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افطار ی و قراری
 برای درک یکدیگر

دوباره ماه میهمانی خدا آغاز شد و خوان 
نعمت الهی گسترد. سفره ای که جهان 
شمول است و همه از نعمات و برکات آن 
استفاده می کنند. این ماه مبارک همواره 
خاطرات  از  مملو  ایرانیان  همه  برای 
شیرین است. از خاطرات روزه اولی ها و 
سحرخیزی ها تا دورهمی های افطاری 
که رنگ و بوی خاص خودش را داشته 
و دارد. افطاری دادن هم به خاطر ثواب و 
 همچنین صله رحمی که در پی داشته ، 
همواره مورد تاکید و توجه بسیاری بوده 
است. همه ما زیبایی های افطاری در 
خانه بزرگترهای فامیل و آشنایانی که در 

کنارشان.... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
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امید اشتغال زایی برای هزار و 500 نفر در سال رونق تولید    برندسازی محصوالت جدی تر از قبل مورد توجه قرار گیرد 5          طرح ضیافت الهی در جوار امامزادگان استان  برگزار می شود 5 2

رویای گردشگری سالمت
افغانستان بازار هدف گردشگری سالمت استان / راه اندازی پروازهای برون مرزی الزمه توریسم درمانی 

جناب آقای مهندس محمد حسینی 
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از درایت و تعهد شما می باشد
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه حق خواستاریم.

شرکت حمل و نقل پیمان بار

فرهیخته ارجمند جناب آقای پروفسور ابراهیم تقی زاده
پیوند علم و ایمان و محصول مبارک آن شامل رشد و توسعه و نیک زیستی در همه شئون زندگی از 
 جمله اصولی است که توجه به آن در دانشگاه منشا خیر و برکات در سطوح مختلف اجتماعی خواهد شد.
دانشگاه چشم بینا و چراغ راهنمای ملت خویش است و مساعدت و اشاعه علم و معرفت بسی مطلوب 

و ارزشمند است.
بدین وسیله کسب مقام شامخ استادی را که در راستای ارتقای جایگاه  علمی ایران سرافراز اسالمی 

محقق گشته است، ارج نهاده و با خلوص نیت تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ابراهیم آبادی
معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 

خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بهروزی 
 معاون محترم فنی و اجرایی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین پور
سرپرست محترم معاونت فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از تعهد، تخصص و تجربه وافرتان می باشد
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

امور پیمانکاران اداره کل نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

بابک عزیـز
نه سال است که بر سر مزارت و به یاد پرکشیدنت

  در راه ماموریت و خدمت )در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی( و مصادف با زاد روزتولدت خون گریه می کنیم و 
داغ فراقت را تحمل می نماییم. یادت برایمان همیشه سبز 
و زنده است، ای عزیزترین فرزند و ای مهربان ترین برادر 

با ذکر صلواتی یادش را گرامی می داریم. روحش شاد

پدر،  مادر، خواهر )نجاتی(

جناب آقای مهندس مهدی مطلبی پور 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون امور برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری درمیان
 که نشان از شایستگی و لیاقت شما دارد، تبریک می گوییم و آرزومند توفیق و پیشرفت 

 خانواده زمانی مودروزافزون تان هستیم.

جناب آقای مهندس معتمدیان
 استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی

ضمن قدردانی از تالش و همت واالی آن مقام معزز، انتصاب بجا و شایسته

 جناب آقای مهندس ناصر خوش خبر  معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری
جناب آقای مهندس محمد حسینی  معاون محترم توسعه مدیریت و  منابع استانداری 

جناب آقای مهندس سیدکمال الدین میرجعفریان
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

جناب آقای دکتر مشیرالحق عابدی
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

را صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است جناب عالی و کابینه پرتالش تان در سایه الطاف 
الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

و باالخص استان خراسان جنوبی موفق و سربلند باشید.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان-  شرکت دامپروری و کشاورزی

 ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

جناب آقای مهندس سیدکمال الدین میرجعفریان
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی

  که بیانگر تعهد ،کارآمدی ، لیاقت و شایستگی  های بر جسته آن برادر  گرامی در صحنه های 
خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است ، تبریک عرض نموده 

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره ۲/۹۸  - نوبت اول
  نام مزایده گذار: بانک سپه     موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه 

نوع شماره پالک ثبتیردیف 
کاربری

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصه

پالک ثبتی ۲0۸۲ فرعی از ۲0۶ ۱
اصلی واقع در شهر آیسک

آیسک- اراضی چاه ۹۲۶/۱۲۴۹0۹۶0/000/000کارگاهی
موتور قدس

۲0 درصد نقدی تخلیه-  ششدانگ
الباقی ۳۶ قسط 

متوالی

پالک ثبتی ۱0۴۴ فرعی از ۷۸۲ ۲
فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۶ 

بیرجند

خراسان جنوبی - ۹/۶۱0/۷۸5/000-۱۴۲۳/۸۲تجاری
سربیشه - نبش میدان 

بسیج

۱00 درصد نقدیتخلیه - ششدانگ

پالک ثبتی ۴۳5۷ فرعی از یک ۳
اصلی واقع در سرایان

۲۸0/000/000 ۲0۱/۳0۹0مسکونی
)سهم بانک(

سرایان - خیابان امام 
خمینی- کوچه شمس

 ملک به صورت مشاع می باشد 
و سهم بانک دو دانگ و یک دهم 

دانگ می باشد. )عدم تخلیه(

۱00 درصد نقدی

 عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴۶۰/۱۰۰۰۰ 
به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بایت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره 

پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. 
 الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۹  ب : مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۸ 

ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است. ه: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود 
تعلق می گیرد. و: برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۸۷۱۲۵-۰۵۶ تماس حاصل فرمایید.

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

صفحه ۶

 

زمان برای بازنگری جدی 
در اجرای برجام فرا رسیده است

صفحه ۶

 

آمریکایی ها نه مایل 
و نه قادر به حمله هستند

 

 

صفحه ۶

صفحه ۶

اصالحات     از پتانسیل  دولت
 استفاده کرد، اما معایب آن را  نپذیرفت

توصیه ما به  روحانی
 همچنان استعفا  است

صفحه ۳

حضرت حجت االسالم و المسلمین

 جناب آقای حاج موسی قربانی 
با نهایت تاثر و تاسف  درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی 
تسلیت عرض نموده خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت 
 فاطمه زهرا )س( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

کالنی- زمانی

پیام تبریک مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر  به مناسبت روز جهانی 

هالل احمر و صلیب سرخ

انسان ها همیشه در امنیت، آسایش و آرامش نیستند و گاه 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی، این آرامش را بر هم می زند. در این 
زمان، ندای یاری طلبِی حادثه دیدگان به گوش می رسد و انسان 
هایی آموزش دیده، صبور و نیکوکار، برای رضای حضرت حق 
به کمک آنها می شتابند و دردهاشان را تسکین می بخشند. 
آری، سخن از تجّسم و نماد امداد و کمک، یعنی جمعیت هالل 
 احمر است؛ نهادی که بدون چشمداشت مادّی، به یاری محرومان 
می شتابد و از ایشان دلجویی می کند. هالل احمر، سازمانی 
ارزشی و انسانی است که برای حفِظ ُحرمت و کرامت انسانی 
فارغ از مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی، در خدمت به اقشار 

مختلف مردم هنگام نیازمندی ها می باشد. 
نام جمعیت هالل احمر با ارزش ها و مفاهیمی چون ایثار، از 
خود گذشتگی،انسانیت و احسان، سعه صدر،احساس مسئولیت 
و مهربانی گره خورده است. انسان های شریف و وارسته ای که با 
اراده ستودنی ، امیدواری و دل های سرشار از شور یاری همچون 
بر فرمان خدا  فرشتگان بی هیچ گونه منت و درخواستی سر 
نهاده و از جان و دل به کمک نیازمندان می شتابند. اینجانب با 
استعانت از پروردگار متعال هفته هالل احمر را فرصت ارزشمندی 
برای پاسداشت فرهنگ خدمت صادقانه به مردم به  ویژه طبقه 
محروم و نیازمند و بزرگداشت ترویج روحیه ایثارگری در جامعه 
می دانم. ضمن تبریک این هفته به خانواده بزرگ هالل احمر 
برای  و جوانان،  داوطلبان  امدادگران،  خراسان جنوبی، کارکنان، 

همه عزیزان آرزوی توفیق، سالمتی و بهروزی دارم.
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اورژانس هوایی طبس رتبه ششم کشور

صداوسیما- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۷ اورژانس هوایی طبس هم از نظر تعداد پرواز و هم از 
نظر تعداد بیمار انتقال داده شده در رتبه ۶ کشوری قرار گرفت. حسینی از فعال بودن دو اورژانس هوایی در بیرجند و طبس خبر داد و افزود: اورژانس هوایی طبس با تعداد 

۱۵۴ پرواز و انتقال ۲۰۹ بیمار در سال ۹۷ بین ۳۹ پایگاه اورژانس هوایی کشور هم از نظر تعداد پرواز و هم از نظر تعداد بیمار منتقل شده رتبه ۶ کشوري را کسب کرد.

