمله می توان به بعضی بیماری ها، تغییرات 
فصلی، حساسیت و سوء تغذیه اشاره کرد. از وازلین 

می توان برای برطرف کردن خشکی لب استفاده کرد.
وازلین همچنین می تواند برای مرطوب کردن پوست 
بدن استفاده شود. برای این کار کافی است مقداری 
وازلین را بر روی دست و مناطق خشک پوست و یا 
نواحی تیره از قبیل سر آرنج دست و یا زانوها ماساژ دهید 

تا به تدریج نرم شده و رنگ آنها روشن شود.

دندان ها به دالیل بسیاری زرد می شوند، اما با استفاده از برخی روش ها می توان دندان هایی سفید و زیبا داشت. حذف مواد 
غذایی که رنگ دندان ها را تغییر می دهد،  می تواند به سفیدی دندان ها کمک کند، غذاها و نوشیدنی هایی که حاوی 
تانن هستند مانند چای، قهوه، آب میوه ها و نوشیدنی تیره رنگ مانند نوشابه می توانند دندان ها را لکه دار و زرد کنند. 
ترک سیگار یا محصوالت دخانیات می تواند خطر ایجاد لکه های نیکوتین بر دندان را کاهش دهد، همچنین می تواند 
از تخریب دندان و بیماری لثه جلوگیری کند که هر دو می توانند به مینای دندان آسیب برسانند و باعث ایجاد مشکالت 
بهداشتی دهان و دندان شوند. شستن دهان با برخی ها روغن ها برای تمیز کردن آلودگی ها، باکتری و باقی مانده 
موادغذایی از دهان توصیه می شود البته بدانید این یک جایگزین برای مسواک زدن منظم نیست، اما برخی تحقیقات 

نشان می دهد که شستن دهان با روغن های خاص می تواند به سفیدی دندان  کمک کند.

بررسی ها نشان می دهد که حتی استفاده از اینترنت به اندازه تماشای تلویزیون تاثیر منفی بر حافظه نمی گذارد. تحقیقات 
نشان می دهند بیماری دمانسی که بر اثر تماشای زیاد تلویزیون پدید می آید می تواند نشانه های خاصی داشته باشد.

گروهی از متخصصان انگلیسی برای چندین سال رفتار هزاران نفر از افراد باالی ۵۰ سال را هنگام تماشای تلویزیون 
زیر نظر گرفته و بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند افرادی که بیش از سه ساعت و نیم در روز تلویزیون 
تماشا می کنند حافظه کالمی یا گفتاری ضعیف تری نسبت به دیگران دارند. این حافظه برای اطالعاتی است که با 
واژه ها یا نقل قول ها بیان می شوند.به گفته متخصصان، ضعیف تر بودن حافظه کالمی افراد ربطی به کمبود حرکت 
یا دیگر خصوصیات ندارد.مطالعات دیگر نیز نشان داده اند که حتی استفاده از اینترنت به اندازه تماشای تلویزیون تاثیر 

منفی بر حافظه نمی گذارد. احتماال چون تماشا کردن تلویزیون نسبت به گشتن در اینترنت حالت منفعل تری دارد.

تماشایزیادتلویزیونرویمغزتاثیرمیگذاردراههایطبیعیسفیدکردندندان

زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام کـاری نـکنید که خودتان 
تاکنون انجامش نداده اید یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. اگر 
رئـیس یا سـردسته گروهی هسـتـیـد باید خودتان سرمشق و 
الگوی دیگران قرار بگیرید ، آنگاه دیگر کسی در انجام کار با 
شما بحث نخواهد کرد.  اندکی شـانـس و اقبال، بهتر از کوهی 
دانش و خردمندی است.شما هر قدر هم که زیرک و باهوش 
باشید لحظاتی در زنـدگـی وجـود دارند که باید خودتان را آماده 
رویـارویـی بـا آنـهـا کـنـیـد. حتـی یـک مـرد خـردمند و دانا 

نیز پاهایش روی یخ لیز می خورد. 
هیچگاه اهمیت زمان و مکان مناسب انجام کارهایتان را دست 

کم نگیرید. در ازای هر سخنی که می گویید، اجـازه دهید دشمن 
تان )یا رقیب تان( 1۰ سخن بگوید.هر قدر کـه شـما بـا سخنان 
خود اطالعاتی را برای رقیب یا دشمن تان آشکار و افشا کنید، 
وی قدرت بیشتری برای ضربه وارد کردن و صدمه زدن به شما 
در اختـیـار خواهد داشـت. بگذارید رقیب تان سخن بگوید چون 
داشتن »اطالعات« قدرت است و آن که اطـالعات دارد می 

تواند ویرانگر باشد.
 پول نقد، پول نقد است حتی اگر از شکم فیل بیرون بیاید. زمانی 
که شما اسکناس در دست دارید هیچ »اما« و »اگر«ی وجود 
نخواهد داشت تـنها پول نقد است که وجود دارد. چک همیشه 

در معرض بـرگـشـت خـوردن است و کـارت اعتـباری هـم 
مختص آدم های زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است.

 هیچگاه صدر صد همه چیز را برای هیچکس برمال نکنید. اگر 
خیال دارید میلیونر شوید بهتر است هیچگاه تمام جزئیات برنامه 
و نقشه خود را به کسی نگویید. همواره چیزی را نزد خودتان نگاه 
دارید. اگر مجبور به افشای آن شدید تنها 7۵ تا 9۰ درصد آن را 
برمال سازید و اینکه هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید. 
زمانی که عصبانی  هستید تهدیدهایی می کنید که قادر به عملی 
کردن آنها نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ می کنید که در آیـنده 

پشیمانی به بار خواهند آورد.

