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گوشه چشمی به 
مشکالت زندگی کارگری

صبح زود است؛ بسیاری از مغازه ها هنوز 
کرکره شان باال نیامده اما او برای اینکه 
دخترش  و  پسر  شرمنده  شب  بتواند 
نشود بدون توجه به گرما و سرمای هوا 
کار صدایش  برای  کسی  است  منتظر 
بزند. روزگاری که جوان بود در کارهای 
سخت ساختمانی کار می کرد کسی به 
فکر بیمه کردن او نبود اما امروز که سن 
و سالی از او گذشته با موی سفید و کمر 
خمیده باز هم مجبور است سر چهار راه 
گذشته صدایش  مثل  دیگر  ولی  باشد 
نمی زنند. قشری زحمتکش از جامعه را 
می گویم، قشری که به آنها »کارگر« می 
گویند!  اول ماه »می« مصادف با یازدهم 
)2 صفحه  در  )مشروح  اردیبهشت.... 

سرمقاله
*  کاری
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بهره برداری از 3 پروژه شهری در روز شوراها
طی مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی در بیرجند آغاز شد   
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ایرادات  برجام را به
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روحانی با همه ضعف ها ، دو جواد 
دارد با دو بال برجام و تلگرام!
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اصالح طلب پیشرو بوده  چون 
شجاعت اصالح و تغییر  داشته است

 ظریف در آمریکا آب
 به النه مورچگان ریخت

فـروش یا معاوضـه با آپارتمـان
قنات دربست با سند ششدانگ به مساحت 10 هکتار در 60 کیلومتری 

بیرجند و 30 کیلومتری سربیشه با حدود 350 اصله درخت زرشک ،  ۷0 اصله 
درخت عناب ، 120 اصله گل محمدی، 40 اصله درخت پسته و ...

تلفن تماس: 0915860469۷ - 09153612118

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه بی بی انسیه ناصری 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه ۹۸/۲/۱۰ 

از ساعت ۱6 الی ۱۷ در محل حسینیه سادات سیدان 
)واقع در خیابان مطهری 6( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: هاشمی و ناصری

جناب آقای مهندس احمد میر
مدیر محترم شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و 
شایستگی های برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران است 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

دوست عزیز وهنرمند محبوب
 جناب آقای مهندس حسن رضا خراشادیزاده

اینک پس از3۰ سال تالش شبانه روزی در شبکه تعاون روستایی
 به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید 

 برخود الزم می دانیم  تا ضمن قدردانی از تالش های ارزنده تان
 درسطوح مختلف، موفقیت و سربلندی تان را  از درگاه خداوند بزرگ مسئلت نماییم.

امید است همچنان در جهت اهداف فرهنگی و هنری تان درسطح جامعه 
موفق وموید باشید.

دوستدار همیشگی تان خسـروی )بیک(

شناسی  روان  نظام  سازمان  اتسیس  سارلوز  ماه  اردیبهشت  نهم 

ومشاوره کشور و  روز  روان شناس و مشاور راهب همه روان شناسان
 و مشاوران زعزی استان  تبریک  رعض می نماییم.      

 شورای نظام روان شناسی و مشاوره استان رخاسان جنوبی

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند موضوع مناقصات: 1- واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري 
نقلیه مرکزي دانشگاه  2- واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري مرکز بهداشت بیرجند شرایط شرکت در مناقصات: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و 

داراي صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت و محل انجام کار: یک سال شمسي - نقلیه مرکزی دانشگاه و مرکز بهداشت بیرجند.
مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 150/000 ریال جهت شرکت در هر یک از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت 

http:mss.bums.ac.ir و  http://iets.mporg.ir  : به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات یا سایت دانشگاه  به آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

نوع ضمانتنامهمبلغ ضمانتنامه)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

ضمانتنامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب ۲5۰/۰۰۰/۰۰۰واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري نقلیه مرکزي دانشگاه۱۹۸-۰5
شماره ۲643۸56 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند
۷5/5۰۰/۰۰۰واگذاري خدمات حمل و نقل و سرویس دهي ایاب و ذهاب اداري مرکز بهداشت بیرجند۰6-۲۹۸ به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 98/02/10  لغایت 98/02/12 مهلت تحویل اسناد : 98/02/22 محل تحویل اسناد:خراسان جنوبي- بیرجند- خیابان غفاري- دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه تحویل
 و رسید دریافت گردد. محل و تاریخ فرآیند بازگشایي پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/23- سالن معاونت توسعه دانشگاه

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات حمل و نقل و خدمات عمومی دانشگاه می توانید عدد 23 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

آگهي مناقصات عمومي )یک مرحله اي( شماره هاي )06-98 و 98-05(

مردان خدا چه با صفا می میرند
جان باخته در راه خدا می میرند

به مناسبت چهلمین غروب همسری مهربان 
و پدری دلسوز پیر غالم دلسوخته 

 حضرت سید الشهدا )ع( و خادم ثامن الحجج )ع(

 زنده یاد حاج علی محمد سراجی
 جلسه بزرگداشتی در آخرین جمعه ماه 

شعبان المعظم مورخ 98/2/13 از ساعت 
15 الی 16 بر سر مزار آن عزیز واقع در 

صحن جمهوری حرم مطهر، بهشت ثامن، اتاق 50 برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

طراحـی و اجـرای
 پروژه هـای شبکـه ، سانتـرال ، سـرور 

و راه اندازی شماره های۴ رقمی و ..

www.asbirjand.ir
حاشیه پاسداران ۱۵
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گوشه چشمی به مشکالت 
زندگی کارگری
*کاری

صبح زود است؛ بسیاری از مغازه ها هنوز کرکره شان 
باال نیامده اما او برای اینکه بتواند شب شرمنده پسر و 
دخترش نشود بدون توجه به گرما و سرمای هوا منتظر 
است کسی برای کار صدایش بزند. روزگاری که جوان 
بود در کارهای سخت ساختمانی کار می کرد کسی به 
فکر بیمه کردن او نبود اما امروز که سن و سالی از او 
گذشته با موی سفید و کمر خمیده بازهم مجبور است 
سر چهار راه باشد ولی دیگر مثل گذشته صدایش 
نمی زنند. قشری زحمتکش از جامعه را می گویم، 
قشری که به آنها »کارگر« می گویند! اول ماه »می«  
مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. 
از  مهم ترین مسائلی که این روزها جامعه کارگری با 
آن دست به گریبان است، کافی و به اندازه نبودن 
میزان دریافتی آنهاست. در واقع این روزها مشکل 
بسیاری از کارگران این است که دخل شان، کفاف 
خرج شان را نمی دهد. رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران در گفتگو با رسانه ها اعالم کرده 60 
درصد حقوق کارگران برای اجاره خانه می رود و امروز 
کارگران با هزینه های کمرشکن اجاره بها دست و پنجه 
نرم می کنند. اگر قبال یک سوم حقوق شان را صرف 
اجاره بها می کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت 
اجاره بهای مسکن هزینه کنند. نبود امنیت شغلی، بیمه 
نشدن و روزهای بیکاری در طی سال از مهمترین 
دغدغه های کارگران است. خوشبختانه برای حمایت 
از قشر کارگر و کم درآمد در استان کارهای خوبی 
شده است از آن جمله خانه کارگری خراسان جنوبی 
است که سال 80 در بیرجند افتتاح شد، این نهاد چند 
سالی است که فعالیت خود را در حوزه کارگران انجام 
می دهد. در شهرستان بیرجند با وجود اینکه خانه 
کارگری دیر افتتاح شد، اما می تواند با همدلی و هم 
افزایی نیروهای شاخص خراسان جنوبی کمک حال 
این خانه باشد. به گفته مسئول این نهاد حدود نیمی 
از جمعیت استان را کارگران تشکیل می دهند، باید در 
حوزه کارگری از شعار خارج شویم و به وادی عمل 
قدم بگذاریم بسیاری از این کارگران از حمایت بیمه 
برخوردار نیستند و به دلیل از کار افتادگی، نداشتن توان 
جسمانی الزم و مهارت کافی قادر به انجام کار سخت  
نیستند. از طرفی برخی کارگران فصلی نیازمند حمایت 
بیشتر نهادهای متولی در زمینه اشتغال، مهارت آموزی 
و بیمه  هستند.عالوه بر ناامنی شغلی که بیشتر در سایه 
قراردادهای موقت کار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه 
ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، نبود 
ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، نبود 
برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، 
نبود  پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت 
حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر 
رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم 
هستند، تنها بخشی از مشکالت و دالیل اعتراضی 
کارگران بوده است. روز کارگر در حالی از راه می رسد 
که کماکان این مشکالت جلو روی این افراد است و 
کاش به مانند بسیاری از روزهای دیگر که فقط تقویم 
ها را مزین کرده است،  نباشد و مسئوالن و دلسوزان 

دردی از این قشر را  در عمل کم کنند.

جزئیات بخشودگی سود و جرائم 
تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون در سال ۹۸

تسنیم- بانک مرکزی در راستای طرح بخشودگی 
شده  موظف  مجلس  سوی  از  تسهیالت  و  سود 
بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی 
بخشودگی  طرح  اجرای  به  نسبت  بانک ها،  از 
 سود تسهیالت زیر ۱00 میلیون تومان اقدام کند. 
بر اساس اصالحات انجام شده در قانون بخشودگی 
بانک مرکزی جمهوری  سود و جرائم تسهیالت، 
مبلغ  رعایت  بدون  است  موظف  ایران  اسالمی 
حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به تفکیک 
 )35( تبصره  ضمیمه  جدول  در  مندرج  بانک  هر 
قانون اصالح قانون بودجه سال ۱395 کل کشور 
به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیالت زیر یک 

میلیارد )۱.000.000.000( ریال اقدام کند.

قیمت خودرو خنده دار شد!

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: افزایش ۷0 تا 80 درصدی قیمت خودرو های مونتاژی و رشد پنج تا 30 میلیون 
تومانی قیمت خودرو های داخلی در چند روز اخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و هیچ اتفاق جدیدی هم نیفتاده است! به اعتقاد »سعید موتمنی« اگر 
خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند، وزارت صنعت باید دست کم اجازه ورود خودرو های زیر ۱0 تا ۱5 هزار دالر کارکرده به داخل را صادر کند.

 مردم حاضر نیستند تحت فشار 
به استقالل آنها خدشه ای وارد شود

روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  کمال 
مشترک  مشکالت  از  یکی  گفت:  ایران  خارجی 
آمریکا است،  و  ایران و روسیه تحریم های غرب 
به  فشارها  این  تحت  نیستند  حاضر  ایران  مردم 

استقالل آنها خدشه ای وارد شود.

سردار فدوی: آمریکا اقدامی علیه 
ما کند قطعا پاسخ می گیرد

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی معاون هماهنگ 
اقدام ترامپ علیه سپاه، گفت:  کننده سپاه درباره 
آمریکایی ها هر کاری کردند همواره پاسخ محکمی 
گرفته اند و از این به بعد هم اگر اقدامی کنند قطعا 

پاسخ خواهند گرفت.

نظر الریجانی درباره
 مذاکره با ترامپ

 رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
»مذاکره با آمریکا سهل اندیشی و اشتباه راهبردی 
و  می کنند  سهل اندیشی  برخی  گفت:  است« 
می گویند مذاکره کنید. مذاکره با ترامپ اصاًل معنا 
آن  اولین  است که  گفته  را  او ۱۲ موضوع  ندارد، 
پاک کردن صورت مسئله است، یعنی غنی سازی و 
موضوع هسته ای را رها کنیم. هر چیزی زمان دارد 

و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست.

واکنش واعظی به ادعای وجود 
دستگاه کارت خوان در دفتر زنگنه!

رئیس دفتر رئیس جمهور پیرامون اظهارات یکی از 
نمایندگان مجلس مبنی بر وجود دستگاه کارتخوان 
در اتاق بیژن زنگنه وزیر نفت برای دیدار با وی، گفت: 
اصاًل چنین چیزی نیست. من اگر بگویم چه رقمی در 
طول این سال ها که بیش از ۲0 سال است )به کشور 
کمک کرده است(، در طول مدت زندگی آقای زنگنه 
و هر آنچه دارد را محاسبه کنید؛ باید مدال صداقت و 

درستکاری را به این فرد داد.

اصالح طلب پیشروتر بوده چون 
شجاعت اصالح و تغییر داشته است

گفت: طلب  اصالح  های  چهره  از  تاجرنیا   علی 
ابتدای انقالب و زمان جنگ این نزاع بین دو  از 
تفکر  هم  جنگ  در  حتی  داشت.  وجود   جریان 
جناح  و  بود  حاضر  جنگ  در  جدی تر  خط  امامی 
آنچه  بود.  جبهه  پشت  در  محافظه کارتر  و  سنتی 
این  باشد  پیشروتر  اصالح طلب  جناح  شده  باعث 

است که شجاعت اصالح و تغییر داشته است.

روحانی با همه ضعف ها ، دو جواد 
دارد با دو بال برجام و تلگرام!