برپایی نمایشگاه “هستی یا نیستی“

ایسنا- نمایشگاه مفهومی اعتیاد با عنوان “هستی یا 
نیستی“ با حمایت اداره کل ورزش و جوانان، شورای 
مرکز  و همکاری  مواد مخدر  با  مبارزه  هماهنگی 
آموزش ۰۴ امام رضا )ع( با حضور فرماندهی پادگان 
و مسئوالن نظامی و انتظامی استان در یک سالن با 
هفت غرفه که هرکدام از غرفه ها روایتی از اعتیاد را 
نشان می دهد، در بیرجند افتتاح شد. سرهنگ زمانی، 
فرمانده مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( در خصوص 
کاهش آسیب   های اجتماعی گفت: با توجه به اینکه 
از  اجتماع عظیمی  این مرکز شاهد حضور  ما در 
جوانان مومن و انقالبی هستیم، باید با تمام توان 
زمینه تحقق فرامین مقام معظم رهبری را فراهم 
کنیم تا شاهد کنترل اعتیاد به عنوان اولویت اول 
آسیب اجتماعی در جامعه باشیم. وی یادآور شد: 
این نمایشگاه با هدف آگاه سازی و اطالع رسانی 
نسبت به مضرات استفاده از مواد مخدر برپا شده 
از ظرفیت ها و  این است که  بر  تمام تالش ها  و 
با  مبارزه  اعتیاد و  با  مقابله  برای  امکانات موجود 
مواد مخدر به تمام اهداف دست یابیم و مشکالت 

و موانع پیشرو را برطرف کنیم.

راه اندازی ایستگاه هواشناسی 
خودکار دهسلم نهبندان

صداوسیما- ایستگاه هواشناسی دهسلم نهبندان در 
جنوبی ترین نقطه استان خراسان جنوبی به  ایستگاه های 
هواشناسی خودکار کشور پیوست. مدیرکل هواشناسی 
استان گفت: ایستگاه هواشناسی دهسلم نهبندان از 
سال 88 به صورت خودکار فعالیت داشته اما قادر به 
ارسال و ثبت اطالعات در شبکه سازمان هواشناسی 
کشور نبود و با کمک یک نیرو اطالعات هواشناسی 
جمع آوری می شد. خندان رو افزود: با تالش دو ماهه 
پرسنل اداره کل در حال حاضر با آماده سازی زیرساخت 
ها ، نصب مودم و جایگزین شدن سنسورها، داده های 
هواشناسی به صورت خودکار و بدون نیاز به نیرو در 
شبکه ایستگاه های خودکار سازمان هواشناسی کشور  
قرار گرفته و ثبت می شود. وی با بیان اینکه ایستگاه 
دهسلم نهبندان دهمین ایستگاه خودکار استان است، 
افزود: در این ایستگاه ها به صورت خودکار اطالعات 
هواشناسی هر ۱۰ دقیقه یک بار ثبت شده و ارسال می 
شود. وی از هزینه شدن ۴۰ میلیون تومان اعتبار برای 
خودکار شدن این ایستگاه خبر داد و گفت: ۷۰ درصد 
این هزینه را سازمان هواشناسی کشور و مابقی را اداره 
کل هواشناسی استان پرداخت کرده است. وی افزود: 
دو ایستگاه خضری دشت بیاض و سه قلعه نیز تا پایان 

امسال فعال خواهند شد.

افطار ی و قراری
 برای درک یکدیگر
*امین جم

 
و  ها  اولی  روزه  خاطرات  از  یک(  صفحه  از  ادامه   (  ...

سحرخیزی ها تا دورهمی های افطاری که رنگ و 
بوی خاص خودش را داشته و دارد. افطاری دادن هم 
 به خاطر ثواب و همچنین صله رحمی که در پی داشته ، 
همواره مورد تاکید و توجه بسیاری بوده است. همه 
ما زیبایی های افطاری در خانه بزرگترهای فامیل و 
آشنایانی که در کنارشان بازکردن یک روز روزه داری ، 
طعم دیگری داشت را به خاطر داریم. این روزها دوباره 
به برکت ماه رمضان و این خوان پربرکت ، بسیاری 
برای میزبانی روزه داران تدارک دیده و از حاال برنامه  
چینی می کنند. متاسفانه اما امسال به خاطر وضع 
خاص اقتصادی و تالش های برخی برای افزایش بی 
رویه و بی حساب و کتاب قیمت ها ، سفره های افطار 
سخت تر از همیشه پر می شوند. هزینه برپایی یک 
افطاری هرچند ساده نسبت به سال گذشته تغییرات 
محسوسی داشته و درکنار این موضوع برخی رسانه 
ها در داده های تحلیلی خود همین سفره ساده را هم 
با سه نوع قیمت مختلف می چینند! به نظر می رسد 
امسال باید برای حفظ افطاری ها با همان رنگ و بوی 
همیشگی، سادگی را پیشه و از هر گونه تجمل دوری 
کرد. این مهم فقط خطاب به کسانی که در تنگناهای 
اقتصادی به مشکل خورده اند نیست.بلکه خطاب اصلی 
به کسانی است که وضع اقتصادی مطلوبی دارند و می 
توانند زرق و برق های اضافه به سفره شان بزنند. وضع 
اقتصادی آنقدر وخیم است که برخی تصمیم گرفته اند 
اگر افطاری ها سنگین و پررنگ برپا شود ، قید دیدن 
اقوام را هم زده و در این مراسم حضور پیدا نکنند.دلیل 
آن هم مشخص است؛بسیاری نمی توانند از پس هزینه 
های سنگین افطار تجمالتی برآیند و در مقابل همسر و 
فرزندان خود سرافکنده می شوند.حقیقت این است که 
 پذیرایی از روزه داران با غذایی ساده و به دور از تشریفات ، 
این روزها دل های بیشتری را شاد می کند. واقعیت 
افطاری دادن و صله رحمی که در پی دارد ، چشم و هم 
چشمی نیست که بخواهیم از فالن و بهمان کم نیاوریم! 
هدف میزبانی از بندگانی است که بر سفره خداوند 
نشسته اند و حاال ما هم قرار است سهمی از این سفره  
داشته باشیم افطار با غذاهای سنگین و رنگین از لحاظ 
پزشکی نیز  توصیه نشده و غیر علمی است پس چنین 
افطاری هایی مشکالت متعددی برای سالمتی هم دارد  
متاسفانه سفره ای که با اهداف دیگر و بدون توجه به  
اقتضائات جامعه و مردم چیده شود ، اندک سهمی از 
ثواب و برکات نخواهد برد.چه بسا که بسیاری را خجالت 
زده و دل هایی را هم  بشکند..کاش  سفره های افطاری 
که قرار است رحمت باشند ، زحمت  و مایه شرمندگی 
و سرافکندگی  نشود.امسال باید در نوع برخوردمان در 
این موضوع تجدیدنظر کنیم و نگذاریم این سنت حسنه 
به خاطر مشکالت و تنگناهای مالی و برخی تعارفات ، 

رنگ و بوی معنوی خود را از دست بدهد.

نسرین کاری - مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
ضمن اشاره به   ۱۵ وقف قرآن سال گذشته  در استان، گفت: 
برگزار می شود. بقعه  الهی در ۴۵  نیز طرح ضیافت   امسال 

با اصحاب  پرویز بخشی پور در نشست خبری  حجت االسالم 
رسانه اظهار کرد: طرح ضیافت الهی در ۴۵ بقعه از ۹۶ بقعه 
خراسان جنوبی تا تاریخ ۱۵ خرداد برپا می شود. وی  با بیان 
اینکه برای اجرای برنامه های فرهنگی ماه رمضان در بقاع متبرکه 
از ۴۷ مبلغ دعوت شده است ادامه داد: تفسیر قرآن با  حضور 
سه مفسر نیز در شهرستان های بیرجند، فردوس و بشرویه برپا 

می شود. 
برپایی سفره کریمانه و افطاری ساده در ۲۶ بقعه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
در ۱۸ بقعه خراسان جنوبی محافل انس با قرآن کریم، در ۳۲ 
بقعه متبرکه محافل ترتیل خوانی، ۱۳ خیمه مشاوره وقف  برپا 
می شود، همچنین از برپایی  سفره های کریمانه و ساده افطاری  
در ۲۶ بقعه خبر داد.  بخشی پور با بیان اینکه  همچنین در ماه 
مبارک رمضان امسال مراسم وفات حضرت خدیجه )س( در 
۱۶ بقعه،  برگزار می شود، یادآور شد: جشن والدت کریم اهل 
بیت )ع( در ۲۶ بقعه، برپایی مراسم شب های احیا در ۲۷ بقعه 
و نماز عید فطر در ۳۶ بقعه خراسان جنوبی نیز  برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نهاد در بحث عواید حاصل از موقوفات 
۱۲۶ درصد اضافه بر برنامه تعریف شده رشد داشته، اضافه کرد:  
این امر به دلیل به روز رسانی موقوفات و اجرای پروژه های 