قوانین طالیی موفقیت

آیه روز

آیا ندیده  ای کسانی که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفته  اند آنها نه از شمایند و نه از ایشان و به 
دروغ سوگند یاد می کنند و خودشان ]هم[ می  دانند. )سوره مجادله/ آیه 1۴(

سخن روز

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه نمی کشید، بلکه هنگامی 
می توانید استراحت کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. )روبرت اشتراوس(
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افقي: 1- از آثار معروف سهراب 
استان  در  شهري   - سپهري 
گلستان ۲- دربند بودن - مسابقه 
 -3 خنک  باد   - اتومبیلراني 
ثروتمند  - مرغ خانگي -  شیمي 
کربني ۴- ناپیدا - مادر میهن - 
تصدیق انگلیسي-  سپهر و فلک 
۵ -از سبزیجات خوردني  -پدال 
زیر پاي راننده- بیماري واگیردار 
وزیر  پدربزرگ  -چند  و  جد   -6
کاغذ   -7 اسب  برگ  و  زین   -
فروش-  کاهگل که بر بام و دیوار 
بر دل 8-  نهفته  کشند - حرف 
صحیح و سالم  -ماه هشتم سال 
قمري - جانور ریز 9- نام کوچک 
زرتشت- از سازهاي موسیقي  - 
چهره و صورت 1۰-  نفوذ آب از 
درز لوله  - پدر شعر نو -  کلمه 
خراب کن 11-  از رودهاي اروپا  
- خرید و فروش  -مطابق قاعده 
1۲-  امتداد فیزیکي-  بدن و جسم 
- سرحد کشورها  - رفوزه 13- 
-ضربه  فرانسه   تخیلي  نویسنده 
فني بوکس-  رماني نوشته رضا 
 - آزردگي   دل    -1۴ امیرخاني 
تیرانداز - قوي جثه 1۵  مراسم 

تذکره  لقب کشور آمریکا

شهرهاي  از   -1 عمودي: 
دادن  پرورش   - خوزستان  
کش-   نقشه   -۲ اهلي  حیوانات 
توریستي  بندر   - هجوم  و  حمله 
 - آذري  برف   -3 بلغارستان 
از هفت  پیشخدمت رستوران  - 
فراغ و سکون   نوروزي ۴-  سین 
بزرگ  -انگشت  ترکي  -گوشت 
دست -زمان خوابیدن ۵- الفباي 
پایین  موسیقي - عقاب  -درجه 
کننده-   جدا   -6 سروان  از  تر  
کشته شده در راه خدا  -گندم از 
آسیاب برگشته 7- عقب و پشت 

کردن  -تکیه  کشاورزي   سر-  
کیسه   - روي چمن  ورزشي   -8
زبانزد  و  مشهور    - پول  همراه 
آخرت-   و  دنیا    - فهرست   -9
پایتخت اتریش 1۰-  امر به آمدن  
-ابریشم مصنوعي  -تعمیر کردن 
11-  پست و بي غیرت  -افسانه 
گو -  پایین و زیر 1۲-  رود آرام 
- پاداش نیکي یا بدي-  زنده - 
کولي   - طراح    -13 کار  طمع 
- برکت سفره 1۴-  میوه شبیه 
کننده  روایت  آهسته-    - آلبالو 

1۵-  زلزله - پایتخت آندورا

جدولکلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1۰
11
12
13
14
15

  1234567891۰1112131415
ولهلدعممیجاج1
غاباوسرهسیاقم2
اردیسرمولدله3
رولممناروپیو4
خمربیرونبایدر5
ومارتبیداداس6
نتمخانایلادق7
یدبیسابراشکل8
کنارفعزاندوع9
کیخلتاقهتیفه1۰
فالتابدومابیش11
رکنورانیوباا12
اتبلیرحراشکه13
سواکیکهمزگسید14
تسروایردارناژ15

به همکار دفتری )خانم( با روابط عمومی 
باال  نیازمندیم. 

طالقانی ۱۰،  کوچه هالل احمر، بیمه دانا

پروانه بهره برداری شرکت سوگل پالستیک 
به شماره ۱۰۳۱/۸۸/۲۲۳۸۶ به تاریخ 

۸۸/۱۱/۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

فروش مغازه ساندویچی 
با بهترین موقعیت مکانی

به دلیل مهاجرت
کـارگـر ســاده دامــداری  ۰9۱55۶۱۲۸9۲

با حقوق مکفی 
۰9۱5۶۰4۶9۳4

۳۲4۳5۶۸۶ - ۰9۳۶5۲۳7۰۱4-۰9۱57۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
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۰۰ ) مدرن برتر(
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مدرسه6کالسهاتباعبیگانهدربیرجندساختهمیشود

 ایسنا-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای ساخت مدرسه 6 کالسه اتباع بیگانه
 در شهر بیرجند موافقت کرد. بیکی گفت:  اولین پروژه آموزشی مورد مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل در استان مدرسه 12 کالسه بوده که با اعتباری بالغ 

بر 22 میلیارد ریال در مهر سال گذشته به بهره برداری رسید و دانش آموزان در این فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

خبر ویژه

سه وقف جدید در نهبندان ثبت شد

ایرنا- مدیر اوقاف و امور خیریه نهبندان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون سه فقره وقف جدید به ارزش 
2 میلیارد و 250 میلیون ریال در این شهرستان به 
ثبت رسید. بهادری افزود: امسال سه باب زائرسرا 
که  شد  نهبندان  )ع(  سیدالحسین  امامزاده  وقف 
وی  است.  ریال  میلیون   750 زائرسرا  هر  ارزش 
بیان کرد: سال گذشته نیز هشت فقره وقف جدید 
در شهرستان نهبندان به ارزش یک میلیارد و 500 

میلیون ریال به ثبت رسید.