احمد توکلی نوشت :»دولت روحانی با همه ضعف ها 
و ناتوانی ها و مالحظه ها و گیرافتادن بین تهدیدات 
تا »جواد« دارد که  ترامپ و فشار های داخلی، دو 
به خواست های رأی دهندگان نزدیک اند و دو بال 
روحانی )برجام و تلگرام( را نمایندگی می کنند؛ جواد 

ظریف و جواد آذری جهرمی.« 

 ظریف در آمریکا 
آب به النه مورچگان ریخت

در  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسوی،  عباس 
خارجه  وزارت  سخنگوی  جواب  در  خود  توئیتر 
در  ما  طور  همان  می دانید!  خانم  نوشت:  آمریکا 
“ریختن  آمریکا  در  کار ظریف  فارسی می گوییم، 
آب در النه مورچگان بود”. گفتنی است مورگات 
اورتاگوس، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا 
خارجه  وزیر  توهین آمیز،  اظهاراتی  در  توئیتی  در 

جمهوری اسالمی ایران را “ریاکار” نامید.

سکه به زیر 5 میلیون تومان بازگشت

نرخ انواع مسکوکات طال در بازار آزاد روز گذشته 
روندی نزولی یافت به طوری که قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که باالی پنج 
 990 و  میلیون  چهار  برابر  در  بود،  رفته  میلیون 
دالر  اسکناس  هر  ها  صرافی  شد.  معامله  تومان 
را  یورو  هر  و  تومان   ۱90 و  هزار   ۱4 را  آمریکا 
۱5 هزار و 990 تومان فروختند که نسبت به روز 

یکشنبه افزایش داشت.

اقدام خودسرانه برخی شرکت های 
لبنی برای افزایش قیمت

برخی برندهای لبنیاتی در آستانه ماه مبارک رمضان به 
طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود 
کرده اند. دو برند معروف لبنی که پیش از این هم در 
افزایش های چند باره قیمت لبنیات در سال های گذشته 
پیشتاز بودند و سایر برندها را به دنبال خود می کشاندند، 
این بار نیز اولین افزایش قیمت را این دو برند معروف 
»م« و »پ« رقم زدند.قیمت خامه کوچک را که پیش 
از این ۲500 تومان عرضه می کردند، طی چند روز 
گذشته به ۲۷00 تومان افزایش دادند. افزایش قیمت از 
سوی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ مجوزی 
از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و 
دیگر بخش های ذیربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی 
هم در قیمت شیر خام و هر مؤلفه ای که در قیمت تمام 

شده تأثیر بگذارد وجود نداشته است. 

خانه دار شدن ۳۰ هزار زوج کشور 
با وام صندوق پس انداز یکم

پرداخت تسهیالت خرید مسکن یکم به منزله خانه 
دار شدن قطعی متقاضیان با این تسهیالت است و با 
توجه به اینکه امکان خرید خانه با تسهیالت زوجین 
از این صندوق امکان پذیر است و همچنین با لحاظ 
نسبت تسهیالت زوجین به تسهیالت انفرادی سال 
گذشته 30 هزار زوج خانه اولی توانستند با استفاده از 
خدمات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای 

مختلف کشور خانه دار شوند.

زمان ثبت نام در آزمون کاردانی
 به کارشناسی سال ۹۸ اعالم شد

به  کاردانی  آزمون  در  نام  ثبت  از  توکلی  حسین 
کارشناسی خبر داد و اظهار کرد: شرکت در آزمون 
کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱398 از سه شنبه 
۱0 اردیبهشت در سایت سازمان سنجش شروع می 
شود. مهلت ثبت نام دوشنبه ۱6 اردیبهشت 98 پایان 
می پذیرد. وی افزود: جزئیات و ضوابط شرکت در این 
آزمون از روز یکشنبه 8 اردیبهشت ماه 98 بر روی 

سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

همه آماده برای
 بازگشت کارت سوخت!

برگزاری این دوره از ثبت نام کارت سوخت با هدف 
ثبت نام افراد جا مانده از دور نخست یا افرادی که در 
چند ماه گذشته اقدام به نقل و انتقال خودرو کرده اند 
صورت گرفته تا در صورت اجباری شدن استفاده از 
کارت، مالکان خودرو یا موتورسیکلت با مشکل مواجه 
نشوند. همچنین طبق اعالم مسئولین این حوزه امکان 
ویرایش اطالعات دائمی خواهد بود و در صورت بروز 
مشکل مانند اتمام تاریخ انقضای کارت بانکی، فروش 
خودرو، تصمیم به تغییر کارت بانکی به عنوان کارت 
سوخت و موارد مشابه،امکان جایگزینی کارت دیگری 
بازگشت کارت  باشد. در کنار موضوع  وجود داشته 
سوخت، زمزمه هایی در زمینه آمادگی  زیرساخت های 
جایگاه های سوخت مطرح شد که براساس اظهارات ، 
تمام زیرساخت های مربوط با استفاده از کارت سوخت 
در جایگاه ها آماده هستند و هیچ جایگاهی نیست که 

بدون کارت سوخت اقدام به عرضه بنزین کند.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به 
اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 
۱355.4.۱6 طی ادوار مختلف و چند مرحله در 
معرض تغییر بوده و اصالحات یاد شده بر مبنای 
دوره  آن  اقتضائات حاکم  و  اقتصادی  شرایط 
بوده است، طی سال های اخیر مجلس شورای 
اسالمی مجدداً با مشارکت دستگاه های ذی ربط 
نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد 
چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام 
کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور 
و روند افزایشی تعداد چک های برگشتی، اتخاذ 
تدابیر الزم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا 
بوده که در نسخه اصالحی قانون صدور چک، 
ساز وکارها و ابزارهای قانونی الزم پیش بینی 

شده و این مهم محقق شد.
بر  دقیق  نظارت  افزایش  است  ذکر  به  الزم 
اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط 
پیشگیرانه در این خصوص می تواند منجر به 

شده  مبادالت  انجام  در  بیشتر  اعتمادسازی 
گوناگون  زمینه های  آمدن  به وجود  از  تبعاً  و 
عمل  به  جلوگیری  مختلف  جرائم  برای 
خواهد آورد. در این راستا طرح اصالح قانون 
صدور چک متضمن تغییرات و اصالحاتی در 
برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی 
۱3  .08  .۱39۷ مجلس شورای اسالمی تصویب 
و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت 
چک«  صدور  قانون  اصالح  »قانون  عنوان 
ابالغ شد. متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک 
مرکزی با همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور 
نهادهای ذی ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات 
ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب 
این امر، تغییرات و اصالحات الزم، تدوین و 
موارد طی بخشنامه شماره 4685۱۱  .9۷ مورخ 
۲8  .۱۲  .۱39۷ مدیریت  کل اعتبارات این بانک 

برای اجرا به شبکه بانکی اعالم شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای 
 اجرا ابالغ شده است، به شرح زیر به آگاهی 

هم وطنان گرامی می رسد:
اطالعات  ارسال  برای  روزه   ۱0 مهلت   -۱
چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو 
شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، 
بانک ها مکلف به ارسال اطالعات مذکور به 

این سامانه هستند.
۲- بانک ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی 
گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی 
است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع 

قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-به استناد تبصره ۲ ماده 5 مکرر، اطالعات 
چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه 
امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد 
و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در 

موضوع فوق نخواهد داشت.
به  4- در خصوص واریز کسری مبلغ چک 

حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از 
آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو 

سال به یک سال کاهش یافته است.
5- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط 
به رفع سوء اثر از چک های برگشتی مذکور 
در متن قانون )الشه چک، رضایتنامه رسمی 
از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضایی یا 
ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی 
بر  مبنی  قضائی  حکم  چک؛  خصوص  در 
برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک( 
پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، 
بانک می بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ 

مسدود شده اقدام کند.

دارندگان دسته چک حتمًا بخوانند

وب سایت موسسه گروه بین المللی بحران 
نوشت: تصمیم دولت ترامپ به لغو معافیت 
خریداران نفت ایران که متعاقب وارد کردن 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
شد،  اتخاذ  آمریکا  تروریستی  گروه های 
فشار  سیاست  تشدید  در  چشمگیری  نقش 
کار  این  از  داشت. هدف  ایران  بر  حداکثری 
جایی  تا  ایران  به  لطمه  است:  واضح  کامال 
که مجبور به پذیرش درخواست های آمریکا 
شود و یا حکومتش سقوط کند. اما با وجود 
اینکه تردیدی به فشار خارق العاده تحریم های 
اقتصادی بر ایران نمی توان داشت و قطع منبع 
اصلی درآمدی این کشور نیز به تضعیف بیشتر 
اقتصاد آن خواهد انجامید، احتمال موفقیت این 

سیاست در نیل به اهداف راهبردی خود از این 
طریق بسیار کم است. نخست اینکه موفقیت 
این راهبرد بیشتر از خود ایران یا آمریکا، اکنون 
اتکای زیادی به واکنش چین، هند و ترکیه 
ایران  نفت  باقیمانده  خریداران  تنها  که  دارد 
گونه  هر  با  چین  تاریخی  لحاظ  از  هستند. 
تحریم یکجانبه مخالف است چراکه ممکن 
است روزی این تحریم ها گریبان خودش را 
بگیرد. همچنین چین تمایلی به تغییر حکومت 
تنها کشور منطقه نفت خیز جهان که آمریکا 
پایگاهی در آن ندارد، ندارد. هند در بحبوحه 
برگزاری انتخابات سراسری است. نخست وزیر 
این کشور، ناریندرا مودی عالقه ای به اتخاذ 
بهای  افزایش  موجب  که  ندارد  تصمیمی 
سیاست های  کارگزار  را  او  و  شده  سوخت 
نمی خواهد  نیز  ترکیه  دهد.  نشان  واشنگتن 
روابط با همسایه اش که چهار قرن به صورت 
مسالمت آمیز با آن همزیستی کرده را به خاطر 

متحدی غیرقابل اطمینان تیره کند.

سه کشور کلیدی
تطمیع،  و  تهدید  با  می تواند  واشنگتن  البته 

این سه کشور را به پیروی از تحریم ها وادار 
کند. گزینه نخست مستلزم اعتبار و دیپلماسی 
هوشمندانه ای است که کاالیی نایاب در دولت 
می تواند  دوم  گزینه  می شوند.  تلقی  ترامپ 
پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. تحت قوانین 
آمریکا ترامپ می تواند هر کسی را که به خاطر 
مرکزی  بانک  با  انرژی  با  مرتبط  معامالت 
ارتباط دارد، تحریم کند. این امر ممکن است 
یا  آمریکا  تجاری  مذاکرات  ناکامی  موجب 
تخریب روابط با آن سه کشور شود. همچنین 
از طریق  آنها معامالت خود را  ممکن است 
کانال های مالی و بانک هایی پیگیری کنند که 
تحریم آمریکا برایشان اهمیتی ندارد چنانکه 
چین در سال ۲0۱۲ با استفاده از بانک کونلون 
به روابط مالی با تهران ادامه می داد. به عالوه 
آنها ممکن است به ساز وکار مالی مستقل مالی 
اروپا ملحق شوند یا چیزی شبیه آن تأسیس 
کنند که تحریم های آمریکا را دور بزنند. این 
یک نهاد تهاتری است که از محل صادرات 
ایران، بهای واردات ایران را می پردازد. راهبرد 
فعلی واشنگتن، دو سناریو را ممکن کرده است 
که هیچ یک امیدوار کننده نیستند: یا ایران 

پایداری می کند که در آن صورت واشنگتن 
مجبور می شود از سر یأس بر فشارهای خود 
افزوده و با تقویت تنش های منطقه ای، بیشتر 
از قبل از متحدانش دور شده و دچار انزوا شود 
برای  چیزی  دیگر  درمی یابد  ایران  اینکه  یا 
برنامه  از سرگیری  با  و  ندارد  دادن  از دست 
هسته ای خود، تالش کند آمریکا و متحدانش 
میان  دیگر  بیان  به  بکشاند.  چالش  به  را 
آمریکا  دلخواه  هدف  و  موجود  واقعیت های 
مسیری  ایران،  شرط  و  بی قید  تسلیم  یعنی 
هراس انگیز و خطرناک قرار دارد. همان طور 
اخیرا  ایرانی  استراتژیست  زارعی،  که سعدا... 
نوشته است، ایران می تواند بدون بستن تنگه 
هرمز، از طریق شبه نظامیان وابسته به خود در 
یمن، به نفتکش های سعودی و اماراتی در باب 
المندب حمله کند.این امر می تواند به رویارویی 
منطقه ای  رقبای  و  آمریکا  با  ایران  نظامی 
منتهی شود که البته آرزوی دیرین تندروهای 
دشمن ایران در واشنگتن است. گزینه دیگر 
حمالت سایبری به تاسیسات نفتی عربستان و 
امارات است. هیچ یک از این دو احتمال دور از 

تصور نبوده و حتی سابقه هم دارند.