گوناگون در موقوفات استان بوده است.  وی تاکید کرد: همچنین 
در زمینه تصویب طرح های عمرانی و اجرایی در موقوفات چهار 

پروژه تصویب و تأیید آن گرفته شده است.
رشد ۱۴۰ درصدی طرح های عمرانی و مرمت بقاع متبرکه

داد: رشد  ادامه  امور خیریه خراسان جنوبی  و  اوقاف  مدیرکل 
۱۴0 درصدی طرح های نیمه تمام عمرانی، بازسازی، مرمت و 
مقاوم سازی بقاع متبرکه به وسعت یکهزار و ۵۹0 متر، انجام 
شده است.  وی خاطر نشان کرد:  در سال ۹۷ ثبت هفت موقوفه 
قرآنی را در دستور کار داشتیم که در پایان سال ۱۵ وقف قرآنی 
به ثبت رسید که یک فعالیت  بسیار مهم و ارزشمند بوده است. 
وی با بیان اینکه تربیت هفت هزار و ۶00 حافظ قرآن به صورت 
شد:  یادآور  و  بود  سال ۹۷  برنامه های  دیگر  از  نیز  حضوری 
خوشبختانه در پایان سال هشت هزار و ۱۴۹ نفر حافظ قرآن 

آموزش دیدند.
تربیت ۳۹۰ حافظ قرآن به صورت مجازی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اظهار کرد:  از دیگر 
برنامه های سال ۹۷ تربیت ۳00 حافظ قرآن به صورت مجازی 
بوده که در پایان سال ۳۹0 نفر به صورت مجازی و از طریق مرکز 
حفظ مجازی قرآن کریم اوقاف آموزش حفظ قرآن را فرا گرفتند.

در  جدید  وقف   ۱0۲ تعداد   ۹۷ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
خراسان جنوبی داشتیم، یادآور شد: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون 

هفت وقف جدید در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است. 
وی با بیان اینکه  هرگونه کار عمرانی در موقوفات باید طبق 

برنامه مصوب سازمان پیش برود، بیان کرد: در سال ۹۷ طبق 
برنامه مصوب تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام بقاع متبرکه 
در هفت هزار و ۵00 متر را در نظر داشتیم که در پایان سال ۱0 

هزار و ۵۲۶ متر عملیات عمرانی انجام شد.
بخشی پور  با اشاره به اینکه  همچنین در زمینه احداث و توسعه 
بقاع متبرکه بر مبنای طرح جامع برنامه کار در پنج هزار و ۱۵0 
متر را مد نظر داشتیم یادآور شد:  در پایان سال در ۹ هزار و ۸۲۳ 

متر توسعه بقاع متبرکه را داشتیم.
قریب ۳۵ درصد اراضی موقوفات شهر دارای متولی و 

متصدی است
بخشی پور با تأکید بر اینکه در بسیاری از موقوفات رها شده در 
شهر واقف به اوقاف اجازه تغییر کاربری و تبدیل به احسن را 
نمی دهد، خاطر نشان کرد: قریب به ۳۵ درصد اراضی موقوفات 
شهر بیرجند دارای متولی و متصدی است و اوقاف دخالتی در 

امور آن ها ندارد.
وی ادامه داد: در زمینه بهسازی و مقاوم سازی و مرمت بقاع 
متبرکه در سال ۹۷ کار در هزار و ۵00 متر بوده اما در پایان سال 
کار بهسازی و مقاوم سازی در هزار و ۵۹0 متر در بقاع متبرکه 

انجام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به وضع 
از  یکی  استانی  اثر  این  کرد:  اظهار  نواب  حسینیه  نامناسب 
شاهکارهای معماری خراسان جنوبی است که طبق پیش بینی 

میراث فرهنگی بهسازی آن سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

طرح ضیافت الهی در جوار امامزادگان استان  برگزار می شود
عکس : کاظمی

آگهی تثبیت حدود
از  احدی  اصغری  محمد  علی  آقای  اینکه  به  نظر 

مالکین پالک ۳۷0 فرعی از ۲۲۴ اصلی بخش سه بیرجند واقع در 
روستای معصوم آباد تقاضای تعیین طول و متراژ پالک فوق را نموده 
و نیز اظهار داشته که از مجاورین هیچگونه آدرسی در دسترس نمی 
باشد،  لذا بدین وسیله به کلیه مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
پالک مذکور، اخطار می گردد چنانچه برای خودشان حقی قائل 
می باشد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ساعت ۹ صبح که نماینده و نقشه 
بردار این اداره جهت تعیین طول و متراژ مراجعه خواهند نمود در 
محل وقوع ملک حضور یابند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام اقدامات 

قانونی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی- نوبت دوم
مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره فراخوان 
۲0۹۸00۳۶۴۸00000۱ از طریق سامانه تدارکات( ساخت ساختمان شعبه اسالمیه را با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای صالحیت که 

دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید.
۱-نام ونشانی مناقصه گذار: بانک کشاورزی به نشانی: بیرجند- میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طبقه 
دوم واحد ساختمان وتاسیسات ۲- مشخصات پروژه: ساخت ساختمان شعبه اسالمیه با زیربنای ۴۶0 متر مربع در یک طبقه و تخریب 

ساختمان قدیمی به متراژ ۲00 متر مربع در یک طبقه
۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی ) به غیر از بانک کشاورزی ( دارای حداقل ۳ ماه اعتبار و یا فیش واریزی نقدی 

به حساب بستانکاران داخلی بانک کشاورزی شعبه بیرجند به میزان یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال )۴00.000.000 ،۱(
۴-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/0۲/۱۴ تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/0۲/۲۴ به نشانی 
بیرجند- میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طبقه دوم واحد ساختمان وتاسیسات و یا با مراجعه به سامانه ستاد و وب سایت 
پایگاه ملی مناقصات به آدرس: http://iets.mprog.ir - در صورت دریافت اسناد از سامانه ستاد و وب سایت حداکثر تا تاریخ ۹۸/0۲/۲۴ تصویر 
درخواست همکاری خود را در سربرگ شرکت با درج نشانی و شماره تلفن به نمابر 0۵۶۳۲۲۲۴۹۹۹ فرستاده و اصل آن را با پست سفارشی به نشانی باال 
بفرستید. الزم است از تمامی اسنادی که از سامانه ستاد و وب سایت توسط پیمانکار دریافت می گردد کپی گرفته شده و پس از مهر و امضای مجاز توسط 

پیمانکار در مهلت مقرر ارائه گردد.
۵-محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/0۲/۲۵ تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۸/0۳/0۸ در نشانی 

بیرجند- میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طبقه دوم واحد ساختمان وتاسیسات
۶-تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها: گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/0۳/۱۱ در نشانی بیرجند-
میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طبقه دوم و اسناد مناقصه )پاکت های الف - ب - ج( ساعت  ۱0 صبح روز شنبه تاریخ 
۹۸/0۳/۲۵  در همان مکان  7- مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف- فیش واریزی به مبلغ ۱۵0000 ریال به حساب مرکز دایره مالی مدیریت با کد 

۴۹۶۲ قابل پرداخت درتمامی شعب بانک کشاورزی  ب- ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر
ج-ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ۳ ماه اعتبار

توجه:الزم به توضیح می باشد کلیه مناقصه گران می بایست کلیه اسناد را در سامانه ستاد بارگذاری نموده و به صورت فیزیکی نیز تحویل مناقصه گذار 
نمایند ، مناقصه گرانی که در سامانه ستاد اسناد را بارگذاری ننمایند و فرآیند آن را تکمیل نکنند از فرآیند مناقصه حذف خواهند شد. 