خطر سرمازدگی محصوالت کشاورزی
وجود دارد

کاوش- اداره کل هواشناسی در خصوص کاهش دما 
و احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی در استان 
هشدار داد. در اخطاریه روز گذشته اداره کل هواشناسی 
آمده است: با توجه به افت دما در استان و پیش بینی 
لذا  یابد.  می  کاهش  امشب  طی  دما  صادره  های 
 خطر سرمازدگی محصوالت کشاورزی وجود دارد.

این اخطاریه می افزاید: دمای ایستگاه ها حدود پنج تا 
هشت درجه سلسیوس خواهد بود ولی از آنجایی که 
در دشت ها و کوه ها هوا سردتر است احتمال خسارت 

سرمازدگی بسیار زیاد است. 

این  عشایر  گفت:  زیرکوه  عشایری  امور  *مدیر 
شهرستان سال گذشته در طرح زنجیره گوشت قرمز، 

185 تن گوشت تولید کردند.
*33 بسته غذایی از سوی هالل احمر خراسان جنوبی 

بین سیل زدگان روستای خاکک توزیع شد.
*مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
با بیان اینکه 33 گروه اجرایی وعملیاتی این شرکت 
در استان آماده باش هستند اظهار کرد: در زمان حاضر 
شبکه برق در تمام شهرستان های استان خراسان 

جنوبی پایدار است.
*اتوبوس مسافربری کاشمر - یزد دیشب در محور 
تالش  با  که  شد  واژگون  بردسکن   - آباد  عشق 
نیروهای امدادی مسافران نجات یافتند و در مسجد 

جامع عشق آباد اسکان داده شدند.
*مسئول بسیج سازندگی شهرستان درمیان گفت: 
هشت هزار قطعه جوجه بومی یارانه ای بین مرزنشینان 

این شهرستان توزیع شد.
*500 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در یک واحد 

مسکونی در شهرستان بیرجند توقیف شد.

»سربیشه« منطقه ویژه انرژی های 
تجدیدپذیر در منطقه می شود

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه با بیان 
اینکه در صورت بهره برداری از اکتشافات معادن سربیشه 
وعدم خام فروشی می توانیم شاهد رونق اقتصادی در 
دو شهرستان باشیم، گفت: به دنبال راه اندازی منطقه 
هستیم.  سربیشه  در  پذیر  تجدید  انرژی های  ویژه 
افضلی در گفتگو با فارس، با اشاره به ظرفیت های 
موجود در نهبندان و سربیشه اظهار کرد: ظرفیت های 
عظیم معدنی این دو شهرستان و  معادن سنگ آهن، 
بازالت، بنتونیت، طال، سیلیس، گارنت، دالوزیت، مس، 
امید  که  دارد  وجود  منطقه  در  تنگستن  و  منیزیت 
منطقه به معادن آن است و در صورت بهره برداری، 
اکتشاف و جلوگیری از خام فروشی می توانیم شاهد 
رونق عظیم اقتصادی در دو شهرستان باشیم. وی 
افزود: اگر همین معادن را بتوانیم توسعه دهیم دیگر 
نیازی نیست مردم روستاهای مرزی ما برای برداشت 
گوجه فرنگی به دشت های قزوین مهاجرت کنند. وی 
تصریح کرد: در این راستا با سرمایه گذارهای خصوصی 
و حقوقی و دولتی زیادی صحبت و شرکت ها و افراد 
زیادی به منطقه وارد شده اند که امیدواریم با همکاری 
سازمان های دولتی شاهد رونق معدنی استان باشیم. 
افضلی عنوان کرد: بر اساس رایزنی با مسئوالن دولتی 
سربیشه را به عنوان منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر 
در الیحه دولت گنجاندیم و تصویب آن در حال پیگیری 
است که به  احتمال زیاد به زودی تصویب و عملیاتی 
می شود. افضلی بیان کرد: متأسفانه در سربیشه دچار 
عقب ماندگی تاریخی به جهت بی توجهی مسئوالن 
توسعه  زمینه  در  و  شده ایم  گذشته  سال های  در 
کارهای زیادی انجام شده اما با توجه به محرومیت 
بسیار منطقه حجم کار انجام شده به چشم نمی آید.

اخبار کوتاه

آمار تصادفات نگران کننده است مردم روستاها نباید از امکانات بی بهره باشند

بازخورد گزارش روزنامه آوا برای روز برات؛

سیل مهربانی در روز برات برای سیل زدگان
امین جم - گزارش دیروز روزنامه آوا در خصوص 
سمت  به  نذورات  دادن  سوق  و  برات«  »روز 
نیازمندان واقعی ، بازخوردهای متعددی داشت و 
مردم از زوایای گوناگون این قضیه را مورد بحث و 
گفتگو قرار دادند.در این میان ، رئیس ستاد بازسازی 
 عتبات عالیات استان نیز با حضور در دفتر روزنامه ، 
به  اهدا  و  مردمی  های  آوری کمک  برای جمع 
سیل زدگان ، اعالم آمادگی کرد.گفتگوی خبرنگار 
ما با سرهنگ جوینده که با گزارشی از اقدامات نیز 

همراه است در ادامه می خوانید.

برایسازماندهینذوراتمردمی
اعالمآمادگیمیکنیم

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی 
با اشاره به گزارش روزنامه آوا در مورد روز برات و 
سخن یکی از شهروندان مبنی بر متولی شدن یک 
سازمان برای این کار ، عنوان کرد: در این خصوص 
ما نیز در کنار جمعیت هالل احمر و کمیته امداد 

استان ، آمادگی کامل داریم تا در جمع آوری نذورات 
کنیم. همکاری  زدگان  سیل  به  اهدا  و  مردمی 

سرهنگ جوینده با بیان اینکه ستاد عتبات عالیات 

آمادگی دارد با همراهی مردم برای سیل زدگان و 
تامین نیازهای آنان فعالیت کند ، تصریح کرد : روزی 
در موضوع بازسازی عتبات عالیات با کمک مردم 
کار کردیم که مردم استان رتبه باالی کمک را ثبت 
کردند ، روزی برای ساخت زائرسرا در مشهد مقدس 

مردم پای کار آمدند و امروز هم نیاز است در این 
سیل که خسارات زیادی به بار آورده ، مردم یاری 

کنند تا بتوانیم برای این عزیزان قدمی برداریم.