ایران چگونه بدون بستن تنگه هرمز پاسخ آمریکا را خواهد داد؟

سید حسین میرباقری رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان کاغذ و مقوا، با اشاره به افزایش 
قیمت کاغذ طی چند روز گذشته اظهار کرد: 
قیمت هر بند کاغذ ۷0 گرم ۱00*۷0 طی 
48 ساعت از 450 هزار تومان در بازار آزاد 
به 550 هزار تومان رسید. به گزارش تسنیم، 
این شوک قیمت کاغذ در بازار در شرایطی 
چاپ  فصل  آینده،  ماه های  طی  که  است 
دفاتر  و  درسی  کمک  درسی،  کتاب های 
مورد نیاز دانش آموزان فرا خواهد رسید و 

ادامه این روند افزایشی، عالوه بر مشکالتی 
فراهم  کتاب  و  نشر  صنعت  برای  که 
دنبال  به  که  خانواده هایی  برای  می کند، 
هستند  خود  دانش آموزان  مایحتاج  تامین 
است  شد.گفتنی  خواهد  ساز  چالش  نیز 
وزارت ارشاد وظیفه توزیع کاغذ را عهده دار 
وارد  دولتی  نرخ  با  اینکه  با  کاغذ  است.اما 
می شود، ولی قیمت کاغذ طی این مدت 
روندی صعودی داشته و از حدود ۱40 هزار 
است.  رسیده  تومان  هزار   550 به  تومان، 
رهبر انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه 
کتاب در خصوص مساله کاغذ فرمودند: باید 
مسأله کاغذ را حل کرد؛ این طور نمی شود. 
وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این 

مسأله را حل کنند.

از  قبل  بنده  کرد:  اظهار  جلیلی  سعید 
متن  بر  وارده  ایرادات  برجام  نهایی شدن 
رئیس  شخص  برای  خصوصی  را  برجام 
این  جریان  در  چون  کردم  ارسال  جمهور 
در  االن  که  آن شد  مسئله  اما  بودم  روند 
حال مشاهده هستیم.این فعال سیاسی در 
خصوص مشکالت اقتصادی کشور تشریح 
کرد: دشمن در تالش است موفقیت های 
داخلی ما را زیر سوال ببرد اما ما باید در 
ما  کشور  برویم،  پیش  موفق  مسیرهای 

فرصت های اقتصادی فراوانی دارد، برخی 
کل  فرصت ها  این  از  یکی  با  کشورها  از 
اقتصاد کشور خود را مدیریت می کنند، ما 
جایگاه  به  تحریم  برهه  در  می توانیم  هم 
شورای  عضو  برسیم.  خودکفایی  و  بهتر 
نفتی  تحریم های  پیرامون  ملی  امنیت 
و  خریدار  که  آمریکاست  این  شد:  یادآور 
مصرف کننده است ایران می تواند از نفت 
پاالیشگاه  کند،  استفاده  شکل  بهترین  به 
ادعا  این  بر  شاهدی  فارس  خلیج  ستاره 
است این پاالیشگاه بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی است و باعث شد در زمینه 
بلکه  شویم  خودکفا  تنها  نه  بنزین  تولید 
همین  در  دستاورد  این  بکنیم،  هم  صادر 

شرایط اقتصادی و تحریم محقق شد.

ایرادات  برجام را به رئیس جمهور گفتمشوک قیمتی در بازار کاغذ؛رهبر دستور ورود داد

     ۳2 44 66 66/۳2 42 4۳ 2۰ -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

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
صافکاران و رادیاتورسازان 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
۱0 روز از تاریخ 2/۱۴/ ۹۸ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف)www.iranianasnaf.ir( مراجعه و 
اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان، صنعت 

و معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس ۴×3 
رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
صنف ابزار، یراق، رنگ و لوازم کشاورزی 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 2/۱۴/ ۹۸ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ( - عکس ۴×3 
رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

فراخوان تجدید  دوم مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

“ اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی“  

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( اجرای بخشی 
از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به شماره )20۹۸00۴۷20000002( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran. ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه  ۹۸/2/۹ می باشد. ضمنا هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱5 روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/2/۱۱ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱5 روز شنبه تاریخ ۹۸/2/2۱
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۸/2/22

 اطالعات تماس  دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
  بلوار مدرس - چهارراه سیلو - خیابان امام موسی صدر شرقی - دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان 

جنوبی  -  تلفن: 05632۴62۱2۱ 
آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم: ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت      تلفن: 0563222۱220

استخدام نیروی ساده خانم در رستوران   ۰۹۳۹6۸4۳۳۷۱- ۳2۳42۳۱5
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سه شنبه * 10  اردیبهشت 1398 * شماره 4336

آغاز غبارروبی مساجد در خراسان جنوبی

صداوسیما- غبارروبی مساجد خراسان جنوبی به مناسبت دهه نکوداشت مساجد و در آستانه ماه مبارک رمضان آغاز شد. مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: بیش 
از 30 مسجد به صورت نمادین در مراکز شهرستان ها، مساجد جوار دانشگاه ها و مدارس با مشارکت مردم غبارروبی می شود. حجت االسالم رضایی افزود: تمامی 

مساجد خراسان جنوبی تا پایان ماه شعبان با مشارکت مردم غبارروبی می شود. وی گفت: همچنین قرآن، مهر و ادعیه مورد نیاز مساجد نیز تأمین می شود.
سالم خدمت شهردار محترم لطفا جهت زیباسازی و 
 درختکاری خیابان های مهرشهر فکری بردارید منطقه ای

 با تراکم جمعیت باال یک ورودی مناسب ندارد!!! و ده ها 
مشکل دیگر از شما خواهشمندیم رسیدگی کنید.

933...005
از آه مظلوم بترسید مسئوالنی که پرونده های زیر نظر 
بهزیستی رو فرستادن کلینیک ترک اعتیاد ... اونجا هم که 
دولتی هست ماهیانه 18هزارتومان بیشتر ازکلینیک آزاد از 
ما هزینه میگیرن ماهی 102000 تومان فکر آخرت باشید 
و حق الناس رو به گردن خودتون نکنید ممنون از روزنامه 
آوا بابت رساندن صدای ما به گوش کسانی که دل برای 

مردم نمی سوزانند.
911...241

با عرض سالم وخسته نباشید، از ماموران محترم برخورد 
با سد معبر شهرداری خواهشمندیم با دستفروشان میوه 
 ابتدای بازار سرپوش قدیم )ابتدای جمهوری 10و12(

برخورد نمایند متاسفانه همان خانواده دستفروش قبلی، 
با همان رویه، روی زمین و آسفالت اقدام به فروش 
میوه و سبزی عمدتا معیوب می کنند لطفا مسئوالن 

شهرداری اقدام قاطعی نمایند . منتظریم
915...329

خدا کند توزیع هدایای  سیل زدگان همانند توزیع بسیار 
غیر عادالنه گوشت یارانه ای در بیرجند نباشد مسئوالن 

برای خدا چه جوابی خواهید داشت
902...146

خواهشمندیم یک نظارت روی جایگاه های سوخت 
نهبندان بشود، اشخاصی  هستند که چندین بار در روز در 

صف بنزین دیده می شوند و سوخت می برند. 
یک شهروند

سال  چهار  سه  گذشت  با  فاطمیه 8  و  مهر 2  کوچه 
و  کوچه  از  مسئوالن  لطفا  باشد  خاکی  باید  همچنان 
 خیابان های خاکی و پر از نخاله های ساختمانی مهر شهر 

یک بازدید به عمل بیاورند
یک شهروند

چرا وضع حجاب در جامعه به حال خود رها شده است 
دستگاه های مسئول رسیدگی کنند واقعا افتضاحه

905...886
با گذشت 4 سال پیگیری جهت رفع مشکل آنتن دهی 
دهستان  اول  همراه   3g به   2g اینترنت  ارتقای  و 
بغداده همچنان مشکل وجود دارد از مسئوالن ذیربط 
تقاضامندیم مشکل بزرگ آنتن و اینترنت روستاهای 
بغداده ، دوحصاران ، عمرویی ، حجت آباد و قاسم آباد 
را برطرف نمایند همچنین روزانه شاهد تردد زیادی از 
وسایل نقلیه کامیون ، سواری و مسیر مسافران جهت 
قلعه  سه  شهر  بومگردی  منطقه  اقامتگاه  از  بازدید 

هستیم که بابت این مشکل گالیه دارند.
یک شهروند

لطفا برای خیابان سعدی مهرشهر هم فکری بکنید این 
خیابان مسکونی هست ولی خاکی و بسیار خرابه وعالوه بر 
اون تعمیرگاه ماشین سنگین  بین سعدی 5 و ۷ هست که 
هر روز بیش از ده ماشین در اونجا پارک کرده این منطقه 

مسکونیه  نه کارگاهی خواهشمندیم. 
یک شهروند

شهرک  جانمایی  آغاز  از  سال  چندین  گذشت  با 
صنوف آالینده مسئوالن هنوز این طرح مهم را جدی 
نمی گیرند. تا کی باید انتظار بکشند هم اصناف آالینده 
و هم مردم شهر بیرجند. این طرح هم اشتغالزا هست و 
هم چهره شهرمان را بهتر خواهد کرد بیش از این دیگر 

تعلل توجیه ندارد که طرح معطل بماند.
یک شهروند

بلوار غفاری  ابتدای  چرا شهرداری المپ های تزئینی 
انجام  آن  جانمایی  که  در صورتی  کند  نمی  نصب  را 
بعضی  انتها  تا  ابتدا  از  بلوار  این  در  بعالوه  است  شده 
زحمت  هم  باز  که  صورتی  در  نشده  گلکاری  جاها 
جانمایی آن صورت گرفته است با تشکر از زحمات تان 
 لطفا کارها را تا آخر انجام دهید نه همش نصفه کاره

ضمنا آبیاری این گیاهان نشاط آور هم منظم انجام بشه 
تا  دیگه خشک نشوند. لطفا بعد از اتمام کارها بازرسی 

هم داشته باشید
یک شهروند

نارضایتی مردم از قیمت ها در بازار استان

در سال های اخیر در سایه عنایت ویژه دولت سیستم های آبیاری تحت فشار در 
کشور و به ویژه در شرایط خشکسالی منطقه کویری خراسان جنوبی مورد توجه 
قرارگرفته و توسعه پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، با توجه به کمبود نزوالت 
آسمانی درکشورمان و عدم توزیع مناسب  زمانی و مکانی بارش ها، همچنین 
روش های  تبدیل  اخیر، ضرورت  سال  بیست  در  متعدد  بروز خشکسالی های 
آبیاری سنتی به روش های نوین از جمله آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای بیش 

از پیش احساس می شود.  

افزایش عملکرد و بهره وری آب
 با اجرای سیستم های نوین آبیاری

علی اصغر میرزاقلی که به عنوان مصرف کننده بهینه آب در اراضی تجهیز و 
نوسازی و شبکه های آبیاری و زهکشی در خراسان جنوبی شناخته شده است، 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح لوله کشی کم فشار را در سطح مزارع 
گندم و جو شهرستان فردوس اجرا کردیم. وی با بیان اینکه این روش، عملکرد 
و بهره وری آب را افزایش می دهد، افزود: با کمک جهاد کشاورزی این سیستم 
را برای سال سوم اجرا کردیم. وی که در روستای چاه نو شهرستان فردوس 
این سیستم را اجرایی می کند، تصریح کرد: از سال ۷5 کشاورزی می کنم و به 
این کار عالقه دارم. این کشاورز بیان کرد: فروش محصوالت، افزایش قیمت 
کود و کمبود نهاده های کشاورزی از دغدغه های کشاورزان است که الزم است 
مسئوالن توجه بسیاری به آن کنند. میرزاقلی با بیان اینکه نهاده های کشاورزی 
در اختیار کشاورز نیست و کشاورز باید آن ها را از بازار آزاد تهیه کند، اظهار کرد: 

کشاورز نیز آن قدر درآمد ندارد که بتواند این نهاده هارا تهیه کند.

تجهیزات  ارائه  برای  بسیاری  کشاورزی کمک های  جهاد  اینکه  بیان  با  وی 
می کند، تصریح کرد: از زمانی که این طرح را اجرا کرده ایم، در مصرف آب 

صرفه جویی بسیاری شده و عملکرد را افزایش داده است.

تجهیز 7047 هکتار از اراضی
 خراسان جنوبی به سیستم آبیاری نوین 

سازمان  مهندسی  و  فنی  امور  و  خاک  و  آب  مدیر  غالمی،  حسن  محمد 

جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: در سال 9۷ حدود ۷04۷ از اراضی 
کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شدند. وی بیان کرد: 
همچنین در سال 96 حدود هفت هزار و 29 هکتار و در سال 95 نیز هزار و 525 
هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شدند.

آبیاری تحت فشار  برای  اراضی  از  اینکه 30 هزار هکتار  به  با اشاره  غالمی 
مورد مطالعه قرار گرفته اند، ادامه داد: در زمان حاضر حدود 18 درصد از اراضی 

کشاورزی خراسان جنوبی تحت پوشش سیستم آبیاری نوین قرار دارند.

کمک های بالعوض به کشاورزان در زمینه آبیاری نوین 
وی بیان کرد: به ازای تحت پوشش قرار گرفتن هر هکتار به سیستم آبیاری 
به سیستم  قرار گرفتن هر هکتار  ازای  به  و  تومان  میلیون  تحت فشار 13 
آبیاری کم فشار پنج میلیون و 800 هزار تومان از سوی دولت به کشاورزان 
کمک بالعوض داده می شود که فرصت بسیاری خوبی برای رونق آبیاری 
نوین است. وی با اشاره به اینکه استقبال کشاورزان از سیستم آبیاری کم 
از  آبیاری تحت فشار بوده است، اظهار کرد: استفاده  از سیستم  فشار بیش 

سیستم آبیاری نوین 25 درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد.
امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان  مدیر آب و خاک و 
  جنوبی تصریح کرد: در طرح آبیاری تحت فشار در هر هکتار 4400 متر مکعب

صرفه جویی در آب شده است. 
غالمی یادآور شد: همچنین استفاده از سیستم آبیاری نوین تا 30 درصد مصرف 

کود و سم را کاهش داده و در نهایت بهره وری تولید را افزایش می دهد. 