                                                                  مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۲۶۷۵ اجرایی آقای امین خزاعی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ ۹۸/۸۵۱/۶۶۷ ریال در 
حق خانم مرضیه روحانی و مبلغ ۲۵0/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی شامل : ۱- ترانس 

جوش آدرین یک دستگاه ) به مبلغ ۳۵/000/000 ریال ( ۲- موتور هندا دو چرخ یک دستگاه ) به مبلغ ۱۷/۵00/000 ریال ( ۳- درب چوبی با 
چهار چوب فلزی ۱۸ عدد ) جمعا ۳۶/000/000 ریال ( ۴- درب آلومینیوم یک عدد ) به مبلغ ۵/000/0000 ریال( ۵- درب دو لنگه آهنی یک عدد 
) به مبلغ ۲/۵00/000 ریال ( ۶-- پنجره آهنی یک عدد ) به مبلغ ۱/000/000 ریال ( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ نود و هفت میلیون ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳0  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. ۱0 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 ۱0 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 خریدار 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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.
ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان است
چهارراه آخر توحید - به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده 
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همت جوانان جهادگر برای حفظ سنگ گلزار شهدا

صداوسیما -  3 گروه جهادی، کار رسوب زدایی و رنگ آمیزی سنگ های گلزار شهدا بخش نیمبلوک شهرستان قاین را آغاز کردند. فرمانده حوزه شهید باهنر 
خضری دشت بیاض گفت: در این اقدام فرهنگی 40 نفر از نیروهای جهادی، 50 قبر شهید در خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک را رنگ آمیزی و رسوب 

سالم مطلب شما را درخصوص زباله گردان خواندم  زدایی می کنند. فرخ دوست افزود: این افراد خودجوش با هر سن و سال و مهارتی تالش می کنند تا سهم کوچکی در اعتالی فرهنگی کشور داشته باشند.
اینکه در مورد این معضل شورای شهر نشست داشته 
اما  است  باشد خوب  می  آنان  دغدغه  معنی  به  که 
ها  گردان  زباله  گفته  شورا  اعضا  از  عضوی  اینکه 
نیازمند نیستند و انگار با آن بیچارگان و درماندگان 
به مبارزه برخاسته دو پیام دارم!! اول اینکه اعضای 
شورا الحمد ا... از چنان تمکنی برخوردار هستند که 
اصال قادر نیستند ضعیف و نیازمند را بشناسند! و درد 
آشنایی را بعد از رای آوردن فراموش کرده اند! دوم 
با سود  نیاز و چه  اینکه اگر عده ای که چه بر سر 
جویی زباله گردی می کند از این کار باز داشته شده 
وکاری برای آنان جایگزین نگردد به خالف بزرگتری 

روی خواهند آورد. موفق و منصور باشند.
 ارسالی به تلگرام آوا
من مادری رنجدیده و دل شکسته ام فرزندم لوسومی 
یا سرطان خون دارد از 3 سال پیش تحت درمان است 
ایرانی برای پسرم  از داروهای  از همان موقع درمان 
استفاده می کردم تا زمانی که تحریم دارو شد مشکل 
دارویی نداشته باشیم اکنون که بعد از سه سال این 
همه تبلیغات از کاالهای ایرانی می شود که حمایت 
کنید وزیر بهداشت اعالم کردند که ما کمبود داروهای 
بیماریهای خاص نداریم و در بازار فراوان است من که 
تا االن چند داروخانه را برای تامین داروی فرزندم حتی 
مشهد و تهران در تماس بودم داروی ایرانی به هیچ 
وجه نیست من مادر باید با ترس و لررز دارویی را به 
فرزندم بدهم که آیا این دارو به بدن فرزندم سازگار 
خواهد بود یا نه. هر جا رفتم گفتند داروی هندی داریم.  
چه شد این همه تولید داخلی و این هم پشتگرمی که به 
من مادر و یا حتی مادرای دیگر دادید که داروی ایرانی 
مصرف کن که با کمبود مواجه نشوید االن تکلیف من 
با این فاجعه چیست؟ آیا می شود با جان عزیزان ما 
بازی شود آیا می شود که من شب با اضطراب بخوابم 
آیا دارویی که دیشب به فرزندم دادم خوب خواهد بود 
به فرزندم ضربه ای نخواهد زد؟ چون وقتی دارو عوض 

می شود عوارض خاص خودش را دارد.
915...020
با سالم من دیروز تمام مراکز توزیع گوشت تنظیم  
بازار که شما در روزنامه چاپ کردید رفتم اما همه 

گفتند دروغه... تا کی دروغ؟
915...516
از سال جدید می  ماه  دو  توجه گذشت  با  با سالم. 
طلبد شهرداری نسبت به جمع آوری بنرهای یا مقلب 
نماید  اقدام  بیلبوردهای شهر  بر  نصب شده  القلوب 

ازجمله تقاطع پانزده خرداد
915...893
سالم و خدا قوت داریم خدمت مدیر ورزش و جوانان. 
از زحمات و تالش شما مسئول غیور و توانمند بسیار 
سپاسگزاریم. در مهرشهر مکان ورزشی وجود ندارد، 
یک سالن در حال ساخت بود که خیلی وقت است 

متوقف شده. لطفا پیگیری بفرمایید.
915...368
چرا بیرجند معروف شده به شهر مرده ها؟ واقعا علتش 
چی میتونه باشه؟ به نظر من یکی از دالیل اصلی اش 
میتونه روشنایی خیلی خیلی کم معابر و پارک ها باشه. 
اکثر پارک های بزرگ شهر که اغلب شلوغ هم هستند و 
همچنین پیاده روهای معابر اصلی شهر از روشنایی بسیار 
کمی برخوردار هستند که باعث القای حس بی روح بودن 
به شهر میشه!!! از شهردار محترم خواهش می کنم که اگر 
مشکل برق دارید و نمی تونید با روشنایی مناسب به این 
شهر روح ببخشید حداقل روشنایی مناسب برای چندین 
 پارک بزرگ شهر و چندین معبر شلوغ را فراهم کنید تا 
جایی رو برای پیاده روی و گشت و گذار شبانه داشته 

باشیم و شهر از این حالت دلگیری خودش دربیاد!!
915...313
باز هم اگر جوابی را بدهند ممنون می شویم، مبالغی 
را که در دستگاه های دولتی به دیون رفته، کی تعیین 
تکلیف خواهد شد؟؟ آیا امیدی به دریافت آن وجود 

دارد؟ لطفا پاسخگو باشید.
915...537
با وجود دو دستگاه  MRI در مرکز استان بازهم نوبت 
ها طوالنی به نظر می رسد. لطفا یک نظارت در ثبت 
دقیق و درست نوبت دهی بوجود آید، و ضمنا اگر بیماری 
شود. باز  انتظار  حال  در  افراد  برای  جا  داد،  انصراف 
910...862
ارتش فکری برای  امام علی  سالم لطفا در شهرک 
ابیاری فضای سبز بکنید از زمان تحویل به شهرداری 
اب فضای سبز قطع شده و تمام گلها ودرختها درحال 

خشک شدن می باشند
915...694

چشمه های آبگرم به عنوان ظرفیت طبیعی و زیرساخت های 
بیمارستانی در کنار وجود متخصصان رشته های مختلف پزشکی 
از جمله قابلیت هایی است که می تواند خراسان جنوبی را به 
تحقق رویای گردشگری سالمت و توریسم درمانی نزدیک کند. 
خراسان جنوبی در بخش گردشگری سالمت از لحاظ قابلیت 
های طبیعی و زیرساخت های پزشکی در کشور حرفی برای 
گفتن دارد. وجود 2 آبگرم معدنی با خاصیت درمانی در خراسان 
جنوبی روزنه امیدی برای جذب گردشگر سالمت به استان است. 
از طرفی توجه وزارت بهداشت به زیرساخت های بیمارستانی و 
خدمات درمانی، این استان را در تراز خدمات پزشکی به حد 
مطلوب رسانده است به طوری که جزو مناطق مستعد کشور 
برای توسعه از طریق توریسم درمانی محسوب می شود. آنچه 
این گزارش دنبال می کند شناخت قابلیت های استان در حوزه 
گردشگری سالمت بوده و اینکه چرا تاکنون این صنعت پر سود 

نتوانسته جایگاه خود را در خراسان جنوبی پیدا کند. 

** افغانستان، بازار هدف گردشگری
 سالمت در خراسان جنوبی 

یک فعال حوزه گردشگری معتقد است که اگر خراسان جنوبی 
در حوزه توریسم سالمت هدف خود را کشور همسایه افغانستان 
قرار دهد در بسیاری از زمینه ها مثل عمل های مفاصل، چشم 
پزشکی، بیماری های داخلی و غیره نیاز بیماران آن کشور را می 
تواند رفع کند. احمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 
کشور افغانستان پتانسیل های درمانی ضعیفی دارد به طوری که 
حتی یک درمانگاه در والیت فراه که هم مرز استان ماست یافت 
نمی شود لذا همین ضعف زیرساخت ها باعث شده که تمام 

بیماران افغان به سمت هندوستان بروند.
وی با تاکید بر اینکه هندوستان برای جذب توریسم درمانی از 
کشور افغانستان سرمایه گذاری هنگفتی کرده است، بیان کرد: 
مشوق هایی برای پرواز این بیماران در کشور هندوستان وجود 

دارد که در جذب گردشگری سالمت موثر است. 
این فعال گردشگری و آژانس مسافرتی، به علل عقب ماندگی 
استان از این فرصت ها پرداخت و گفت: علیرغم اینکه خراسان 
جنوبی مرز طوالنی با افغانستان دارد اما هنوز کنسولگری در این 
استان فعال نشده لذا بیمار افغان باید برود به هرات ویزا دریافت 
کند و بعد وارد ایران شود که به طور طبیعی به خاطر نزدیکی 
هرات به مشهد بیماران ترجیح می دهد خراسان رضوی را مقصد 

سفرهای درمانی خود قرار دهند. 
وی معرفی نشدن پتانسیل های توریسم سالمت را در کشور 
افغانستان یکی دیگر از علل عقب افتادن خراسان جنوبی عنوان 
کرد و افزود: بیمارستان های استان حتی یک بروشور انگلیسی 
یا فارسی برای معرفی پتانسیل ها ندارند لذا وظیفه حوزه درمانی 
وزارت بهداشت در خراسان جنوبی است که این بروشورها را آماده 
یا حتی وب سایت هایی را طراحی کنند که به معرفی تخصص 
ها،  تخصص  نوع  تخصص،  فوق  و  متخصص  پزشکان   ها، 

تجهیزات فنی و غیره بپردازد. 