سیلزدگاندراولویتهستند
وی با اشاره به اینکه اکنون اولویت سیل زدگان 
 20 تاکنون  راستا  همین  در  داد:  ادامه  هستند، 
موکب استان اعالم آمادگی کرده اند که 2 موکب 
رئیس ستاد  اند.  اعزام شده  زده  به مناطق سیل 

بیان  با  جنوبی  خراسان  عالیات  عتبات  بازسازی 
اینکه  در همین راستا ، این ستاد با همراهی مردم 
 شریف استان اقدام به ارسال نان نیز کرده است ، 
با کیفیت خوب و  نان محلی  اضافه کرد: 7 تن 
با کیفیت و  باال ، 10 تن نان خشک  ماندگاری 
نان  کامیون  یک  بشرویه،  از  باال  ماندگاری 
مخصوص طبس که توسط مردم در خانه ها پخت 
شده و مواردی از این دست تاکنون به مناطق سیل 
افزود:  جوینده  سرهنگ  است.  شده  ارسال  زده 
موکب تغذیه شهرستان فردوس و تیم تعمیرات 
لوازم خانگی از استان برای کمک به سیل زدگان 

استان لرستان اعزام شد.

بیاییدنذوراتخودراماندگارکنیم
وی با اشاره به سنت برات در استان و نذورات زیاد 
مردم در این روز ، عنوان کرد: تالش داریم بتوانیم با 
همراهی مردم ، این سنت دیرینه را تبدیل به سیل 
مهربانی برای عزیزان مان در مناطق سیل زده کرده 

و نذورات خود را به کار ماندگارتری تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: مطمئنا خیرات و برکات این کار به روح 
اموات می رسد و باقیات الصالحات بسیاری دارد و 
مسلما اجر آن چندین برابر خواهد بود. رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات  استان با اشاره به اینکه 
طبق پیش بینی ها مبلغی حدود 4 میلیارد تومان 
در روز برات توسط مردم صرف خرید شیرینی و 
از  اگربخشی  ، تصریح کرد:  ... می شود  و  میوه 
این مبلغ ، حتی یک میلیارد آن را به سیل زدگان 
برسد منشا برکات زیادی شده و افراد زیادی از آن 
منتفع خواهند شد. سرهنگ جوینده با بیان اینکه 
در تماس هایی که با مناطق سیل زده داشتیم لوازم 
بهداشتی ، برنج ، گوشت و ... از جمله نیازهای 
فوری است ، اظهار کرد: با کمک مردم می توان 

برای تامین این اقالم اقدام کرد.

 تسهیالت رونق تولید 
 برای۳۰۱ واحد 

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از 
پرداخت هزار و 387 میلیارد ریال تسهیالت رونق 
تولید به 301 واحد تولیدی و صنعتی استان در سال 
۹7 خبر داد. شهرکی در کارگروه رفع تسهیل و رفع  
موانع تولید با بیان اینکه میزان پرداختی در سال 
۹6 به 703 طرح و واحد تولیدی بالغ بر2 هزار و 
 ۹7 سال  در  افزود:  است  بوده  ریال  میلیارد   860
نیز به 301 واحد و طرح تولیدی بالغ بر یکهزار و 
387 میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح رونق 
تولید مستقیم پرداخت شده است. معاون بازرسی و 
حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
گفت: با توجه به تعیین مبلغ 80 هزار تومان برای 
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مرغوب ، مردم و 
مصرف کنندگان گوشت قرمز از پرداخت هر گونه 
وجه اضافی و بیشتر از نرخ تعیین شده به واحدهای 
عرضه کننده گوشت قرمز خودداری کنند. تهوری 
افزود: تمام واحدهای عرضه کننده انواع گوشت قرمز 
موظف به نصب نرخنامه در معرض دید عموم هستند.
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نماینده ولی فقیه در استان باتاکید بر اینکه باید قصورهای پزشکی 
در جامعه به حداقل برسد، گفت: آمار پرونده های نزاع و تصادفات 
در استان نگران کننده است. آیت ا...عبادی روز گذشته در دیدار 
با مدیرکل پزشکی قانونی اظهار کرد: فعالیت پزشکی قانونی به 

واسطه ارتباط با حقوق مردم بسیار مهم و حیاتی است.
به گزارش مهر، مدیرکل پزشکی قانونی نیز گفت: 24۹ نفر 
سال گذشته در حوادث ترافیکی خراسان جنوبی جان خود را از 
دست دادند. جعفرزاده اظهار کرد: پزشکی قانونی به عنوان بازوی 
قوه قضائیه در چهار حوزه معاینات بالینی، تعیین علت فوت، 
آزمایشگاه تخصصی و کمیسیون های تخصصی فعالیت می کند.