قاین و سربیشه؛
 پیشتاز در اجرای سیستم آبیاری نوین 

غالمی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی شهرستان های قاین و سربیشه پیشتاز 
در اجرای آبیاری نوین هستند، اظهار کرد: علت این امر را باید در کشت های 
انبوه این دو شهرستان جست و جو کرد. هر چند بارندگی های اخیر دل مردم و 
به ویژه کشاورزان را شاد کرده است ولی فراموش نکنیم که در هیچ شرایطی 
نباید راه های استفاده بهینه در مصرف آب را از نظر دور داشت که این مسئله 

در یک استان کویری چون خراسان  جنوبی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

میهمانی  ماه  برای  را  خود  حالی  در  جنوبی  خراسان  مردم 
خدا آماده می کنند که از افزایش قیمت ها ناراضی بوده و از 

مسئوالن تقاضای تشدید و نظارت بر قیمت ها را دارند.
به گزارش تسنیم، در حالی که تا آغاز ماه میهمانی خدا یک 
هفته باقی است اما مردم استان خراسان جنوبی از قیمت های 
موجود در بازار راضی نبوده و خواستار نظارت بیشتر مسئوالن 
هستند. مردم از مسئوالن می خواهند بیشتر به فکر آنها باشند 
و قیمت کاالها را به نرخ متعادل برسانند و از سویی مسئوالن 
برای هیچ کاالیی کمبود  نباشند  هم می گویند مردم نگران 
نداریم و مردم به اندازه نیاز خود خرید کنند تا مشکلی نباشد. 
گوساله،  گوشت  گوسفندی،  مرغ،  گوشت  همچون  اقالمی 
برنج، روغن، قند و شکر، لبنیات، خرما، انواع نان ها، سبزیجات، 
زولبیا و بامیه، لبنیات و انواع آش و حلیم از ارزاق مورد استفاده 
سحری  و  افطار  سفره های  و  است  رمضان  مبارک  ماه  در 
مسلمانان در ایران را پر می کنند و باید نظارت ها از قبل ماه 

رمضان برای آرامش خاطر مردم تشدید شود.

نظارت  بر قیمت اجناس کمرنگ است

اجناس و  بانوی خانه داری است که وقتی قیمت  بارانی  آمنه 
کاالهای مورد نیاز را می بیند از آنجایی که توانایی برای خرید 
ندارد دست خالی به خانه باز می گردد و در گفتگو با خبرنگار 
تسنیم می گوید: متاسفانه در بازار نظارت ها کمرنگ است و با 
توجه به اینکه ماه رمضان را در پیش داریم مردم نگران گرانی 
اجناس هستند. وی با بیان اینکه گرانی، تورم، کاهش توان خرید 
مردم و افزایش لحظه ای قیمت ها مشکالت بسیار زیادی برای 
از  عده ای   باعث شده  گرانی  گفت:  است،  کرده  درست  مردم 
فضای غبارآلود و پرالتهاب بازار سوء استفاده کنند و عدم نظارت 

بر این سود جویی ها نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

افراد سودجو 
دست روی کاالهای اساسی می گذارند

دیگر شهروند بیرجندی نیز با گالیه از نبود نظارت بر قیمت 
روی  دست  سودجو  افراد  بازار،  التهاب  در  گفت:  اجناس 
کاالهای اساسی مردم می گذارند و دولت نیز برای جلوگیری 
بسنده می کند  قیمتی مصوب  اعالم  به  تنها  اقدامات  این  از 
آیا به راستی در بازار کاالها به قیمت تصویبی ارائه می شود؟ 
مصوب  قیمت های  در  نظارت  ضعف  میدانی،  بررسی های 
می دهد.  نشان  را  سلیقه ای  قیمت گذاری های  همچنین  و 
ملک آبادی افزود: درخواست ما از مسئوالن این است در  مدت 
باقیمانده تا ماه مبارک رمضان نظارت های خود را بیشتر کرده 
تا مردم دغدغه خرید اجناس ضروری با قیمت گران را نداشته 

باشند.

مردم نگران نباشند کمبودی نیست

وی با بیان اینکه مسئوالن بارها اعالم کرده اند مردم نگران 
نباشند کمبودی نیست، افزود: برای هیچ کاالیی کمبود نیست 
اما نگرانی مردم از قیمت های سرسام آور است و با حضور چند 
ساعته در بازارهای مختلف در شهر به وضوح می توان ضعف 
نظارت و بازرسی را دید. ملک آبادی افزود: از دولت تقاضا داریم 
نظارت ها را تشدید و قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که با وضع 
اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد و مسئوالن باید هوای 

اقشار مختلف به ویژه قشر کارگر را داشته باشند.

بازرسی ها تشدید می شود
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این باره اظهار کرد: تالش 
شده است امسال بازرسی های عمومی در قالب تیم های تخصصی 
در استان بیشتر شود تا نگرانی برای مردم نباشد. تهوری افزود: 
نظارت ها بر کاالهای مورد نیاز و اساسی مردم تشدید گردیده و 

گشت های مشترک تقویت شده تا مشکلی نباشد.

60 مرکز عرضه شکر در بیرجند وجود دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: 
جای هیچ نگرانی نیست و کمبود کاال در استان نداریم و 60 
مرکز عرضه شکر فقط در بیرجند است و در دیگر نقاط استان 
نباتی هیچ  روغن  در  اینکه  بیان  با  دارد. شهرکی  هم وجود 

کمبودی نداریم و به میزان کافی خریداری شده است افزود: در 
مورد مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز و مرغ در هفته های 
اخیر با توجه به قیمت مصوب شاهد روند کاهش قیمت بودیم 
و امید است با تصمیمات تنظیم بازار استان روند کاهشی داشته 

باشیم تا مردم مشکلی نداشته باشند.

طرح نظارتی ضیافت 98 از 14 اردیبهشت
 آغاز می شود

شهرکی اظهار کرد: قیمت های اقالم اساسی بعد از جلسه ستاد 
طرح  آغاز  که  می شود  اعالم  جنوبی  خراسان  در  بازار  تنطیم 
نظارتی صنعت، معدن تجارت استان از 14 اردیبهشت خواهد بود. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان 
اینکه ایجاد آرامش در بازار در ماه مبارک رمضان، پایش مستمر 
بازار و برنامه ریزی برای نظارت بر تامین و توزیع به موقع اقالم 
پرمصرف و کاالهای اساسی از دیگر اهداف اجرای طرح است، 
افزود: در این طرح، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و 
خدماتی تشدید خواهد شد و رسیدگی به شکایت ها و گزارش های 
مردمی و برخورد با تخلفات احتمالی در استان با سرعت و دقت 
بیشتری صورت خواهد گرفت. وی اظهارکرد: تمامی شهروندان و 
هم استانی ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از 
گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و غیره مراتب را 
به ستاد خبری 124 این سازمان و ادارات شهرستانی گزارش کنند 

تا در اسرع وقت موضوع پیگیری و بررسی شود.

آبیاری نوین؛ اولویتی غیرقابل انکار در خشکسالی

نت
نتر

س: ای
عک

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می 
گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

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

شنیسل منجمد     ۲۱5000 ریال
ران مرغ درشت منجمد   ۱۱5000ریال

محصـوالت  شهـراد:
سوسیس آلمانی ۲      54000 ریال
سوسیس آلمانی ۱       5۹000 ریال
کوکتل قرمز 55%      ۷۹000 ریال
هات داگ 55% هلندی ۱۲8000 ریال
هات داگ ۷0% ویژه     ۱48000 ریال
کالباس مارتادال 40%  ۷۲000 ریال

کالباس لیونر 55%   ۱58000 ریال
کالباس خشک 60%  ۱۷5000 ریال
کالباس خشک۷0%    ۲۳5000ریال
همبرگر ۳0% معمولی ۳8000 ریال
همبرگر 60% ممتاز     8۹000 ریال
کباب لقمه ۷0%          45000 ریال
استیک مرغ ۷0% )۱0 تایی( ۱65000 ریال
استیک گوشت ۷0%     ً   ً    ۱۹5000 ریال
استیک پاک جم       ۲۲5000 ریال
همبرگر 60% پاک جم  ۱85000 ریال

همبرگر 60 % مام      ۲۱5000 ریال
همبرگر ۳0 % مام       ۱05000 ریال
پنیر پیتزا قرمز           ۱۷۹000 ریال
پنیر پیتزا مطهر آبی     ۲85000 ریال
ذرت  منجمدتایلندی   ۱58000 ریال
ذرت منجمد چینی    ۱5۳000 ریال

انواع سس رعنا موجود است
کاغذ کاهی کیلویی      ۱6۹000 ریال

پالستیـک سـاندویـچ پنگوئـن   
 بسته ای ۲5000 ریال 

 دالیا پروتئیـن

آدرس: بازار روز پاسداران 0۹۹0۱۱۲5۷8۹- 056۳۲44۲8۷6 بهروش

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
موسسه خیریه صدیقین بیرجند به شماره ثبت ۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۴۶۷۰

به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ برای نوبت دوم از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند با شماره ثبت ۷۶ دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
که به طور فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۷ راس ساعت ۱۸ در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند،  خیابان شهدا ۴، کنار مسجد النبی)ص(، کدپستی ۹۷۱۴۸۸۳۹۱۹ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 

دستور کار جلسه:  تصویب تراز مالی سال ۱۳۹۷- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                                                                    هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۰۷۹ و ۹۷۳۳۸۵ اجرایی آقای محمد عابدینی فرزند نوروز محکوم است به پرداخت مبلغ 
۳۵۶/۲۰۰/۰۰۰ ریال در حق آقای محمد رضا ساالری و مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک دستگاه خودروی زانتیا مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۴۹ ص ۲۷۴ ایران ۵۲ که هم اکنون در پارکینگ نظام گستر 
 محور روستای میر علی توقیف می باشد )و حسب نظر کارشناس موتور خودرو جهت انجام تعمیر اساسی در تعمیرگاه فوالدی عدل ۲۰ 
باز شده است. کارتر و تعدادی از قطعات موتور و پلوس خودرو در صندوق عقب خودرو موجود می باشد. کامپیوتر آن در تعمیرگاه موجود 
می باشد و خودرو در حال حاضر نیاز به تعمیر اساسی دارد. خودرو فاقد باتری بوده و نیاز مبرم به دو حلقه الستیک دارد و سه حلقه 
الستیک دیگر ۲۰ درصد سالم می باشد. قاب آیینه بغل سمت چپ و شیشه جلو از ناحیه سمت چپ قسمت باال شکسته است. سر گلگیر 
جلو سمت چپ و سمت راست قلم گیری رنگ و خراشیدگی رنگ دارد. درب عقب سمت چپ قدری آسیب دیده است. درب عقب سمت 
راست و لبه گلگیر عقب سمت راست خراشیدگی رنگ دارد. درب جلو سمت راست و چپ فاقد نوار )زه پالستیکی ( می باشد. خودرو تا 
مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ بیمه با تخفیفی سه ساله دارد. وضعیت تجهیزات داخل اطاق شامل صندلی ها - رودری ها - جلو داشبورتی و آمپرجات 
خوب می باشد.( معرفی و توقیف و به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۸/۲/۲۱  
از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده دیدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس Www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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موفقیت و انرژی

موفقیت شغلی

نق نزنیم

برخی از کارها، کارهایی است که ما عالقه ای برای 
انجام آن نداریم و همیشه برای انجام آن نق می زنیم. 
برای موفقیت در زندگی الزم است از انجام این کارها 
لذت ببریم و نق نزنیم زیرا نق زدن تنها سبب خستگی 
می شود و موجب می شود کار را به درستی انجام ندهید. 
کارهایتان را از صمیم قلب انجام دهید و به کارتان ایمان 
داشته باشید زیرا جریان ضعیف آب سبب آبیاری قسمتی 
از باغچه می شود. تمریناتی برای شادسازی درون خود 
انجام دهید و منتظر نباشید که دیگران شادی را برای شما 
 به ارمغان بیاورند. خواستن، باد را از وزش باز نمی دارد 
و برف را تبدیل به آب نبات نمی کند. خواستن موجب 
تغییر چیزی نمی شود پس اگر می خواهید چیزها را 
بهتر از خودشان تبدیل کنید، همه چیز را همانگونه که 

وجود دارد بپذیرید.