**راه اندازی پروازهای برون مرزی 
الزمه توریسم درمانی

این فعال گردشگری پتانسیل های خراسان جنوبی در بحث 

علوم آزمایشگاهی و تخصص هایی از جمله پوست و مو را یادآور 
شد و گفت: در کنار معرفی این پتانسیل ها باید به زیرساخت 

حمل و نقل نیز توجه شود. 
وی اضافه کرد: پله اول این است که پروازهایی بین بیرجند، 
 هرات، کابل یا قندهار برقرار شود که این پروازها مختص تجار ، 
موفق  تجربه  به  اشاره  با  باشد.کاشانی  گردشگران  و  بیماران 
خراسان رضوی و شهر مشهد از جذب توریسم درمانی بیان کرد: 
این مقوله برای کشور و استان ما می تواند ارزآوری خوبی داشته 
باشد و اقتصاد را به جریان اندازد. وی با این اعتقاد که تاکنون 
به بحث توریسم سالمت فشار رسانه ای وارد نشده است، افزود: 
آژانس های مسافرتی پل های ارتباطی با کشورهایی همچون 
افغانستان، عراق و حاشیه خلیج فارس دارند و اگر امکانات صدور 
ویزا و ورود گردشگر فراهم شود آژانس های مسافرتی هم از 

هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

**مشکلی برای صدور مجوز در
 زمینه گردشگری سالمت وجود ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی نیز با اشاره به قابلیت های این استان در حوزه های آب 
درمانی و خدمات پزشکی گفت: دو مجتمع آب درمانی فردوس 
و لوت از لحاظ زیرساختی مشکلی برای جذب گردشگر ندارند. 

حسن رمضانی اظهار کرد: در مجتمع آب درمانی فردوس عالوه 
بر استقرار امکانات زیرساختی از جمله برق، گاز و محوطه سازی، 
سرمایه گذاری خوبی برای تجهیز واحدهای اقامتی نیز توسط 

شرکت هالل انجام گرفته است. 
وی ادامه داد: در مجتمع آب درمانی لوت نیز امکانات مورد نیاز 

فراهم شده فقط راه دسترسی آن نیاز به بازسازی دارد که در حال 
حاضر جاده در دست ساخت است. مدیرکل میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به بخش 
بیمارستان  گفت:  نیز  گردشگری سالمت  حوزه  در  پزشکی 
های مجهز خراسان جنوبی دسترسی به امکانات را به خوبی 
فراهم کرده است و یکی از بازارهای هدف نیز در این زمینه 
راه  که  اعتقاد  این  با  وی  باشد.  افغانستان  کشور  تواند  می 
راه  تواند  اندازی کنسولگری در خراسان جنوبی و فراه می 
را  بیرجند  های  بیمارستان  در  درمان  برای  افغان  بیماران 
بین  جانبه  دو  توافق  نیازمند  امر  این  افزود:  کند  تر  کوتاه 
2 کشور و وزرای خارجه آنهاست که در سفر اخیر استاندار 

خراسان جنوبی نیز این موضوع مطرح شده است. 
رمضانی یکی از راهکارهای موقتی برای حل مشکل روادید 
بیماران افغان را استفاده از پاس مرزی دانست و ادامه داد: 
این موضوع نیز به خاطر الزامات امنیتی امکان قانونی ندارد 
و بیماران نمی توانند با عمق بیش از 50 کیلومتر پاس مرزی 
دریافت کنند. وی با ابراز امیدواری از اینکه توافق 2 کشور منجر 
به راه اندازی کنسولگری ایران در فراه و افغانستان در خراسان 
جنوبی شود، گفت: قطعا راه اندازی این کنسولگری ها باعث 
خواهد شد که بیماران در کشور افغانستان به راحتی بتوانند به 
مرکز خراسان جنوبی تردد کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر 
برای صدور مجوز به شرکت های خصوصی در بحث جذب 

توریسم درمانی مشکلی وجود ندارد.

**گردشگری سالمت نیازمند نگاه فرا استانی
اقتصاد هنر  اقتصاد ورزش و  رئیس کمیسیون گردشگری، 

نرخ  به  توجه  با  که  است  معتقد  نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
درمانی  های  زیرساخت  شده،  تمام  رقابتی  قیمت  و  ارز 
برای  منطقه  دیگر  کشورهای  به  نسبت  تواند  می  کشور 

گردشگران جذابیت داشته باشد.
 محمد رضا مجیدی بر نگاه ملی به این مسایل تاکید کرد 
گردشگری  با  مرتبط  الزم  های  زیرساخت  باید  گفت:  و 
وی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  استانی  فرا  سطح  در  سالمت 
داشته  تسلط  مختلف  های  زبان  به  که  راهنمایانی  وجود 
الزم  سالمت  گردشگری  تورهای  مدیریت  برای  را  باشند 
باید زیرساخت های  این موضوع  افزود: در کنار  و  دانست 
گردشگران  از  و  باشد  توجه  مورد  نیز  فرهنگی  و  فکری 
سفیران  آنها  خود  که  شود  استقبال  نوعی  به  سالمت 
به  بازگشت  زمان  در  جنوبی  خراسان  سالمت  گردشگری 
کشور خود باشند. وی بیان کرد: کمیته گردشگری سالمت 
اقتصاد  و  هنر  اقتصاد  گردشگری،  کمیسیون  محوریت  با 
این  تا  است  اندازی  راه  دست  در  بازرگانی  اتاق  ورزش 
موضوع با دید کارشناسی و دعوت از صاحب نظران بررسی 
شود. مجیدی با تاکید بر اینکه طب سنتی نیز می تواند در 
حوزه گردشگری سالمت خراسان جنوبی مورد توجه باشد 
استاندارد  سنتی  طب  درمانی  مراکز  بتوانیم  ما  اگر  گفت: 
حضور  از  توان  می  کنیم  طراحی  استان  در  مناسب  و 
فرهنگی  و  طبیعی  های  جاذبه  بازدید  هنگام  گردشگران 

در این زمینه استفاده کرد.
 وی ادامه داد: گردشگرانی که مقصد سفرشان جاذبه های 
مختلف استان است، می توانند ضمن ویزیت متعارف، مزاج 
شناسی شده و از درمان های حوزه طب سنتی با محوریت 
داروهای گیاهی استفاده کنند. رئیس کمیسیون گردشگری، 

اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: 
بیرجند،  تاریخی  بافت  در  انجام شده  طبق هماهنگی های 
یکی از بناهای با ارزش به حوزه اختصاص پیدا می کند تا 
بتوانیم طب سنتی را با استانداردهای ملی و بین المللی به 

گردشگران عرضه کنیم. 
نگاه جدید  با  بر ورود جدی بخش دولتی و خصوصی  وی 
به موضوع توریسم درمانی تاکید کرد و گفت: باید ابعاد این 
مساله شناسایی و به پرسش های موجود پاسخ دهند تا بتوان 
از  به عنوان یکی  از طریق بسته های گردشگری سالمت 

منابع درآمدی استان استفاده کرد. 