مدیرکل پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در سال گذشته 18 هزار 
و 571 مورد مراجعه به پزشکی قانونی در استان وجود داشته 
است، بیان کرد: از این تعداد حدود 32 درصد را خانم ها و بقیه 
آن را آقایان تشکیل داده اند که نسبت به سال قبل رشد حدود 
10 درصدی را نشان می دهد. جعفرزاده با بیان اینکه بر حسب 
جمعیت رتبه 28 کشور در مراجعه مردم به پزشکی قانونی را 
داریم، ادامه داد: بیشتر مراجعات نیز در شهرستان بیرجند صورت 

گرفته است. وی افزود: در سال ۹7 تعداد سه هزار و 276 مورد 
پرونده نزاع در پزشکی قانونی خراسان جنوبی تشکیل شده است 
که رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل از خود را نشان می دهد.
وی  گفت: همچنین در سال قبل چهار هزار و 16۹ مورد معاینه 
مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی در خراسان جنوبی داشته ایم 
که رشد 34 درصدی نسبت به سال قبل از خود را نشان می دهد. 
وی بیان کرد: از این تعداد فوت شده ناشی از حوادث ترافیکی 
52 مورد در طبس، 4۹ مورد در بیرجند و 48 مورد در نهبندان 
بوده است که نشان می دهد هر چند تصادفات در محور بیرجند 
به قاین کم شده ولی در محورهای دیگر چون محورهای طبس 
تصادفات منجر به فوت افزایش یافته است. جعفرزاده ادامه داد: 
متأسفانه فوتی های ناشی از تصادف در جاده های روستایی در 
سال ۹7 از 16 مورد به 33 مورد افزایش یافته که یک رشد 
106 درصدی را نشان می دهد. وی با اشاره به معاینه 451 مورد 
معاینه جسد در سال ۹7 گفت: همچنین تعداد پرونده های قصور 
پزشکی در سال گذشته 32 مورد بوده که در 21 پرونده درجات 

قصور پزشک محرز شده است.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه در قانون اساسی اجرای عدالت 
اصل است گفت: وقتی فردی حقوق نجومی می گیرد و از طرفی 
دیگر افراد دست به اختالس می زنند برخی دیگر در فقر فرو 
می روند مردم روستاها جرمی نکرده اند که از برخی امکانات 
محروم باشند. آیت ا... عبادی صبح در دیدار با مدیرعامل شرکت 
گاز استان اظهار کرد: برخی از خانواده ها توان گازکشی را ندارند 
پس صالح نیست که امتیاز نفت آنها قطع شود و نیاز است طرحی 
جامع تدوین شود و جلسات متعدد با دیگر ارگان ها و مسئوالن 
افراد رفع شود. از  این دسته  ذیربط برگزار شود و مشکالت 

عملیاتگازرسانیبه۲۷۰روستادردستاجراست
مدیرعامل شرکت گاز با بیان اینکه عملیات گازرسانی به 270 
روستا در دست اجراست، گفت: گازرسانی نزدیک به 600 روستا 
نیز در دست مطالعه است که در صورت تخصیص اعتبار عملیات 
گازرسانی در سال جاری آغاز می شود. هاشمی اظهار کرد:  500 
روستای  برخوردار ازگاز وجود دارد که 200 روستا در سال گذشته 
گازرسانی شده است. وی گفت: سال گذشته نزدیک به 500 

واحد صنعتی گازدار شدند که با این احتساب واحد های صنعتی، 
خدماتی و تولیدی در استان به هزار و 5 واحد صنعتی رسید. 
وی از گازرسانی 4 شهر در خراسان جنوبی طی سال گذشته 
خبر داد و بیان کرد: در این راستا تمام شهرهای خراسان جنوبی 
به شبکه گاز طبیعی متصل شدند همچنین عالوه بر این بحث 
نگه داشت شبکه و تاسیسات و حفاظت از تاسیسات در دستور 
کار است. وی با بیان اینکه در مجموع امسال عملیات گازرسانی 
و آغاز گازرسانی 850 روستا را در دست اجرا داریم، خاطرنشان 
کرد: از 270 روستای در دست اجرا، 45 روستا با 2 هزار و 100 
خانوار در شهرستان بیرجند و46 روستا با 2 هزار و 200 خانوار در 

شهرستان خوسف هستند.
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شعبه 1: نبش معلم 50        شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های
 زنان روستایی شهرستان درمیان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره: ۴۳۱۹ و شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۵۷۶۹۵ 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان درمیان )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعات ۸:۳۰ و ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۹ در محل سالن 
جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با 
در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ۱( ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت 
منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۲( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه، حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۳(  بررسی و 
تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت ۴( بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس ۵(  بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت ۶( انتخاب بازرسین قانونی و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت ۷( انتخاب حسابرس 

۸(  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت ۹( تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره
ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: ۱( قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه ۲( بررسی و تصویب 

هیئت مدیرهافزایش سرمایه 

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه خراسان جنوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۵۶ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۱۱۴۴۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ و به موجب نامه شماره ۵۹۱۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -آقای غالمرضا حسین پور به شماره ملی ۰۶۵۱۷۳۳۳۲۴ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حدادی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۰۱۵۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی اسداللهی 
به شماره ملی ۵۲۳۹۸۸۶۳۵۰ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۲- آقای ابوالفضل نیک شعار به کد ملی 
۰۶۵۰۱۵۱۰۲۱ به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند وکلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، 
سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای غالمرضا حسین پور )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای غالمرضا حسین پور، آقای رضا حدادی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقای ابوالفضل نیک شعار )مدیر عامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

آقای ابوالفضل نیک شعار )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهدبود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )433016(

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب 
یخچال ساید به شیوه تخصصی 

انجام می گیرد(
داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای 
تهران، مشهد، زاهدان، بیرجند، بالعکس 
در هر روز هفته و تخفیف ویژه. حمل بار 
و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی از جمله 

کاشی، سرامیک
  MDF ، ضایعات، برنج و غیره 
 ، چرخ  ده  ایسوزو،  تک،  با 

تریلی به تمام نقاط کشور
اتوبار قاصدک/ ۰9۱۵7۵6۳87۵- سعدی

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

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4     09156693515 - 09155658268
د و اقساط

نق



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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تعیین تکلیف نمایندگان
 برای برگزاری انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
انتخابات مجلس  از قانون  دیروز به اصالح موادی 
پرداختند و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات 
مجلس، ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در 
انتخابات مجلس و شرایط معتمدان هیئت های اجرایی 
و ناظران در انتخابات را تعیین و بر لزوم بی طرفی 
مسئوالن در زمان برگزاری انتخابات تاکید کردند. درج 
آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس در 
رسانه ها هم ممنوع شد و منتخبان مردم در مجلس 
همچنین ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در 

انتخابات مجلس را تعیین کردند.