انتخاب درست در موفقیت شغلی 

یكي از مهمترین و زیباترین موفقیت ها، موفقیت 
شغلي است که آرزو و خواسته افراد زیادي از افراد 
جامعه ما نیز هست و براي دستیابي به این موفقیت 

بزرگترین کار و اولین قدم انتخاب درست است.
مسئولیت اولیه انتخاب و شروع کار این است که 
با خود متفكرانه  توانایی های خود را برشمارید و 
بیاندیشید که از انجام دادن چه کاری لذت می برید،
مستلزم عالقه  کار  روند  از  حاصل  لذت  و  آرامش 
داشتن به کار است و باید همواره با میل و رغبت و 
خواست درونی به کار مشغول شد تا هرگز احساس 
خستگی در شما راه نیابد. زیرا زماني که کاري را با 
عشق و عالقه انجام مي دهید، کار نمي کنید بلكه 
زندگي مي کنید، خسته نمي شوید بلكه لذت مي برید
کار کردن خود به گونه ای سرگرمی و لّذت و تفریح 
است به شرطي که به کار و انجام کار خود عالقه داشته 
 باشید. با کمی  دقت به اطراف و محیط پیرامون خود 
در می یابید هر فردی در حال انجام دادن کاری است. 
آیا ما کارمان را دوست داریم؟ آیا ما از انجام دادن این 
کار لذت می بریم یا بر عكس خسته و دلزده می شویم؟

می توان نتیجه گرفت اگر کاری با میل و خواست 
قلبی همراه نباشد باعث دلزدگی و خستگی مفرط 
می گردد و هیچ رضایت باطنی و آرامش خاطری 
را به دنبال نخواهد داشت.همیشه کاري را انتخاب 
و شروع کنید که دوست داشته باشید و اگر هم االن 
صاحب شغل و حرفه اي هستید که از آن کار لذت نمي 
برید یا به اجبار آن شغل را انتخاب کردید و راه برگشت 
و انتخاب کار جدیدي براي شما  وجود ندارد، بهترین راه 
حل این است نكات مثبتي که در آن کار وجود دارد را 
بیابید و سعي کنید براي خود در آن کار عالقه و عشق 

ایجاد کنید تا  به موفقیت  برسید.

 پوکی استخوان 
درآقایان و خانم ها

هنگامی که درباره پوکی استخوان فكر می کنید، احتماال 
دردی که از استخوان و نه عضالت ناشی می شود را 
مد نظر قرار می دهید. اما درد و گرفتگی های عضالنی 

می توانند نشانه ای از روند از دست دادن بافت استخوانی 
هم در آقایان و هم در بانوان باشد. بر همین اساس است 
که مراجعه به پزشک و کشف منبع دقیق درد از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. شرایط و مشكل خود را با جزئیات 
کامل با پزشک در میان بگذارید. روزانه حداقل به مدت 

30 دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط داشته باشید.

بهبود گوارش 
با خواص آب گرم 

برای بهبود گوارش، نوشیدن آب گرم به طور منظم را 
آغاز کنید زیرا گوارش را برای ارائه عملكرد درست و بهتر 
تحریک می کند. آب گرم به تجزیه غذا در معده کمک 

می کند، از این رو، سیستم گوارش نیازی به سخت کار 
کردن ندارد و همچنین، انرژی کمتری برای فرآیند 
گوارش استفاده می کند. افزون بر این، آب گرم به بدن 
در خالص شدن از شر اسید اضافی معده و خنثی سازی 
شیره های گوارشی کمک می کند. نوشیدن یک لیوان آب 

گرم در ابتدا و انتهای روز را مد نظر قرار دهید.

فواید بسیار زیاد 
دمنوش سماق

دمنوش سماق کاهش دهنده خونریزی رحم و التیام بخش 
درد است. برای درمان زخم دهان از دمنوش سماق 
استفاده کنید. فقط بگذارید که دمنوش خنک باشد تا 

زخم تان را ملتهب نكند. اگر خون ریزی بینی دارید؛ 
دمنوش خنک شده را به پارچه ای تمیز آغشته کرده و 
بر روی پیشانی کمپرس کنید. مصرف دمنوش سماق 
 برای الغری شكم و کاهش وزن بسیار اثربخش است.

به فاصله یک ساعت بعد از وعده های غذایی از این 
دمنوش به میزان یک فنجان در روز استفاده کنید. 

غذاهای تلخ موجب 
بهبود گوارش می شود

غذاهای تلخ مانند کلم کیل، آروگوال، کاسنی فرنگی، 
قاصدک، گریپ فروت همگی به بهبود گوارش کمک 
می کنند. مواد غذایی تلخ به تحریک معده برای تجزیه 

مواد غذایی و مایعات کمک می کنند. مواد غذایی  در 
دستگاه گوارش به کربوهیدارت، پروتئین، چربی ها، 
و ویتامین ها تجزیه می شوند و برای انرژی، رشد و 
ترمیم استفاده می شوند. این فرآیند دارای چندین بازیگر 
کلیدی شامل اندام ها،  هورمون ها، باکتری ها و حتی 

خون است.

بهترین روش نگهداری 
سیب زمینی چیست؟

نگهداری سیب زمینی در دمای سرد، در مقایسه با دمای 
اتاق، می تواند به میزان چهار برابر، به عمر سیب زمینی 
اضافه کند. نگهداری سیب زمینی در دماهای پایین  نیز 

باعث می شود که مقدار ویتامین C موجود در آن، بیشتر 
حفظ شود.  زمانی که سیب زمینی خام را بین دمای ۴3 
تا ۵0 درجه فارنهایت، معادل ۶ تا ۱0 درجه سانتی پایه 
نگهداری می کنید، می توانید چندین ماه بدون اینكه 
خراب شوند، آن ها را انبار کنید. سیب زمینی را در 

نزدیكی میوه ها و سبزیجات  نگهداری نكنید.

 آهن در خون،  در سلول ها و کبد ذخیره می شود که کمبود آن باعث کاهش تاثیرات گلبول های سفید در حفظ ایمنی 
بدن می شود.. مواردی مانند بارداری، خستگی، مراحل رشد، از دست دادن خون حین عمل جراحی و کم خونی باعث 
افزایش جذب آهن می شود. آهن در مواد غذایی گیاهی و حیوانی )گوشت( یافت می شود که نوشیدن چای و قهوه با 
غذا، مصرف اسفناج، اسید کلرییریک، پلی فنل، ویتامین ، آنتی اسید با غذا، مكمل، کلسیم و فسفر جذب آن را کاهش 
می دهد. پلی فنل باعث درمان سرطان و بهبود دردهای استخوانی می شود، مصرف انگور و چای سبز )سرشاز از پلی 
فنل( همراه با هر وعده غذایی باعث کاهش آهن بدن می شود.  نوشیدن چای باعث کاهش ۱0 درصدی حمله قلبی 
می شود، مصرف چای به دلیل وجود ماده فالوونوئید مانع لخته شدن خون می شود. عواملی مانند تعریق و ادرار زیاد، 

یبوست و خونریزی بیش از حد آهن بدن را دفع می کند.

برای شستشوی بینی می توان از ظرف مخصوص کوچكی به نام ظروف نتی استفاده کرد . برای شستن بینی با ظرف 
نتی، ابتدا سرتان را به یک طرف بچرخانید و به آرامی لوله قوری نتی را به بخش باالیی بینی ببرید، طوری که به راحتی 
در حفره بینی قرار بگیرد. لوله را به بخش میانی )تیغه( بینی  فشار ندهید. محلول آب نمک به داخل بخش باالیی بینی 
شما ریخته می شود. مطمئن شوید که از راه دهان می توانید به راحتی نفش بكشید. از آب شیر برای شستشوی بینی 
استفاده نكنید. باید از آب مقطر و یا آب جوشیده ولرم برای درست کردن آب نمک استفاده کنید. این محلول بالفاصله 
 از سوراخ دیگر بینی بیرون می ریزد. وقتی که ظرف خالی شد، برای خارج کردن آب نمک اضافی و خلط ها از بینی

 به آرامی روی یک دستمال تمیز فین کنید. سپس عمل شستشو را برای سوراخ دیگر بینی تكرار کنید.

نحوه شستن بینی با ظرف نتیاین مواد غذایی دشمن آهن بدن هستند

برای کامیابی در کار باید با مشكالت  و فراز و نشیب های زندگی 
مبارزه نمود؛ پس هیچگاه بر اثر بروز سختی ها و شكست ها نـاامید 
نشوید. روند زندگی و کار به بازی فوتبال می ماند که تا آخرین 

دقیقه ممكن است سرنوشتش تغییر کند.
حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای کار کمی باال بزند، 
زیردستان خود را وادار بـه انجام کاری نكنید که خودتان تاکنون 
انجامش نداده اید یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. اگر رئـیس یا 
سردسته گروهی هستـید باید خودتان سرمشق و الگوی دیگران قرار 

بگیرید، آنگاه دیگر کسی در انجام کار با شما بحث نخواهد کرد.
اندکی شـانس و اقبال، بهتر از کوهی از دانش و خردمندی است، 

شما هر قدر هم که زیرک و باهوش باشید لحظاتی در زنـدگـی 
وجود دارند که باید خودتان را آماده رویـارویـی بـا آنها کنید. حتـی 
یک مرد خـردمند و دانا نیز پاهایش روی یخ لیز می خورد. هیچگاه 
اهمیت زمان و مكان مناسب انجام کارهایتان را دست کم نگیرید.

در ازای هر سخنی که می گویید، اجـازه دهید رقیب تان ۱0 سخن 
بگوید. هر قدر کـه شـما بـا سخنان خود اطالعاتی را برای رقیب 
یا دشمن تان آشكار 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 شكم فیل بیرون بیاید. زمانی که 
شما اسكناس در دست دارید هیچ »اما« و »اگر«ی وجود نخواهد 
داشت، تنها پول نقد است که وجود دارد. چک همیشه در معرض 
برگشـت خـوردن است و کـارت اعتـباری هـم مختص آدم های 

زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است.
هیچگاه  ۱00 درصد  هیچ چیز را برای هیچكس برمال نكنید. 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 90 درصد آن را 

برمال سازید. همان  ۱0 درصد از شما حفاظت خواهد کرد.

قوانین طالیی که شما را در موفقیت یاری می کند

آیه روز

 ما هم برگردن آنان تا ز نخ زنجیر نهادیم درحالی که سربلندکرده چشم بربسته اند. 
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 یک بار تالش کنید.
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لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد و عواید آن  صرف

 افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود.
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ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

متری شش و نیم
۱۷:۴۵۲۲شروع سانس

ژن خوکچهار انگشت
۱۴:۳۰۲۰:۱۵۱۶:۱۵شروع سانس

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

به یک بازاریاب با روابط عمومی 
باال و حقوق عالی نیازمندیم.

۰۹۳۹۴۳۱۹۷۱۰

به تعدادی نیروی آقا و خانم 
جهت کار در کارگاه تولیدی و 

فروشگاه لبنیات هالل نیازمندیم.
آدرس:  نبش توحید ۱۳

 روبروی بانک ملی 
۰۹۳۷۵۵۷۸۸۶۱- پنبه کار

دعـوت بـه کـار
به چند خانم و آقا جهت همکاری در 
دفتر بیمه با حقوق ثابت نیازمندیم.
۳۲۲۲۳۷۹۶ - ۰۹۹۰۸۸۷۸۴۳۳

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
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نقد و اقساط

تخریب و گودبرداری محمدی
۰۹۱۵۵۶۳۷۰۷۴

یک شرکت راهسازی به یک انباردار با سابقه کاری نیازمند است.
۰۹۱۵۷۲۱۳۵۴۵

به یک نیروی خانم جهت کار در 
خشکشویی )شیفت صبح(نیازمندیم.
۳۲۴۵۴۵۷۷ -۰۹۳۳۵۶۱۱۶۶۴

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

به چند نیروی آقا جهت کار در 
کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۱۳۲۲۰
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حذف 18 روستای خراسان جنوبی از چرخه آبرسانی سیار

صداوسیما- 18 روستا با اجرای طرح آبرسانی پایدار از چرخه آبرسانی سیار حذف شدند. رئیس اداره بحران،ایمنی و بهداشت آب و فاضالب روستایی استان گفت: با اجرای شبکه آبرسانی به این روستاها هزار و 124 
نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.خسروی بیژائم افزود: با اجرای طرح آبرسانی پایدار به این روستاها در سال گذشته، ماهانه 371 سرویس آبرسانی سیار به روستاها کاهش یافت و 43 هزار و 380 

مترمکعب آب صرفه جویی شد.وی افزود: متوسط روستاهای تحت پوشش در سال 96، 422 روستا بوده که با بهره برداری از طرح آبرسانی پایدار در  روستاهای مذکور این تعداد به 404 روستا کاهش یافته است.

خبر ویژه

*در نمایشگاه آگاهسازی اوتیسم، 10 کودک زیر 5 
سال مورد غربالگری قرار گرفتند که 3 نفر برای معاینه 

تخصصی ارجاع شدند.
*نمایش ملکه آفتاب به کارگردانی منصوره ناصح برای 

اولین بار در شهرستان خوسف  روی صحنه رفت.
*اعضا و کارکنان کتابخانه های عمومی هزار و 33 جلد 

کتاب را برای کودکان مناطق سیل زده اهدا کردند.
*رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: قاچاقچی 
شلوار لی در نهبندان به پرداخت جریمه ی 278میلیون 

ریالی در حق صندوق دولت محکوم شد.
* 80 رأس بز مولد مورسیای اسپانیایی خالص با هدف 

اصالح نژاد دام سبک به شهرستان بشرویه وارد شد.
*نمایشگاه جابر ابن حیان در سالن اجتماعات مدرسه 

شهید قهرمان خوسف گشایش یافت.
سطح  گفت:  سربیشه  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
زیرکشت گل محمدی در این شهرستان نسبت به 

سال گذشته 36 هکتار افزایش یافت.
*سرهنگ دادگر جانشین انتظامی استان گفت: 116 

رأس دام قاچاق در سربیشه کشف و توقیف شد.
*به گفته کارشناس هواشناسی استان از امروز تا اوایل 

هفته آینده دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.
مدیر کل گمرکات استان گفت: 118هزار و 208تن 
و  شد  صادر  جنوبی  خراسان  از  فروردین  کاال 

14میلیون و 198هزار دالر ارز آوری کرد.
*فرمانده انتظامی طبس گفت: اعضای باند سارقان 
حرفه ای و مالخران قطعات و محتویات داخل خودرو با 
اعتراف 9 فقره سرقت در این شهرستان دستگیر شدند.