** حلقه مفقوده در گردشگری سالمت

شرکت  یک  نبود  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
خصوصی را حلقه مفقوده در گردشگری سالمت عنوان کرد 
و به خبرنگار ایرنا گفت: زیرساخت های الزم در حوزه های 
تخصصی و فوق تخصصی بخش درمان خراسان جنوبی آماده 
است اما باید شرکتی از بخش خصوصی به عنوان واسطه در 
این زمینه اقدام به کار کنند. محمد دهقانی فیروزآبادی اظهار 
کرد: در بیمارستان های رازی و ولی عصر )عج( بیرجند حتی 
توریسم  حوزه  در  تواند  می  که  دارد  وجود   VIP های  تخت 

درمانی مورد استفاده واقع شود. 
وی افزود: اگر مجوزهای الزم توسط شرکت واسطه گرفته 
برای  مختلف  کشورهای  از  را  گردشگرانی  تواند  می  شود 
دریافت خدمات درمانی به خراسان جنوبی دعوت کرد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به وجود 14 بیمارستان 
از یکهزار و 400 تخت بستری در خراسان جنوبی  و بیش 
گفت: خراسان رضوی با ظرفیت زیارتی در جذب گردشگری 
سالمت موفق تر بوده چرا که افراد زیادی به نیت زیارت و 
درمان از عراق و سایر کشورها به خراسان رضوی سفر می 
کنند. وی یکی از مشوق های حوزه درمانی خراسان جنوبی 
و  کرد  عنوان  ها  تعرفه  کاهش  را  گردشگران  جذب  برای 
افزود: این امکان برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وجود 

دارد که می تواند مشوق خوبی باشد. 
یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه نیز به صورت غیر 
اندازی  راه  که  آنجایی  از  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  رسمی 
پی  در  هایی  هزینه  کشور  دو  هر  برای  جدید  کنسولگری 
حساب  مساله  این  روی  نتوان  فعلی  شرایط  در  شاید  دارد 
باز کرد اما هر شرکت بخش خصوصی که مجوز بند »ب« 
را داشته باشد می تواند از طریق وزارت خارجه در تهران 
مجوزهای الزم برای اخذ روادید اتباع کشورهای مختلف را 
بگیرد تا بتواند مباحث پذیرش بیمار، بستری و معالجه وی 
آیا صنعت گردشگری  باید دید  این  با وجود  را دنبال کند. 
سالمت که همواره از آن به عنوان یک صنعت پر سود یاد 
جنوبی  خراسان  در  خصوصی  بخش  برای  تواند  می  شده 
آنقدر توجیه اقتصادی داشته باشد که راه های میانبری را 
بخش  اگر  قطعا  کند.  انتخاب  درمانی  توریسم  برای جذب 
دولتی و خصوصی با اشتراک فکری چاره اندیشی کنند می 
توان قابلیت های موجود در این استان را برای ارزی آوری 
در صنعت گردشگری سالمت بیش از پیش به کار گرفت و 

به آینده روشن گردشگری سالمت امیدوار بود.
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رویای گردشگری سالمت

پتاس، طالست
سمانه ساالری- در  روزی گرم  ازاردیبهشت دل به جاده می 
دهیم و بعد از طی کردن مسافت 420 کیلومتر و گذشتن از شهر 
همیشه زیبای طبس وارد دنیایی عجیب ودلفریب می شویم. 
دنیایی سپید، در این منطقه با وجود امالح معدنی سطح خاک 
رنگ خود را به سپیدی برف تبدیل کرده است. جاده ای به پاکی 
و زیبایی برف،اما از جنس نمک. خورشید تابان این سرزمین 
زیبایی زمین های نمکی را دوچندان کرده است. بعد از ورود به 
منطقه معدن پتاس، حجم زیاد آب آن هم در دل کویر شگفت 
انگیز است.  زیبایی غیر قابل توصیف  وشگفت اور ان حکایت  
آبی  .پمپاژ  اورد   را به ذهن می  بود مانند دیدن  شنیدن کی 
به حجم 200 لیتر در ثانیه، با ایجاد سنگ های نمکی فوق 
العاده و حتی خارق العاده،  این سنگها قشنگی شان را از شوری 
نمک کویر گرفته اند، اما این سرزمین اینجا به پایان نمی رسد، از 
گرمای خورشید، آسمان آبی، دریاچه های نمکی و سنگ های 
زیبا که بگذریم، آبشاری آن هم از جنس نمک چشمان مان را 

به خود خیره می کند.
 آبشار در دل کویر. پتاس موجود در این منطقه زیبایی هایی را 

به وجود آورده که دل کویر را به بهشتی غیر قابل باور تبدیل 
کرده است. کپرهایی که در آفتاب گرم کویر مارا به سایه ای 
سرد  می خواند و اتاقک های نمکی که حس خوب تعلق را 
به ادم می دهند. اینجا سرزمینی است از نمک و زیباست به 
اندازه آسمان. پتاس کمتر از طال نیست در این منطقه، منطقه 
سازمان  رئیس  و  مشاور  است.  بهشت  گویا  که  کویری  ای 
صنت،معدن و تجارت خراسان جنوبی در امور معدن طی این 
بازدید  می گوید: معدن پتاس از سال 1392پروانه بهره برداری 
را دریافت و شروع به کار کرده است. حجم استخراج ساالنه 
این معدن یک میلیون و 200 هزار تن و ذخیره قطعی آن 
540 میلیون تن ماده معدنی است.  به گفته مرتضی جاللی 
فرد بیش از 300 نفر در معدن پتاس  کار می کنند و پتاس، 
فرآورده  ترین  اصلی  و نمک طعام جزو  منیزیم  هیدروکسید 
خراسان  استان  در  پتاس  معدن  باشد.  می  معدن  این  های 
جنوبی در ماه های اخیر با راه اندازی سوئیت و بازارچه میزبان 
مردم و  نهادها خواهد بود. باشد با معرفی این ظرفیت قدم 

ریهای بزرگی در صنعت گردشگری استان برداشته شود.
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شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
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شله اصل مشهدی - سوپ
چلو جوجه ۱۱ هزار تومان

کباب کوبیده ۱2 هزار تومان
چلو مرغ سرخ شده ۱۱ هزار تومان

چلو قورمه سبزی و قیمه 8 هزار تومان
*** کیفیت و قیمت مناسب را با ما تجربه کنید ***

غـذای آمـاده پیـام
پذیرای همشهریان عزیز جهت مراسم افطاری می باشیم.

انتهای خیابان غفاری - روبروی غفاری ۲۹- جنب سرپرستی بانک رفاه 
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غذا فقط بهانه است 
 دلخوشیم به دیدار دوباره...

ظرفیت ۱00 نفر

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش۳ شهرستان بیرجند
  به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب محوطه مزروعی پالک ۴۸۶ فرعی از ۲۲۵- اصلی بخش ۳ 
بیرجند واقع در اراضی کالته ملک مورد تقاضای محمد رضا اقبالی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد.لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:139۸/02/1۸         علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غير منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۰۷۱۷ محکوم علیه آقای علی عباسی محکوم است به پرداخت مبلغ ۳/۴۲۳/۶۶۴/۰۵۷  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت پوک پوک و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و 
با توجه به ۱- توقیف ششدانگ پالک ثبتی ۲۹ فرعی از ۲۳۴ اصلی بخش دو بیرجند واقع در بیرجند روستای رقویی نبش قیطریه ۴ پالک ۲۴ ساختمان مسکونی مشتمل بر سه طبقه )همکف، اول و دوم( دارای اسکلت فلزی، سقف بتنی در طبقه اول و سقف سبک فلزی در طبقه 

دوم، نمای ترکیبی سنگ و آلومینیوم، درب و پنجره فلزی و مساحت عرصه برابر سند ۱۵۱/۲۵ متر مربع و اعیان کل ۳۳۵ متر مربع می باشد به مبلغ ۲/۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است. ۲- توقیف ششدانگ پالک ثبتی ۴۲ فرعی از ۲۳۴ اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در بیرجند روستای 
رقویی نبش کوچه بن بست قیطریه ۴/۲ به مساحت عرصه ۱۵۰/۶۷  متر مربع و اعیان احداثی در یک طبقه به صورت همکف به مساحت ۱۵۰/۶۷ متر مربع به صورت دیوارهای باربر آجری و سقف سبک )ایرانیت( و فاقد انشعابات بوده، به مبلغ ۱/۷۳۲/۷۰۵/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱  از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب  بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  ۱5   09۱556۱4880



موفقیت و انرژی

عبوراز ترس

اعتماد دیگران را به دست بیاورید

جلب اعتماد دیگران یکی از مهم ترین نکات برای 
موفقیت هنگام پذیرفتن شغل جدید است. این طور به 
قضیه نگاه کنید که هر قدر سریع تر اعتماد رئیس تان 
را به خود جلب کنید، او نیز نگرانی های کمتری خواهد 
داشت و می تواند برای تمرکز بر سایر موضوعات و 

مسائل مهم، زمان بیشتری داشته باشد. 
وظایف  بداند،  مطمئنی  فرد  را  شما  رئیس،  اگر 
به  همیشه  می کند.  محول  شما  به  را  بیشتری 
مهلت های مشخص  شده برای انجام کارها پایبند 
باشید و کارها را به  موقع تمام و به قول هایتان عمل 
کنید. عمل به تمام تعهدات تان )هرقدر هم که دشوار 
به نظر برسد(، به  ویژه در اوایل ارتباط با رئیس تان، 

بسیار مهم است.