جلوگیری مصر از عبور
 نفت ایران در کانال سوئز

دولت مصر، در اقدامی ناگهانی از عبور محموله های 
نفتی ایران از کانال سوئز به سمت سوریه جلوگیری 
کرده است. امری که باعث شد ایران از طریق خاک 

عراق نفت خود را با تانکر به سوریه صادر کند.

آخرین وضعیت قانون
 »از کجا آورده ای؟«

محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: 
رئیس دستگاه قضا ضمن اعالم این خبر که آیین نامه 
اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئوالن به زودی 
ابالغ می شود، عنوان کرد: وجود نقص در قانون دلیلی 

برای عدم اجرای آن نیست.

از دید مردم اصالح طلبان
 دنبال قدرتند نه خدمت

رفتار  گفت:  کارگزاران  حزب  کل  دبیر  کرباسچی 
و  دلسوزی  که  باشد  طوری  باید  اصالح طلبان 
صمیمیت آنها نسبت به مسائل کشور و غیرسیاسی 
عمل کردن آنها مشهود باشد. االن شما بین مردم 
به  رأیی  است  آنهایی که ممکن  و  باشید  هم که 
نیست  این  آنها  برداشت  باشند،  داده  اصالح طلبان 
که اصالح طلبان فقط به خدمت یا حل مشکالت 
سیاسی فکر می کنند، مردم فکر می کنند که اینها هم 

دنبال قدرت یا پیداکردن جایی در حاکمیت هستند.

پیش بینی آیت ا...  مجتهد شبستری 
از آینده FATF در مجمع

آیت ا... مجتهد شبستری گفت: پس از طی مراحل 
قانونی، FATF در جلسه عمومی مجمع رأی منفی 
می گیرد زیرا عده ای هم که موافق بودند، پس از این 

اقدام آمریکا، موضوع برایشان روشن شد.

تابش: جواب سپاه به مهربانی 
جناح ها می تواند تغییر رویه ها باشد

محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس 
اظهار کرد: جواب سپاه به مهربانی جناح ها می تواند این 

باشد که در برخی از رویه ها تجدید نظر کند. 

کشور همچنان نیازمند اصالحات است

باید  اصالح طلبان  اینکه  بیان  با  غرویان  محسن 
چشم اندازی از گفتمان اعتدال برای مردم طراحی کنند 
که مردم را نسبت به آینده امیدوار کند، گفت: کشور 
همچنان نیازمند اصالحات و بلکه اصالحات بیشتر است.

رشد اندک دالر
 در کانال 13 هزار تومان

صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای فروش به 
مردم با 190 تومان افزایش نسبت به آخرین قیمت 
های روز قبل 13 هزار و 690 تومان اعالم کرده اند. 
این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 13 هزار و 590 

تومان خریداری می کنند.

مخالفت بانک مرکزی با وام 
۲۸۰میلیونی مسکن

مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی 
با وام ۲۸0 میلیون تومانی خرید مسکن خبر داد و 
گفت: بر اساس سیاست های بانک مسکن وام ساخت 
یافت. محمدحسن  افزایش  تومان  میلیون  به 1۷0 
علمداری اظهار کرد : به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش 
سقف وام خرید مسکن به ۲۸0 میلیون تومان را دادیم 
که با آن مخالفت شد. وی با اشاره به افزایش سقف 
وام ساخت مسکن، افزود: با توجه به سیاست های 
اعتباری بانک مسکن، وام ساخت برای سازندگان 
تومان  به 140میلیون  را  دارای صالحیت  حرفه ای 

افزایش دادیم.

گوشت تنظیم بازاری به دست
 ۸۸ درصد مردم نرسید

تسنیم- نتایج یک نظرسنجی نشان داد ۸۸ درصد از 
مردم در یک سال گذشته گوشت وارداتی با ارز 4۲00 
برنامه  اند. سؤال نظرسنجی  تومانی دریافت نکرده 
شده  پرسیده  مخاطبان  از  زیر  به صورت  »پایش«، 
است:آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، 
به دست شما رسیده است؟)1.بله ۲.خیر(.در پایان نیز 
در یک سال  نمودند که  اعالم  مردم  از  ۸۸ درصد 

گذشته گوشت وارداتی به دست آن ها نرسیده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به کوپن

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در خصوص 
از  الکترونیکی، گفت:  اختصاص کاالبرگ  وضعیت 
لحاظ نرم افزاری بانک مرکزی آمادگی الزم را برای 
اختصاص کاالبرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما 

زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.

نگرانی در خصوص افزایش
 تورم وجود ندارد

دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا اقدامات ایاالت متحده با قرار دادن 
نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی در 
روابط مالی ما با اروپا خللی ایجاد خواهد کرد گفت: 
نخواهد  تاثیری  ما  اقتصاد  در  آمریکا  اخیر  اقدامات 
داشت. وی خاطر نشان کرد: همان طور که می دانید 
تعدادی از بانک های ما در حال ادغام با بانک های 
دولتی هستند و موسسات  مالی و بانک های نظامی 
هم در میان آن ها قرار دارند، بنابراین در این زمینه 

مشکلی نخواهیم داشت.

 
امام علی علیه السالم فرمودند : 
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فارس- مدیر طرح های سی ان جی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران از عملیاتی شدن 
سوز  دوگانه  برای  تومانی  میلیون   ۲.5 وام  ارائه 
کردن خودروها خبر داد و گفت: متقاضیان با اولویت 
صاحبان خودروهای حمل و نقل عمومی می توانند 

از این وام برخوردار شوند.