مهاجرت  از خراسان جنوبی 
در آیینه آمار

امین جم - استان خراسان جنوبی به دلیل برخی 
محرومیت ها ، همواره با مشکل مهاجرت مواجه بوده 
و هست. مهاجرتی که از دیدگاه آماری نکات جالب 
توجهی را روشن می کند. براساس آمار منتشره در 
 مرکز آمار کشور که در بازه زمانی 5 ساله )90 تا 95 ( 
بررسی شده است ، 62 هزار و 365 نفر به استان 
خراسان جنوبی مهاجرت کرده و 64 هزار و 656 نفر 
نیز از شهرستان های استان به سایر نقاط رفته اند.
آمار مهاجران از شهرستان های استان به سایر نقاط 
کشور به ترتیب : بیرجند 21 هزار و 400 نفر ، قائن 
9 هزار نفر، سربیشه 8 هزار و 100 نفر ، درمیان 3 
هزار و 100 نفر ، نهبندان 4 هزار و 14 نفر ، طبس 
6 هزار و 480 نفر ، خوسف 2 هزار نفر ، زیرکوه 2 
هزار و 986 نفر، فردوس 3 هزار و 797 نفر و بشرویه 
هزار و 576 نفر بوده است.گفتنی است 33 هزار نفر از 
مهاجران طبق آمار بین شهرستان های استان جابجا 
شده اند که در این میان بیرجند با 14 هزار و 328 
نفر پذیرای بیشترین مهاجر داخل استان بوده است. 
براساس همین آمار ، 21 هزار نفر از شهرستان بیرجند 
خارج شده اند و 29 هزار نفر ورودی جدید برای این 
شهرستان ثبت شده است که بخش اعظم آن را 
مهاجرت های داخل استانی تشکیل می دهد.بیشترین 
مهاجران از استان نیز به ترتیب به استان هایی چون 
خراسان رضوی به تعداد 17 هزار و 256 نفر ، تهران 
3 هزار و 900 نفر ، سیستان و بلوچستان 2 هزار و 
500 نفر ، یزد 1964 نفر و نوار شمالی کشور نیز حدود 
هزار نفر بوده است. از دیرباز مهاجرت هم استانی ها 
به سایر نقاط کشور دالیل خاص خود را داشته است. 
مهاجرت در دهه 30 اولین بار به شهرهای شمالی 
کشور یا شهرهای شمالی خراسان  بیشتر به دلیل 
خشکسالی بود.  مهاجرت ها به خراسان رضوی و 
عمدتا مشهد نیز برای برخورداری از امکانات گوناگون 
این شهر و بخش  یاددرمانی  اقتصادی  و تجاری 
مهمی نیز با انگیزه مجاورت با مضجع شریف رضوی 
می باشد. مهاجرت به پایتخت و سایر نقاط کشور نیز 
معموال متاثر از نیازهای بازار کار از کارگر عادی گرفته 
تا حوزه های تخصصی انجام شده است.آمارها نیز 
گویای همین واقعیت اند و می توان این موضوع را از 
میان داده های موجود دریافت. با این حال نباید از این 
موضوع غفلت کرد که مهاجرت یکی از آسیب های 
توسعه در خراسان جنوبی است و باید برای جلوگیری 
از روند فزاینده کاهش جمعیت استان از این طریق 
تمهیدی اندیشیده شود. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

اخبار کوتاه

هشدار دادستان به واحدهای صنفی

کاوش- متصدیان واحدهای صنفی اگر تذکرها را 
آنان پلمپ می شود. دادستان  جدی نگیرند، واحد 
عمومی و انقالب مرکز استان با اشاره به بازدید میدانی 
از واحدهای صنفی بیرجند گفت: در این بازدید آخرین 
تذکرها به اصناف داده شد و در صورت تکرار تخلف 
به طور جدی با آن ها برخورد و واحد صنفی شان 
پلمپ خواهد شد. مقدس با انتقاد از بعضی تخفیف 
های غیر متعارف که زمینه گران فروشی را فراهم می 
کند افزود: روی قالب پنیری نوشته شده است »شش 
هزار تومان« اما فروشنده آن را با دو هزار تومان زیر 
قیمت بازار می فروشد بنابراین شرکت های توزیع این 
گونه محصوالت باید تخفیف لحاظ شده را روی جلد 
اعمال کنند زیرا قیمت های متناقض، زمینه گران 
فروشی را مهیا می کند. به گفته وی در این بازدید 
واحدهای فروش میوه و تره بار، مراکز عرضه گوشت، 
فروشگاه های زنجیره ای، نانوایی و انبارهای مواد 
مصرفی بررسی شد که بیشترین تخلف این واحدها 
 نصب نشدن قیمت روی اجناس بود که تذکر گرفتند.

وی گفت: باز هم به طور میدانی از همین مراکز بازدید 
می شود و اگر تذکرها اعمال نشده بود با برخورد 
همچنین  شد.  خواهد  پلمپ  واحد صنفی  قضایی، 
نظارت ها در آستانه ماه مبارک رمضان به منظور 
جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کاالها به ویژه 
کاالهای هدف و جلوگیری از احتکار تشدید می شود. 

بهره مندی 2 هزار خانوار روستایی از 
طرح های کشاورزی بسیج سازندگی

المنفعه  عام  عمرانی  طرح  اجرای 61  صداوسیما- 
بسیج سازندگی در حوزه منابع آب کشاورزی ، 2 هزار 
خانوار روستایی را در خراسان جنوبی بهره مند کرد.

 مسئول بسیج سازندگی استان گفت: این طرح ها 
بر اساس تفاهم نامه سه جانبه منعقد شده در سال 
1397 بین سازمان بسیج سازندگی ، معاونت امداد 
آستان قدس رضوی و سازمان جهاد کشاورزی استان 
اجرا شد. هنری افزود: این طرح ها شامل 31 رشته 
قنات ، 26 باب استخر ذخیره آب و 4 کانال انتقال 
آب کشاورزی است که تکمیل و به بهره برداری 
رسیده است. وی هزینه اجرای این 61 طرح را  25 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: طبق این تفاهم 50 
درصد اعتبارات را آستان قدس رضوی، 35 درصد آن 
را جهاد کشاورزی و مابقی  از طریق کمک های اهالی 

و خیرین تامین شده است.

۳ شعبه کارگزاری تامین اجتماعی    
افتتاح می  شود

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: مجوز 
ایجاد 3 شعبه کارگزاری تأمین اجتماعی در سطح 
استان صادر شده و در این راستا امروز شعبه کارگزاری 
شهر طبس و طی یک ماه آینده شعب کارگزاری در 
شهرستان های بیرجند و قاین افتتاح می شود. درویشی 
اظهارکرد: خوشبختانه با توجه به مجوزی که در اواخر 
سال 96 اخذ شد توانستیم مجوزهای الزم برای 3 شعبه 
کارگزاری در استان را دریافت کنیم.وی افزود: در این 
راستا آزمون برگزار و در 3 شهر بیرجند، طبس و قاین 
مجوز سه کارگزاری صادر شد که  امروز در شهرستان 
طبس اولین کارگزاری به صورت رسمی افتتاح می 
شود. وی با بیان اینکه ظرف یک ماه آینده نیز شعب 
کارگزاری در شهرستان های قاین و بیرجند راه اندازی 
با افتتاح این 3  می شود بیان کرد: در  زمان حاضر 
کارگزاری، 4 کارگزاری در سطح استان فعال هستند. 
درویشی با بیان اینکه در تمام شهرستان های خراسان 
جنوبی سازمان تامین اجتماعی فعال است تصریح کرد:  
اکنون 9 شعبه اصلی در استان در حال فعالیت است. 
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های سرایان و حاجی 
آباد نیز شعب اقماری فعال هستند و تمام خدمات شعبه 

اصلی را به جامعه هدف ارائه می دهند.

سفرهای استاندار برکات فراوانی دارد

 ایرنا - نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، 
سفرهای  گفت:  مجلس  در  سرایان  و  بشرویه 
از  مردم  و  دارد  فراوانی  برکات  استاندار  شهرستانی 
این اقدام رضایت دارند. امیرحسنخانی افزود: ابتکار 
استاندار در سفر به شهرستان ها اقدام بسیار مثبت، 
خوب و نو است چون اگر این حرکت استاندار نباشد 
بعضی مدیران کل حتی شهرستان ها را ندیده یا 
نمی دانند کجای استان قرار دارند. وی اظهارکرد: 
استاندار شخصا به روستاها هم می رود و میدانی 
مسائل و مشکالت روستاها را بررسی می کند که 
مدیران کل هم بین مردم حضور پیدا می کنند و 
نسبت به مشکالت موجود پاسخگو می شوند. وی 
با اشاره به همراهی با استاندار در سفر چهار روزه به 
چهار شهرستان استان گفت: در این سفرها به هیچ 
وجه محدودیت در صحبت مردم ایجاد نمی شود و 
استاندار از همه مردم می خواهد که اگر حرفی دارند 
حرف شان را بیان کنند. وی افزود: این سفرها هم 
به شفاف سازی و هم به توسعه استان کمک کرده 
است.امیرحسنخانی اظهار کرد: در سفر روزهای اخیر 
استاندار به شهرستان های حوزه انتخابیه قرار شد 
آیین نامه ای تنظیم شود که مدیران کل دستگاه 
های اجرایی 2 بار در سال به شهرستان های استان 
بدون حضور استاندار سفر کنند و این کار ارزشمندی 

است که اگر نهادینه شود، اقدام بزرگی است.

استاندار خراسان جنوبی:

از 40 سال هنوز در استان مدرسه  حسینی- بعد 
کانکسی داریم! باید امسال این قضیه تمام شود و 
چیزی به نام مدرسه کانکسی باقی نماند. معتمدیان 
عصر یکشنبه درجلسه شورای آموزش و پرورش 
کل  مدیر  واقعی  کرد.  بیان  را  مطلب  این  استان 
جلسه  این  دستورکارهای  به  پرورش  و  آموزش 
اشاره کرد و سپس طیبی معاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی این اداره کل گزارشی از برنامه های هفته 
معلم  ارائه داد. وی با بیان این که برای این هفته 95 
معلم تالشگر شهرستانی، 29 معلم تالشگر استانی و 
یک معلم تالشگر کشوری انتخاب شده است، ادامه 
داد: دیدار با نماینده ولی فقیه، برگزاری نمایشگاه آثار 
استاد مطهری و دستاوردهای فرهنگیان، تشکیل 
کاروان سپاس معلم، تبلیغ و فضاسازی شهری و 
برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی از جمله 
برنامه های این هفته می باشد. طیبی با اشاره به 
این که هزینه برآورد شده با صرفه جویی ها، 250 
میلیون تومان می باشد، خاطرنشان کرد: توانستیم 
ابالغ 190 میلیون تومانی را برای این برنامه ها 
بگیریم اما فقط140 میلیون تومان آن محقق شده 
و 50 میلیون تومان دیگر باقی مانده است. به گفته 
وی سال گذشته به معلم تالشگر شهرستانی 500 
هزار تومان و استانی یک میلیون تومان اعطا شد ولی 
امسال این مبلغ برای شهرستان ها 300 هزار تومان 
و برای استان 600 هزار تومان شده است و اگر باقی 
اعتبار تامین نشود باز هم ناچار به کم کردن هزینه 
هدایا می شویم. اما آرین رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان با صراحت اعالم کرد: شما هر 
چه هم بگویید باز هم باید از اعتبارات ملی جذب 
داشته باشید ، اعتبار استانی برای تخصیص به این 
موضوع نداریم. وی در مقابل اصرارهای طیبی عنوان 
کرد: من خود معلم زاده هستم و به من یاد دادند 
قانون را جلوتر از خودم ببینم. استاندار با شنیدن این 
سخنان عنوان کرد: استانداری 50 میلیون مورد نیاز 

را پرداخت خواهد کرد.  

هم مردم قانعی داریم
 و هم مسئوالنی قانع!

در ادامه جلسه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 

و  برق  آب،  برای مصارف  معافیت هایی که  به 
گاز اماکن آموزشی در نظر گرفته شده اشاره کرد 
و گفت: سقف معافیت سال 97 در مجموع 23 
میلیارد ریال بوده است اما زمانی لحاظ می شود 
این  مصرف  و  شده  رعایت  مصرف  الگوی  که 
دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد 
کمتر شده باشد، در این راستا نیاز است مدیران 

استان در زمینه فرهنگ سازی  آب، برق و گاز 
در مدارس برای کاهش مصرف همکاری کنند. 