با عبور از ترس هایتان ، به یک
 شخصیت جدید تبدیل می شوید 

اگر بی خیال انتقام شوید و به فکر موفقیت باشید 
مجبور خواهید شد که در این مسیر، بر ترس های 
بر  اینکه  بدون  فردی  هیچ  چون  کنید  غلبه  خود 

ترسش غلبه کند موفقیتی به دست نمی آورد. 
ترس ها نقش بازدارنده ای در زندگی ما بازی می کنند. 
ترس ها از ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما سرچشمه 
بزرگ تر  و  بزرگ  خاطر  این  به  ترس ها  می گیرند. 
می شوند چون دیگران مرتبا در حال کمرنگ کردن 
شجاعت و اعتماد به نفس ما هستند. بنابراین بهترین 
انتقام این است که از ترس های خود رها شوید و به 
سوی موفقیتی که دیگران همیشه می گفتند قادر 
به کسب آن نیستید، حرکت کنید. همین امر باعث 

می شود که شما تبدیل به یک آدم جدیدی شوید.
علت اینکه تبدیل به یک فرد جدید می شوید این است 
که شما برای رسیدن به یک دستاورد، مجبورید از 
محدودیت هایی که برای خودتان تصور می کردید و 
زنجیرهایی که فکر می کردید دست و پای شما را 
بسته اند عبور کنید. با عبور کردن از محدودیت هایتان، 
شما دیگر آن آدم قبلی نیستید. به معناهای واالتری 
از زندگی دست می یابید. به عشق واقعی پی می  برید، 
به آدم ها عشق خواهید ورزید و دنیا را طور دیگری 
خواهید دید. گویی که چشم تان به حقیقت زندگی باز 
شده است و این یعنی که یک تغییر بزرگ و عمیق، 
در شخصیت شما ایجاد شده است. به نظرتان این 
بهترین انتقام نیست؟با این حساب داشتن یک تفکر 
مثبت برای رسیدن به اهداف تان یکی از بهترین انتقام 
هایی ست که می توانید بگیرید چرا که مزایای آن 
به طور کامل به سوی خودتان باز می گردد. در زمان 
های سخت و طاقت فرسا، این نگرش مثبت است که 

می تواند کمک بسیار بزرگی به شما بکند.

چه کسانی بیشتر 
در معرض سنگ کلیه هستند

افراد چاق، کسانی که قبال سنگ کلیه داشته اند، آنها که 
عادت به نوشیدن آب کافی ندارند، اشخاصی که میزان 
کلسیم یا اسید اوریک در آزمایش ادرارشان زیاد است، 

بیماران دچار پرکاری غده پاراتیروئید، مصرف کنندگان 
گوشت و مواد پروتئینی زیادتر از حد تعادل  بیش از 
دیگران مستعد ساخته شدن و افزایش سنگ در کلیه اند.

ابتدا باید نوع این سنگ ها از طریق آزمایش مشخص 
شود، زیرا اطالع از نوع سنگ در شیوه درمان، کاهش آن 

و آنچه باید خورد یا نخورد، اهمیت بسیار دارد.

راه های پیشگیری
 از خشکی چشم

یک دستگاه بخور می تواند برای تامین و حفظ رطوبت 
هوا داخل منزل موثر باشد. عینک آفتابی و دیگر عینک 
های محافظ را در نظر بگیرید.در طول کارهای طوالنی 

به چشم خود استراحت دهید.  صفحه کامپیوتر خود را 
پایین تر از سطح چشم قرار دهید. از سیگار کشیدن 
اجتناب کنید. اشک مصنوعی را به طور مرتب استفاده 
کنید. سشوار، بخاری ماشین، داکت اسپیلت یا هر جریان 
هوایی را به سمت چشمان خود هدایت نکنید. رطوبت 

به هوا اضافه کنید.

خشکی پوست  و آلرژی
 از دالیل خارش گوش

خارش گوش به علت های گوناگون از جمله خشکی 
پوست و آلرژی ایجاد می شود. درمان خارش گوش 
در نتیجه درمان عامل ایجاد کننده خارش رخ می دهد.

باید به یاد داشته باشیم همیشه قبل از قرار دادن هر نوع 
پماد و یا قطره ای در گوش خود با پزشک متخصص 
مشورت کنید. قرار دادن شی در گوش می تواند التهاب 
را تحریک کند و سبب بدتر شدن مشکل گوش شود. 
همچنین اگر پرده گوش آسیب دیده است، نباید از هیچ 

نوع پماد یا قطره ای در گوش استفاده شود.

رفع درد گردن و سوزش بین دو کتف
 با ورزش های ایزومتریک

کاربران رایانه با ورزش های ایزومتریک از دیسک گردن 
پیشگیری کنند. کف دستان را روی پیشانی بگذارید و 
سر و دستان خود را به سمت یکدیگر فشار دهید. این 

حالت را 5 ثانیه نگه دارید و سپس عضالت خود را شل 
کنید. این تمرین را 3 بار تکرار کنید و یا دستان خود را 
در پشت سرتان قالب کنید. سعی کنید سرتان را به 
سمت عقب خم کنید. این حالت را برای 5 ثانیه نگه 
دارید و هنگامی که 5 ثانیه تمام شد، عضالت خود را 

به آرامی  شل کنید.

روزه  خود را با آب جوش،
 شیر یا چای ولرم باز کنید

جذب  سرعت  به  که  قندی  مواد  از  افطار  هنگام 
می شود مانند خرما، کشمش، عسل یا نبات استفاده 
کنید و ترجیحاً برای این وعده از سوپ، فرنی یا آش 

افطار  اگر آش رشته در زمان  رقیق استفاده شود. 
استفاده می شود باید آن را به عنوان غذای کامل در 
نظر گرفت. از مصرف زیاد مواد غذایی پر چرب در 
وعده افطار خودداری کنید. این مواد غذایی باعث 
بی اشتهایی در هنگام سحر می شوند. فاصله زمانی 

بین افطار و شام را رعایت کنید.      

ورزشکاران در ماه رمضان نسبت به افراد عادی نیاز بیشتری به پروتئین، قند و ویتامین ها دارند. باید حدود 3 ساعت 
بعد از افطار ورزش را شروع کرد تا غذای مصرف شده فرصت هضم پیدا کند. بین خوردن غذا و شروع ورزش باید 
فاصله ای باشد که جریان خون بتواند به راحتی به عضالت بدن برسد. در ماه رمضان تمرینات ورزشی باید سبکتر 
باشد، زیرا در جریان ورزش بدن نمک و آب زیادی از دست می دهد و در ورزش های شدید منجر به ضعف شدید 

بدن می شود. ورزشکار باید سحر به تدریج مایعات زیادی مصرف کند که نیازهای بدنش تأمین شود.
خرما، سوپ، سبزیجات و شیر برای افطار ورزشکاران توصیه می شود. درصورتی که فردی بعد از افطار قصد تمرین 
ورزش سنگین یا مسابقه ورزشی را دارد بهتر است قبل از شروع مسابقه، هنگام افطار از گوشت، زرده تخم مرغ و 

ماهی استفاده کند. مصرف مایعات فراوان از جمله آب میوه ها قبل از ورزش هم مناسب است.

مصرف زیاد مواد غذایی پر چرب، خصوصا چربی های حیوانی، خطر بروز سرطان سینه و سرطان پروستات را افزایش می 
دهد، مصرف آنها را محدود کنید. برای پیشگیری از اضافه وزن، چاقی، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها مصرف 
انواع روغن و چربی را کاهش دهید. از شیر و ماست پاستوریزه و کم چرب و پنیر کم چرب به جای پنیرهای خامه ای 
استفاده کنید. مصرف غذاهای آماده و فست فودها از جمله سوسیس و کالباس و پیتزا را که چربی زیادی دارند، کاهش 
دهید. هنگام طبخ غذا، روغن را به طور مستقیم از داخل بطری به درون ظرف غذا نریخته و آن را با قاشق اندازه گیری 
کنید. به جای غذاهای سرخ شده که مقدار زیادی روغن دارند از غذاهای آب پز، بخارپز و کبابی استفاده کنید. در صورت 

تمایل به سرخ کردن غذا را به مدت کم و حداقل با روغن مخصوص سرخ کردنی فقط تف بدهید. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

پیام های کلیدی اصالح الگوی مصرف غذایی )کاهش مصرف روغن و چربی(توصیه هایی به روزه داران ورزشکار

با تقویت مهارت های نوشتاری خود، تأثیر بهتر و بیشتری روی 
اطرافیان  از جمله رئیس، همکاران و مشتریان تان می گذارید. 
این  در  نیست!  پیش بینی  قابل  تأثیرگذاری  این  مثبت  نتایج 
مطلب به نکاتی که باعث بهبود مهارت  نوشتاری شما و کاهش 

اشتباهات رایج نوشتاری می شوند، می پردازیم. 
نخستین گام برای تهیه یک متن مناسب، تعیین چارچوِب نامه 
است. آیا هدف نوشتن یک نامه غیررسمی، تهیه یک گزارش، 
یک پیام تبلیغاتی یا یک نامه رسمی است؟چارچوب در کنار نوع 
مخاطب، تعیین کننده »لحن نامه« است و مشخص می کند 
لحن شما باید چقدر رسمی یا خودمانی باشد. مثال آیا نامه ای 

که برای مشتری احتمالی تان می نویسید و نامه ای که برای یک 
دوست می نویسید، دارای یک لحن هستند؟ بی تردید این طور 
نیست. مشخص کنید گیرنده نامه کیست. هرچه می نویسید باید 
برای خوانندگان یا دریافت کنندگان ایمیل قابل فهم باشد و لحن 

نامه و پیام آن را کامال روشن و مشخص کند.
کسی  چه  برای  و  چیزی  چه  شد  مشخص  اینکه  از  پس 
می خواهید بنویسید، نوبت به نوشتن می رسد. وقتی نمی دانید 
چطور شروع کنید قطعا در نوشتن گیر می کنید. نگذارید صفحه 

سفید و خالی کامپیوتر باعث ترس تان بشود.
معموال بهتر است ساده بنویسید و پیام تان را سرراست بیان کنید 

)به جز مواقعی که مقاله علمی می نویسید(. برای تاثیرگذاری بر 
دیگران از عبارات پرطمطراق استفاده نکنید.