اولویت صاحبان خودروهای حمل
 و نقل عمومی )بار و مسافر( هستند

جی  ان  سی  های  طرح  مدیر  قاسمی  حمید 
با  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
میلیون   ۲.5 وام  ارائه  شدن  عملیاتی  به  اشاره 
تومانی برای دوگانه سوز کردن خودروها گفت: 
تسهیالت  دریافت  برای  متقاضیان  است  کافی 
 www.irngv.ir سایت  به  نظر   مورد 

مراجعه کنند. قاسمی با بیان اینکه متقاضیان با 
اولویت صاحبان خودروهای حمل و نقل عمومی 
)بار و مسافر( می توانند تا سقف ۲.5 میلیون تومان 
این  افزود:  شوند،  برخوردار  بانکی  تسهیالت  از 
افراد باید هنگام ثبت نام گزینه وام را در سایت 
مذکور فعال کنند و سپس مشخصات شخصی و 

خودروی خود را وارد کنند.

تاکنون هزار وام ارائه شده است
وی با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه پارسال 34 
هزار خودروی بنزینی به دوگانه سوز تبدیل شده 
صورت  به  وام  هزار  تاکنون  کرد:  تصریح  است، 
پایلوت از طریق 5 بانک کشور به متقاضیان ارائه 
شده است که در صورت استقبال عمومی این تعداد 
قابل افزایش است. مدیر طرح های سی ان جی 

ادامه داد: قیمت تجهیزات و نصب آنها از سوی 
گروه های نظارتی وزارت نفت و وزارت صمت مورد 
تایید و کنترل شده که برای کل کشور یکسان 
است. قاسمی تعداد کارگاه های فعال در این زمینه 
را 1100 مورد عنوان کرد و گفت: این کارگاه ها که 
قابلیت تبدیل روزانه ۲۲ هزار تا 30 هزار خودرو را 
دارا هستند، از سوی اتحادیه سوخت های جایگزین 
کشور شناسایی شده و کد دریافت کرده اند. به گفته 
وی، در تمام کارگاه های مورد نظر ناظر سازمان ملی 
استاندارد یا شرکت های بازرسی با هدف تضمین 
کیفیت انجام عملیات تبدیل حضور دارند. مدیر طرح 
های سی ان جی گفت: بعد از انجام هرگونه فعالیت 
وزارت  نظر  زیر  سالمت  گواهی  خودرو،  تبدیل 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( و سازمان ملی 

استاندارد صادر می شود.

۲5۰۰ جایگاه در
 سراسر کشور فعال هستند

جایگاه   ۲500 اکنون  هم  کرد:  تاکید  قاسمی 
آنها  تمام  که  هستند  فعال  کشور  سراسر  در 
به تازگی از لحاظ ایمنی از سوی سازمان ملی 

استاندارد مورد بازرسی و تایید قرار دارند.
گفتنی است این جایگاه ها توان سوخت رسانی 

وی  هستند.  دارا  را  فعلی  ظرفیت  برابر   ۲ به 
مقیاس  کوچک  های  جایگاه  احداث  افزود: 
از  برخی  در  سوخت گیری  سهولت  منظور  به 
مناطق با همکاری شهرداری ها در دست اقدام 
هزینه  اکنون  هم  کرد:  تصریح  قاسمی  است. 
تمام شده استفاده از سوخت سی ان جی کمتر 

از نصف مصرف بنزین است.

عملیاتی شدن وام ۲.5 میلیونی برای گاز سوز کردن خودروها

تابناک -  در پی اعالم خروج ایاالت متحده از 
برجام، سه کشور اروپایی امضا کننده این توافق، 
بر  تأکید  انگلیس ضمن  و  فرانسه  آلمان،  یعنی 
پایبندی به مفاد توافق مذکور، وعده یافتن ساز و 
کار های جدیدی را برای بهره مند ساختن ایران از 
مزایای اقتصادی برجام دادند. با این حال، پس از 

بازگشت رسمی تحریم های آمریکا علیه ایران در 
ماه نوامبر و با گذشت چهار ماه، اروپایی ها هنوز با 
عمل به وعده های خود فاصله زیادی دارند. در این 
میان، در حالی که تاکنون اعالم می شد ساختار 
مذکور آماده به کار بوده و تنها مانع بر سر راه 
اجرایی شدن آن، عدم راه اندازی ساختاری متناظر 

ایران است، محمد جواد ظریف، وزیر  با آن در 
خارجه، در اظهاراتی از ایجاد این ساختار سخن 
گفت و تأکید کرد که به این ترتیب، اروپایی ها 
خود  تعهدات  اجرای  عدم  برای  بهانه ای  دیگر 
»ما  گفت:  خارجه  امور  وزیر  داشت.  نخواهند 
معتقدیم که حاال باید اروپایی ها برای مدت زیادی 
تالش و فعالیت کنند تا تعهدات شان را انجام 
دهند«. وی با تأکید بر اینکه اروپایی ها در اجرای 
تعهدات شان بسیار عقب هستند، تصریح کرد: 
»آن ها نباید این طور تصور کنند که جمهوری 
اسالمی ایران منتظر آن ها می ماند«. وی همچنین 
در ادامه اظهار کرد: »من نمی دانم اروپایی ها برای 
یک ساز و کار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند«.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقامات 
این  از  پیش  خود ظریف  جمله  از  کشور،  ارشد 
نیز بار ها از کندی اروپایی ها در اجرای تعهدات 

برجامی خود انتقاد کرده و از نامحدود نبودن صبر 
و شکیبایی ایران در این زمینه سخن گفته بودند. 
و  رفتار  در  جدید  روند های  برخی  حال،  این  با 
موضع گیری های مقامات و کشور های اروپایی، 
بیانگر آن است که شاید صبر ایران حتی زودتر 
از آنچه که برخی گمان می کردند، به سر برسد! 
به فرانسه  تنها  برجام،  با  اقدامات منافی  انجام 
محدود نمانده و انگلیس نیز به تازگی در اقدامی 
بحث برانگیز و به بهانه تحریم های آمریکایی، 
ارسال مرسوالت پستی به مقصد ایران را متوقف 
کرده است. به نوشته »بی بی سی«، اداره پست 
بریتانیا )رویال میل( تأیید کرده که ارسال نامه 
اطالع  تا  را  ایران  به  پستی  محموله های  و 
بدیعی نژاد  حمید  است.  کرده  متوقف  ثانوی 
خبر  این  به  لندن  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
واکنش نشان داد و آن را »شوکه کننده« خواند. 