همچنین از تجهیزات کم مصرف استفاده شود.
بیکی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس هم به 
این  طراحی  گفت:  و  کرد  اشاره  سبز”  “مدرسه 
مدارس به گونه ای است که کاهش مصرف را 
به همراه دارد، ساخت مدارس جدید در این راستا 
بوده و اگر اعتبار خاصی باشد مدارس قدیم را هم 
می توان به این سمت برد.واقعی مدیر کل آموزش 
این حال مصرف  با  کرد:  عنوان  البته  پرورش  و 
سایر  نسبت  به  استان  آموزان  دانش  و  مدارس 
استان ها بسیار پایین تر است و مردم قانعی داریم. 
استاندار هم در ادامه این سخن با خنده بیان کرد: 

هم مردم قانعی داریم و هم مسئوالنی قانع! 

تمام مطالبات سال 97 باقی مانده است
جمع کل مطالبات و معوقات فرهنگیان از دیگر 
برای  که  بود  جلسه  این  در  شده  عنوان  موارد 
سال 96، 17 میلیارد و در سال 97 ، 91 میلیارد 
تومان عنوان شد. طیبی توضیح داد: بدهی های 

سال 96 از جمله حق التدریس ها، معلمان خرید 
خدمات و امتحانات، با اعتباری که 2 اردیبهشت 
تمام  اما  شده  تسویه  شد،  داده  تخصیص   98

مطالبات 97 باقی مانده است.
وی در ادامه به برگزاری مسابقات پرورشی، نماز، 
قرآن و عترت هرساله در استان اشاره کرد و ادامه 
داد: سال گذشته 400 میلیون تومان اعتبار برای 

این موضوع تخصیص داده شد اما امسال تامین 
اعتبار این مسابقات را به استان ها محول کردند 
که اگر اعتباری دارند برگزار کنند وگرنه نیازی 
به برگزاری نیست. طیبی با بیان این که برگزار 
نکردن این مسابقات پرطرفدار در استان بعد از 
40 سال جالب نیست، اضافه کرد: بخشی از مبلغ 
تقاضای  آن  مابقی  برای  پردازند  می  خیران  را 
استفاده از ردیف اعتباری دستگاه های استان را 
داریم.آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اما این نظر را رد کرد و گفت: سال گذشته 18 
میلیارد تومان کسری بودجه برای موارد اجتناب 
با  ای  جلسه  داد  دستور  استاندار  داشتیم.  ناپذیر 
حضور آرین، اداره کل آموزش و پروش و اداره 

کل اوقاف برای حل این موضوع تشکیل شود.
همچنین  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون   
آموزان  دانش  جایی  جابه  ممنوعیت  مصوبه  از 
برای مسابقات ورزشی با وسایل نقلیه آموزش و 
پرورش بیشتر از شعاع 20 کیلومتری شهر سخن 
گفت و افزود: خودروهای باالی 5 سال عمر هم 
مجاز به جابه جایی نیستند، از طرفی هزینه اجاره 

و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نیز باال 
آییم.  نمی  بر  آن  پرداخت  عهده  از  و  باشد  می 
استاندار عنوان کرد: با نیروی انتظامی هماهنگ 
می کنیم تا استفاده از این وسایل نقلیه در استان 

بدون ممانعت انجام شود. 

 وزارت ارشاد ورشکست نشود!

و  فرهنگ  کل  اداره  پشتیبانی  معاون  رضایی 
ارشاد اسالمی در ادامه به مصوبه افتتاح هنرستان 
هنرهای زیبا اشاره کرد و گفت: این هنرستان از 
تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد است و تاکنون در 
24 استان کشور راه اندازی شده، اکنون وزارت 
ارشاد با راه اندازی آن در خراسان جنوبی موافقت 
کرده است. آموزش و پرورش هم مکانی موقت 
برای این هنرستان با آموزش سه رشته سینما، 
میلیون  تا 350  است. 300  داده  نقاشی  و  تئاتر 
تومان برای راه اندازی و خرید تجهیزات نیاز است 
و 150 میلیون تومان هزینه های جاری می شود 
تومان  میلیون  است 50  کرده  قبول  وزارت هم 
بدهد. استاندار با شنیدن این سخنان عنوان کرد: 
وزارت ارشاد با این مبلغ کمک ورشکسته نشود! 
وی با کلیت طرح موافقت کرد اما برای مصوبه 

نهایی خواستار ارائه طرح کامل هنرستان شد.

چالش هزار و 600 نفری
 آموزش و پرورش در مهر 98

 در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش همچنین از 

کمبود هزار و 638 نفر نیروی آموزشی برای مهر 
98 در استان خبر داد و گفت: برای جبران 39 هزار و 
312 ساعت حق التدریس نیاز است. واقعی در جلسه 
شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه از سال 96 
تا پایان برنامه ششم توسعه در 1400، مجموعا 3 
هزار و 774 نفر نیروی انسانی خروجی از آموزش و 
پرورش خواهد  بود اضافه کرد: این درحالیست که 
ورودی هزار و 465 نفر می باشد. به گفته وی عدم 
تطابق سهمیه اختصاص یافته دانشگاه فرهنگیان و 
استخدام پیمانی با نیاز استان، کمبود فضای آموزشی 

و نیروی انسانی اصلی ترین چالش ها می باشد.

آمار واقعی از وجود وسایل گرمایشی
 غیر استاندارد را ارائه دهید

این  بیان  از  پس  هم  جنوبی  خراسان  استاندار 
مشکالت و راهکارهای پیشنهادی قول پیگیری 
داد.  پایتخت  به  خود  آتی  سفر  در  را  موضوع 
معتمدیان همچنین با بیان این که باید جلسات 
دارای  و  کار  دستور  براساس  هدفمند،  استان 
خروجی مناسب باشد، ادامه داد: کار عقب افتاده و 
کالن در استان زیاد است که می توانیم راحت تر 
این مباحث  را پیگیری کنیم. وی با اشاره به این 
که در زمینه فضاهای آموزشی در استان کمبودهای 
زیادی داریم که اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی در جلسه آینده جمع بندی 
کند،  ارائه  مناطق مختلف  در  را  این کمبودها  از 
تصریح کرد: وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد 
در برخی مدارس از دغدغه های اصلی در حوزه 
آمار  سریعتر  چه  هر  است  پرورش  و  آموزش 
گرمایشی  سیستم  و  ارائه  مدارس  این  از  واقعی 
غیراستاندارد اصالح شود.وی با تاکید بر اینکه باید 
در زمینه تجهیز و هوشمندسازی مدارس توجه ویژه 
شود، گفت: باید با خالقیت برنامه های گوناگون 
اجتماعی، فرهنگی و پرورشی در مدارس دنبال شود 
تا بنیه اعتقادی دانش آموزان در برابر آسیب های 
اجتماعی افزایش یابد. استاندار از مدیرکل آموزش 
و پرورش خواست به گونه ای برنامه ریزی شود تا 
دانش آموزان مناطق محروم نیز از سرویس ایاب و 
ذهاب رایگان و سایر خدمات رفاهی برخوردار شوند.

مدارس کانکسی تا پایان سال حذف شوند
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  نیمی از معلمان تا سه سال آینده بازنشسته می شوند
فعلی شهرستان  معلم  تعداد 999  از   “ سربازی- 
فردوس تا سه سال آینده 500 نفر بازنشسته می 
شوند و آموزش و پرورش شهرستان با بحران جدی 

کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد” 
این خالصه صحبت ها و دغدغه مهم سرپرست 
آموزش و پرورش فردوس بود که در هفتمین جلسه 
شورای آموزش و پرورش فردوس آن را مطرح و 

خواستار چاره اندیشی در این خصوص شد. 
صالح نیا تصریح کرد: فقط در سال آینده 143 نفر 
شرایط بازنشستگی را دارند که از این تعداد 60 نفر 

مربوط به دوره ابتدایی است. 
دیگر  از  را  تخریبی  و  فرسوده  مدارس  وی 

فردوس  پرورش  و  آموزش  مهم  مشکالت 
و  تخریبی  مدارس  بیشترین  گفت:  و  برشمرد 
در  حتی  و  دارد  فردوس  استان  در  را  فرسوده 
یکی از مدراس تخریبی ما عالوه بر نا امن بودن 
سیستم گرمایشی مرکزی وجود ندارد و از بخاری 
استفاده می شود. صالح نیا اضافه کرد: برای از 
رده خارج کردن برخی مدارس تخریبی مجبوریم 
از طرف  ادغام کنیم ولی  کالس های درس را 
کارگروه  در  و  است  کم  مدارس  ظرفیت  دیگر 
ساماندهی فضاهای آموزشی موضوع به صورت 
 کارشناسی بررسی که الزم است برخی کالس ها 

جابجا و به تصویب اعضای شورا برسد.

هشدارتعطیلی مدارس 
غیر دولتی به علت فرسودگی

وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابالغی 
تمام ساختمان های مدارس غیر دولتی و پیش 
دبستانی باید از مقاومت الزم و قانونی برخوردار 
باشند در غیر این صورت تعطیل می شوند و این 
درحالی است که تقریبا تمام این مدارس فرسوده 
است. فرماندار فردوس نیز از اصلی ترین عوامل 
پیشرفت هر جامعه را آموزش و پرورش دانست 
معلم  مقام  بزرگداشت  خصوص  در  گفت:  و 
تجلیل  اینگونه  که  برویم  سمتی  به  امیدواریم 
ای  بهانه  بلکه  نبوده  معلم  به هفته   ها منحصر 

این قشر و مرتفع کردن آن  بر طرح مشکالت 
در سال باشد. میرزایی تاکید کرد: نباید همیشه 
بیاید  کسی  بیرون  و  باال  از  تا  باشیم  منتظر 
باید  بلکه  کند  حل  را  فرهنگیان  مشکالت  و 
معلمان  از  نظرخواهی  و  توجیه  و  استدالل  با 
مشکالت آنان احصا و به رده های باالی تصمیم 

گیری اعالم گردد.

تشریح برنامه های هفته معلم
معاون پرورشی آموزش و پرورش فردوس نیز به 
مقام  بزرگداشت  ویژه هفته  برنامه های  تشریح 
سپاس  کاروان  حضور  گفت:  و  پرداخت  معلم 

روستایی،  و  شهری  مدارس  تمامی  در  معلم 
زنگ سپاس معلم در مدارس، دیدار آدینه با امام 
جمعه و حضور فرهنگیان به عنوان خادم الصاله 
نماز جمعه و مسابقات گوناگون ورزشی از جمله 

مهمترین این برنامه ها است.
فرهنگی،  بانوان  ویژه  روی  پیاده  آبیار  مهدی 
برگزاری مسابقات استانی نماز در فردوس، جشن 
همکاران  ترین  مسن  از  تجلیل  معلم،  روز  ویژه 
متوفای  های  خانواده  از  سرکشی  فرهنگی، 
فرهنگی و عیادت از بیماران، جانبازان و آزادگان 
فرهنگی و استفاده رایگان از استخر شنا را از دیگر 

برنامه های هفته معلم برشمرد.

                 بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش فردوس

کمک 365 میلیون تومانی شرکت کویرتایر به سیل زدگان کشور 

دادرس مقدم- مدیرعامل  شرکت کویرتایر گفت: در 
راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی و التزام به 
مشارکت در فعالیت های خیریه عام  المنفعه وکمک 

و همدردی با سیل زدگان کشور ، مدیران وکارکنان 
این مجموعه  بالغ بر200 میلون تومان کمک نقدی 

جمع آوری و به حساب سیل زدگان واریز نمودند.
به گزارش آوا، زینلی در دیدار با سردار علی قاسمی 
فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی با تبریک 
سالروز تشکیل سپاه پاسداران اظهار کرد: در اهانت 
اخیر آمریکا مبنی بر تروریست خواندن سپاه، میزان 
تعلقات عاطفی مردم نسبت به سپاه مشخص گردید 
زیرا همه خود را پاسدار می دانند. این حرکت ترامپ 

بر  دلیلی  و  مردم  همبستگی  و  پیوستگی  عامل 
حقانیت و اصالت راهبردی سپاه قرار گرفت گرچه 
در روند چهل ساله انقالب همیشه سپاه در نوک 
پیکان حمالت ضد انقالب و استکبار جهانی قرار 
داشته است و این موضوع اتفاق جدیدی نیست و 
خوشبختانه همیشه برد نهایی با نیروهای انقالب 

اسالمی  و ملت شریف و آگاه ایران بوده است.
نشان  ما  به  انقالب  روند  کرد:  خاطرنشان  وی 
 داده است هرکجا که ما بر ارزش ها و نهادهای 

مورد  دشمن  توسط  کردیم  پافشاری  مان  ارزشی 
هجمه قرار گرفته ایم. به طور مثال سپاه، وزارت 
انتظامی و شورای  نیروی  اطالعات، قوه قضائیه، 
نگهبان که انسجام، وحدت و پایداری مملکت را 
 اداره می کنند همیشه مورد هجمه قرار داشته اند .

مدیرعامل شرکت کویرتایر به عملیات پنجه عقاب 
که توسط آمریکا در صحرای طبس به شکست 
عملیات  این  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  انجامید 
کرد  سرکوب  را  دشمن  نیروهای  آنچنان  خداوند 

که تمام کشورها مدت ها در حال بررسی روند این 
شکست آمریکا بودند. زینلی با اشاره به فرا رسیدن 
هفته بسیج کارگری وکار وکارگر اظهار کرد: ما نیز 
یک واحد کارگری و سرباز انقالب هستیم و همیشه 
دوشادوش هموطنان مان قرار داشته ایم و در سیل 
اخیر هم همکاران ما در شرکت کویرتایر با احساس 
همدردی با سیل زدگان ،  365 میلیون تومان کمک 
نقدی را به مناطق سیل زده ارسال داشته اند تا وظیفه 

انسانی و ملی خود را نیز به انجام رسانده باشند.