در واقع، اقدام شرکت مذکور در شرایطی انجام 
می گیرد که حتی شدیدترین تحریم های آمریکا 
خدمات  ارائه  و  پست  موضوع  با  ارتباطی  نیز 
به نظر  این ترتیب،  به  ندارد و  ایران  به  پستی 
از  حتی  انگلیس  دولتی  پست  شرکت  می رسد 
است. گرفته  پیشی  زمینه  این  در  نیز   آمریکا 

می تواند  تحوالت،  این  مجموعه  حال،  هر  به 
ضمن بدبین تر کردن ایران به کشور های اروپایی 
به  تدریج  به  را  ایران  برجام،  در  آن ها  نقش  و 
متناسب  برجامی خود  تعهدات  بازنگری  سمت 
با اقدامات طرف مقابل سوق دهد. در این راستا، 
هرچند خروج یکباره ایران از این توافق متصور 
نیست، اما ممکن است ایران با استناد به عدم 
انجام  کارشکنی های  و  مقابل  طرف  پایبندی 
را  برجام  از  تدریجی«  استراتژی »خروج  شده، 

در پیش بگیرد. 

اروپا، ایران را به سمت خروج از برجام هل می دهد؟!

اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  کمیسیون صنایع  عضو 
گفت: وقوع سیل باعث شده دالالن زیر سایه بی توجهی 
فراهم  را  خودرو  قیمت  افزایش  زمینه  مسئوالن  غفلت  و 
کنند. محمدرضا منصوری با اشاره به افزایش قیمت خودرو 
قیمت خودروهای  اینکه  وجود  با  اخیر، گفت:  روزهای  در 
داخلی ارتباطی با نرخ ارز ندارند اما با نوسانات ارزی قیمت 

چهارچرخ ها نیز افزایش و کاهش پیدا می کند و از آنجایی 
گرانی  داشته  قیمت  افزایش  اخیر  روزهای  در  دالر  که 
خودرو نیز دور از انتظار نبود. نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوداگران به دنبال 
افزایش قیمت خودرو در پی باال رفتن قیمت دالر هستند، 
تکلیف  تعیین  دولت  برای  دالالن  حاضر  حال  در  افزود: 
می کنند. به طور مثال زمانی که این افراد تصمیم می گیرند 
آبلیمو را گران کنند به راحتی این امر را اجرایی می کنند. 
رونق  باشد  باال  بانکی  مادامی که سود  اینکه  بیان  با  وی 
مشکالت  رفع  برای  کرد:  اظهار  نمی شود،  محقق  تولید 
موجود در وهله نخست باید ارزش پول ملی را ثابت و سود 
بانکی را کاهش داد در این شرایط برنامه ریزی برای رونق 

تولید و کاهش قیمت ها فراهم می شود.

توصیه یک نماینده مجلس: فعال خودرو نخرید

جمهوری  با  ها  دشمنی  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 
اسالمی ایران، فرمودند: اگر چه دشمنی ها و حجم و شدت 
و  اقدامات  این  اما  رسد  می  نظر  به  گذشته  از  بیشتر  آن 
جمهوری  با  دشمنان  دشمنِی  آخر  های  نََفس  ها،  توطئه 
 : دادند  ادامه  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  است.  اسالمی 
شد؛  خواهد  قوی تر  ما  اراده   بگیرند،  سخت تر  آنها  هرچه 

قوی تر خواهیم  ما  به خرج دهند،  آنها شدت عمل  هرچه 
شد. حضرت آیت ا... خامنه ای، امدادرسانی و کمک های 
ایالم،  مازندران،  گلستان،  زده  سیل  مناطق  به  مردمی 
لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع 
مقدس خواندند و افزودند: این حرکت عجیب مردمی که 
فداکاری و شوق  روزها شاهد هستیم، همانند روحیه  این 
اینکه   بیان  با  ایشان  و ذوق جوانان در دهه شصت است. 
شهیدان خیلی چیزها یاد ما دادند و این حرکتی که در امداد 
 به سیل زدگان می بینید، آموزش شهدای ماست ، افزودند : 
سمت  به  کشور  مختلف  مناطق  از  مردم  عظیم  حرکت 
مناطق سیل زده، پدیده  عجیبی است؛ حرکت عظیمی راه 
افتاده که در دنیا کم نظیر است؛ اینکه آحاد مردم این جور 

سیل  آسا حرکت کنند و بروند؛ این درس شهدای ماست. 

دشمن در برابر ما نفس های آخرش را می کشد

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. 

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
 موسسه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند   

شماره ثبت: 179     شناسه ملی: 10103087744 
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران می رساند: مجمع عمومی موسسه روز سه شنبه مورخ 
گردد.  می  برگزار  بیرجند  دانشگاه  والیت  تاالر  محل  در   14 الی   13 ساعت  از   98/2/10 

دستور جلسه: 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- بررسی عضویت در صندوق پژوهش استان 3- بررسی 
پیشنهادات هیئت مدیره و برخی از اعضا و طرح های پیشنهادی دانشگاه 4- ارائه تراز مالی و 

 هیئت مدیرهتصویب صورت های مالی                        