دیدار متفاوت آیت ا... عبادی
 با »ناقوس«؛  شاعر بیرجندی

فارس- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی شامگاه 
یوسفی  غالمحسین  منزل  در  حضور  با  یکشنبه 
)ناقوس( از شاعران برجسته کشوری با وی دیدار کرد.

وی ضمن قدردانی و بهره گیری از ظرفیت شاعران 
بیرجندی گفت: استان خراسان جنوبی از ُشعرای بسیار 
از  پیش  بیش از  باید  که  است  برخوردار  واالقدری 
ظرفیت آن ها در جهت اهداف متعالی بهره برد. وی با 
بیان اینکه شعر هنری ارزشمند است خاطرنشان کرد: 
سرودن شعر ابزار هنری است که خداوند به بندگانش 
استعداد  که  است  حیف  بنابراین  است،  کرده  عطا 
سرودن شعر صرفاً در زیبایی های لفظی خالصه گردد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
طراح و کارگزار تبلیغات دشمنان، انگلیس خبیث است، 
گفت: باید در مقابل جنگ های نرم دشمنان، طرح های 

کاربردی و دفاعی ارائه داد.
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حق گویی و رعایت عدالت از اولویت های ستاد امر به معروف استان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد:

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
رعایت  و  حق گویی  اینکه  بر  تأکید  با  جنوبی 
عدالت از اولویت های ستاد امر به معروف استان 
است، گفت: دشمنان توطئه هایی را برای براندازی 
انقالب در پیش گرفته اند. به گزارش تسنیم، سردار 
علی قاسمی دیروز در شورای معاونان ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار کرد: 
برخورد نابه جا از سوی یک مسئول در قبال مردم 
به پای نظام نوشته می شود و تاثیر انعکاس این 
نوع رفتارهای ناشایست کارکنان در فضای مجازی 
آنقدر باالست که به سرعت در سراسر جهان پخش 

انقالب  دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی 
پیش  در  انقالب  براندازی  برای  را  توطئه هایی 
رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  گفت:  گرفته اند، 
مهم ترین معروف جامعه حفظ نظام اسالمی است 
و همه انسان های مومن و معتقد باید تالش کنند 
تا نظام اسالمی ایران را در برابر خطرات دشمنان 
محفاظت کنند. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی 
از  نهی  و  معروف  به  امر  باید  فرهنگی  فساد  و 
منکر کنیم، تصریح کرد: جلوگیری از آسیب های 
اجتماعی باید مقدم بر رسیدگی و درمان آن باشد 

و حق گویی و رعایت عدالت در محوریت امر به  
معروف و نهی از منکر قرار گیرد. قاسمی با تاکید 
بر ضرورت برخورد ریشه ای در حوزه امر به معروف 
و نهی از منکر افزود: احیای این فریضه دینی که 
اولویت  باید  است  مانده  مغفول  امروز  جامعه  در 
نخست مسئوالن قرار گیرد و تبلیغ این فریضه 
است.  مهم  بسیار  نوجوانان  و  جوانان  بین  دینی 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر  جانشین 
اظهار  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  منکر 
کرد: تمرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان در سال 98 بر روی تشکیل جلسات مدون 

اعضای ستاد استان با شوراهای امر به معروف و 
نهی از منکر ادارات استان است که با همفکری 
و هم افزایی یکدیگر معروفات و منکرات خاص 
برای ترویج هر  اجرایی شناسایی و  هر دستگاه 
چه بیشتر معروفات و جلوگیری از بروز منکرات 
برنامه ریزی و اقدام شود. وی ادامه داد: برخورد 
نابجای کارکنان و برخی مدیران با ارباب رجوع 
باید  صدمه زدن به اصل نظام اسالمی است و 
ایستاد چرا که در نظام  این منکر بزرگ  جلوی 
جمهوری اسالمی خدمت به مردم و تکریم ارباب 

نترجوع از واجبات است.
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حسینی- شهردار بیرجند با بیان این که همزمان با روز شوراها، 3 پروژه شهری به بهره 
 برداری رسید، عنوان کرد: اعتبار مجموع این پروژه ها 24 میلیارد تومان می باشد.
 روز گذشته مصادف با روز شورا هاو هفته شهر و شهروند، اعضای شورای شهر بیرجند و 
شهردار در برنامه های متنوعی از جمله غبار روبی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه 
 و افتتاح پروژه فرزان، پل موسی بن جعفر )ع( و آبنمای میدان توحید حضور داشتند.

راه اندازی مرکز پژوهش های شورای شهر
  تقی زاده رئیس شورا در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که طرح ها 
به تناسب درخواست و مشکالت مردم مطرح می شود، ادامه داد: در شورا با دعوت 

از مدیران نسبت به پیگیری و بیان مشکالت مردم اقداماتی انجام داده ایم.
 وی با اشاره به این که سال گذشته جمع مشورتی در شورای اسالمی بیرجند 
انتخاب کردیم، افزود: به این دلیل جمع مشورتی را تعیین کردیم تا بتوانیم 

تصمیمات پخته تر و جامع تری را برای شهر و حل مشکالت مردم بگیریم.
 تقی زاده به تحقق 140 درصدی بودجه شهرداری بیرجند در سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: امسال نیز میزان بودجه شهرداری بیرجند حدود 40 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است و برای اولین بار در سال گذشته 40 درصد از بودجه 
 شهرداری به پروژه های عمرانی و 60 درصد به هزینه های جاری اختصاص داده شد.

 به گفته وی در سال گذشته 70 درصد از بودجه شهرداری را به مناطق شمال شهر 
 بیرجند با هدف ایجاد زیرساخت های الزم همچون آسفالت معابر و انتقال خط 
 لوله 9 کیلومتری آب، اختصاص دادیم. رئیس شورای شهر با اشاره به اراضی 450 هکتاری 
واقع در بلوار صیاد شیرازی بیرجند عنوان کرد: در این باره شهرداری و شورای شهر 
 دغدغه های خود را به اداره کل راه و شهرسازی منتقل کرده اند زیرا  نحوه ساخت و ساز

 

واحدهای مسکونی در این اراضی باید به گونه ای باشد که توازن رعایت شود.
 تقی زاده به راه اندازی مرکز پژوهش های شورای اسالمی بیرجند اشاره کرد و افزود: 
 استفاده از ظرفیت کارشناسان و نظریه پردازان محور راه اندازی این مرکز می باشد.

انجام به قول های احسنت از عبادت های شما شمرده می شود
نماینده ولی فقیه در استان نیز با بیان این که شورای اسالمی دارای یک ظاهر و 
یک باطن هستند و ظاهرش این است که نقش مردمی داشته باشند، ادامه داد: 
مردم صاحب اصلی این نظام و انقالب هستند و باید در امور مختلف مشارکت 

داشته باشند؛ مسئوالن هم باید منافع آنان را مدنظر قرار دهند.
 حجت االسالم عبادی با اشاره به اینکه مسئله شورا در قرآن کریم نیز آمده است، 
خاطرنشان کرد: باطن شوراها دارای ارزش دینی، الهی و علمی است و جنبه 
مردمی بودن شورا خوب است، اما در قانون بیشتر به کمیت نقش مردمی بودن آن 
توجه می شود و در دین کیفیت آن مد نظر قرار گرفته است. به گفته وی جمع 
این دو زمانی محقق می شود که اعضا پایبند به تمام ارزش های دینی و علمی 
باشند. وی با اشاره به اینکه معدل شورای اسالمی کنونی بیرجند خوب است، ادامه 
داد: از همان ابتدای روی کار آمدن این شورا کارهای خوبی صورت گرفت و یکی از 

کارهای خوب آنان انتخاب شهردار توانمندی برای بیرجند بوده است.
 نماینده ولی فقیه در استان خاطرنشان کرد: هیچ وقت نسبت به ادای امانت 
مردم خود را موفق نبینید بلکه همواره بیشتر در این زمینه فعالیت داشته باشید 
تا بتوانید این امانت را با کیفیت تر ادا کنید و هر جایی که نقص یا عیبی باشد 
بدانید که باید پاسخگو باشید و نیاز و اولویت های مردم را بیابید و به آن بپردازید.
 حجت االسالم عبادی در پایان عنوان کرد: انجام به قول های احسنت از عبادت های 

شما شمرده می شود.
 حمایت حداکثری استانداری از پروژه های شمال شهر و مناطق کم برخوردار
در ادامه این برنامه، افتتاح پروژه فرزان با حضور استاندار بود. معتمدیان استاندار 
خراسان جنوبی در این مراسم عنوان کرد: کاری که مدت ها به دالیل مختلف 
متوقف شده بود با دستان پرتوان شهرداری و حمایت شورا در حداقل زمان ممکن 
و در یکی از محالت کم برخوردار شهر عملیاتی شد. وی تصریح کرد: با حمایت 
 حداکثری استانداری از پروژه های شهری به خصوص در شمال شهر و مناطق

کم برخوردار شاهد پروژه های بیشتری نیز باشیم.
 جاوید شهردار بیرجند نیز بیان کرد: پروژه فرزان سال 83 کلنگ زنی شد و زمانی که 
 آن را تحویل گرفتیم تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشت. وی با اشاره به این که با 
 تالش و همت شهرداری 9 ملک تجاری و 7 ملک مسکونی به ارزش 7 میلیارد تومان 
 تملک شد، خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، 
 آیلندگذاری و زیباسازی، اکنون شاهد بهره برداری از معبر 30 متری فرزان می باشید.
به گفته وی پل موسی بن جعفر )ع( نیز که از سال 92 کلنگ زنی شده بود، با 35 
درصد پیشرفت فیزیکی تحویل گرفتیم و اکنون با 2 هزار و 300 مترمربع عرصه، 

100 متر عرشه و 100 متر طول آماده بهره برداری می باشد.
جاوید اعتبار هزینه شده برای این دو پروژه را 12 میلیارد و 500 میلیون تومان 
 اعالم کرد و یادآور شد: یک دهم بودجه شهرداری به این پروژه ها اختصاص یافت.

کاهش عمر میانگین ناوگان اتوبوسرانی شهری
همزمان با بهره برداری از این پروژه ها، 18 دستگاه اتوبوس نو، 6  مینی بوس و 6 
دستگاه اتوبوس بازسازی شده با اعتبار 11 میلیارد و 478 میلیون تومان به ناوگان 

حمل و نقل عمومی درون شهری اضافه شدند.
شهردار در این باره توضیح داد: با این ناوگان های خریداری شده، اکنون 100 
اتوبوس درون شهری داریم و میانگین عمر مفید آن ها از 13 سال به 8 سال 
کاهش پیدا کرد. جاوید تنها مشکل فعلی را در بحث تامین سوخت استاندارد برای 
این اتوبوس ها دانست و از استاندار تقاضا کرد: تاکید کنید تا شرکت نفت برای 
 تامین سوخت همراهی الزم را داشته باشد. وی از افتتاح پروژه زیباسازی میدان 
 توحید نیز خبر داد و گفت: بیش از 90 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.
شهردار در بخش دیگری از سخنانش به شرایط بد اقتصادی و تحریم های ظالمانه 
اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می رود در این شرایط شهرداری کمتر به پروژه های 
عمرانی پرداخته و اعتبارات خود را صرف حقوق های پرسنل خود کند اما در 
همین مدت زمانی که شهردار بیرجند بودم، بیش از 23پروژه عمرانی کلنگ زنی 
شد که این موضوع، نتیجه همراهی شهروندان و حضور شورایی خوب است که به 

حقوق مردم اعتقاد دارد و منافع شهروندان را رعایت می کند.
59 درصد از بودجه شهرداری صرف پروژه های عمرانی شد

تقی زاده رئیس شورای شهر نیز ضمن گرامیداشت هفته شهر و شهروند و تبریک 
روز کارگر، عنوان کرد: از تالش های شبانه روزی شهردار و همکاران ایشان و 
مجموعه شورای شهر بیرجند تشکر می کنم که در این مدت با کار جهادی پروژه 
های خوبی را محقق ساختند. وی با بیان این که سال گذشته 59 درصد از بودجه 
 شهرداری صرف پروژه های عمرانی شد، ادامه داد: در سال جاری پروژه های 
 بزرگی همچون پارک خطی مهرشهر، فرهنگسرا، پارک جنگلی، باغ ایرانی و میدان 
 اجتماعات در دستور کار شهرداری قرار گرفته است و ان شاا...سال بهتری را خواهیم داشت.

بهره برداری از 3 پروژه شهری بیرجند در روز شوراها
عکس : حسینی

شورای شهر بیرجند نمره قبولی گرفت

به اطالع کلیه مخاطبین و هم استانی هـای 
عزیز می رساند:

روزنامه آوای خراسان جنوبی افتخار دارد 
 به مناسبت بزرگداشت مقام معلم کلیه آگهی های 

تبریک )روز معلم( را در 
صفحات داخلی با 50 درصد

 صفحه آخر 35 درصد
 و صفحه اول 25 درصد تخفیف 

به چاپ برساند