خواندن متن شما باید تا جایی که ممکن است ساده باشد. هر جا 
که ممکن است و در مکان های مناسب از عنوان ها، زیرتیترها، 
شماره گذاری و نشانه گذاری برای بخش بندی متن استفاده کنید. 
متنی که برای چشم ها خوشایند و به آسانی قابل بررسی باشد، 

نسبت به متنی طوالنی با بندهای قطور بیشتر خوانده می شود.
عنوان ها باید قابلیت جذب خواننده را داشته باشند. زیرا سؤال 
با تحریک حس کنجکاوی خواننده کمک می کند او را همراه 

خود نگه دارید.

چگونه در متن  منظورمان را به  درستی منتقل کنیم؟

آیه روز

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعا او حق است همان گونه که خود شما سخن می  گویید. 
سوره الزریات/ آیه ۲3

سخن روز

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین روحیه 
تسلیم پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن . مارک تواین
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

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.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲

طراحـی و اجـرای
 پروژه های شبکه ، سانترال ، سرور 
و راه اندازی شماره های۴ رقمی و ...

www.asbirjand.ir
حاشیه پاسداران ۱۵

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵6۵۸۲6۸ - ۰۹۱۵66۹3۵۱۵ 

نقد و اقساط

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱6۵۲6۰۰-3۲۴۴۷۱۱۰

تخریب و گودبرداری محمدی 0۹۱۵۵۶۳۷0۷4

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲6 / ۰۹۱۵۸6۲۴۴3۹- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵363۵۰۱۵ - ناصری نژاد

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

3۲3۴۲3۱۵ -۰۹3۹6۸۴33۷۱

استخدام راننده پراید مدل ۹۰ به باال 
حقوق یک میلیون و دویست 

3۲3۴۲3۱۵ - ساعت تماس: ۱۱ ظهر الی ۱۴

انجام کلیه مصنوعات چوبی
۰۹3۷۰۹3۷33۸ Decoart056 :اینستاگرام

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی ۲

3۲3۰۰۲۲۸
۰۹۱۵۵6۲۹6۸3 -۰۹۱۵۱6۱3۷۷6

کارت دانشجویی اینجانب احمدرضا 
سامزه به شماره دانشجویی 

۹۵۲3۷۱3۵۱۹۰۰۲۹ مفقود گردیده 
جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.

تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند
و بالعکس * ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی 

هر روز هفته با کامیون های 
۵/۵ و 6/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

به یک نیروی مرد جهت کار 
در فست فود نیازمندیم. 
)ساعت کار ۱۸ تا ۱ بامداد(

  ۰۵6-3۱۰۵۲ 
۰۹۹۰۱۱۲۵۷۸۹

به یک راننده تریلی 
مایلر با حقوق ماهیانه 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

و بیمه نیازمندیم.
۰۹۱۵۵6۲3۴۴۱

تاالر و رستوران کریم 
کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات 
افطاری شما همشهریان 

عزیز هستیم.
آدرس: خیابان ارتش 

حدفاصل معلم و غفاری
۳۲۲۱۸۴۹۰

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی انواع 
 L.E.D ، تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم

و فلکس
بـا بیش از نیم قـرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس : خیابان شهدا - شهدا ۳
  0۹۱۵۱۶۱4۲۸۷- 0۹۹04۸۶۹۹۷۱ 

۳۲۲۳0۲۵۱

اتبلوسازی عابدپور

3۲۴3۵6۸6 - ۰۹36۵۲3۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰63۲۲۰ - خسروی

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

00 ) مدرن برتر(
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افزایش 3۵ درصدی آبگیری سازه های آبخیزداری 

در پی بارش های اخیر ، ذخیره آب در سازه های آبخیزداری 35 درصد افزایش داشته است. مدیرکل منابع طبیعی گفت: سازه های آبخیزداری در سال آبی 97-98 بیش از 62 میلیون و 100 هزار 
متر مکعب آبگیری شده اند.نصرآبادی با بیان اینکه این آبگیری رکوردی بی سابقه در سازه های آبخیزداری استان بود، افزود: سال 96 با بیشترین رشد، آبگیری سازه ها به 46 میلیون مترمکعب 
رسیده بود.وی گفت: طبس با 14 میلیون و 700 هزار مترمکعب آب، بیشترین میزان آبگیری سازه های آبخیزداری در استان را داشته است و فردوس و نهبندان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

خبر ویژه

*با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر 
ابراهیم تقی زاده و تعدادی از اساتید دانشگاه پیام نور 

کشور تجلیل شد. 
بیماری  از  دامداران خسارت دیده  به  *دامپزشکی 
تب مالت  135 میلیون تومان غرامت پرداخت کرد.

*همزمان با آغاز برداشت جو پیش بینی می شود 63 هزار 
تن جو از مزارع زیرکشت این محصول برداشت شود.
گفت:  قاین  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  *مدیر 
همزمان با ماه مبارک رمضان 75 روحانی و مبلغ 

دینی به نقاط گوناگون این شهرستان اعزام شدند.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت 
 13 بهره بردار در حوزه پرورش کرم ابریشم، گفت: 
پیش بینی می شود در سال جاری تعداد بهره برداران، 
میزان تخم نوغان توزیعی و میزان تولید پیله به حدود 

400 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
های  انجمن  کانون  رئیس  سوی  از  تقدیری  *در 
رفاه  و  تعاون، کار  ساختمانی کل کشور، مدیر کل 
اجتماعی خراسان جنوبی به عنوان “نمونه کشوری در 

حمایت از مقام کار و کارگر” معرفی شد.
*به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی توزیع تخم 

نوغان در خراسان جنوبی آغاز شد.

حوادث

اخبار کوتاه

اصالحیه

رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار  کرد: سال 
در  بیکار  جوانان  از  نفر  و 800  هزار  گذشته سه 
 هشت مرکز کاریابی فعال در استان ثبت نام کرده اند.
به گزارش فارس، دیروز کمیته تخصصی اشتغال 
برگزار  اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
شد. خسروی یادآور شد: در این مدت فرصت های 
شغلی که در مراکز کاریابی استان وجود داشته چهار 
هزار و 500 فرصت شغلی بوده که تنها هزار و 
500 نفر جذب و بیش از سه هزار فرصت شغلی 
خالی مانده که دلیل اصلی آن عدم تناسب شغل 
با مهار ت های جوانان است. وی ادامه داد: متأسفانه 
رشته های دانشگاهی هیچ تناسبی با بازار کار استان 

ندارد. وی به برنامه های ابالغی وزارت تعاون در 
حوزه اشتغال اشاره و خاطرنشان کرد: این برنامه ها 
شامل طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، توسعه حمایت 
از بخش مشاغل خانگی، طرح مهارت آموزی در 
محیط واقعی کار، طرح یارانه ای دستمزد و طرح 
توسعه اشتغال روستایی و عشایری از جمله این 

برنامه ها است.
مدیرکل ورزش و جوانان هم در این جلسه اظهارکرد: 
به دلیل هم راستا شدن اداره ورزش جوانان با موضوع 
اشتغال، این اداره کمیته تخصصی اشتغال را تشکیل 
داده است. سرپرست یادآور شد: در این کمیته به 
مجموع  داریم  قصد  بلکه  نیستیم  اشتغال  دنبال 

جمع بندی گزارش اقدامات اثربخش در جهت تبیین 
شاخص های کلیدی حوزه اشتغال را دنبال نماییم.

راه اندازی سامانه کارآفرینی آنالین 
وی از افتتاح سامانه کارآفرینی آنالین به عنوان یک 
طرح ملی در استان خبر داد و افزود: برای راه اندازی 
بالغ  اعتباری  جوانان  و  ورزش  وزارت  سامانه  این 
 بر 200 میلیون تومان هزینه کرده که اطالعات 
خوبی در حوزه های مختلف داشته که می تواند آن 
را در اختیار جوانان قرار دهد. سرپرست ایجاد بانک 
نیازسنجی در حوزه اشتغال جوانان در استان را از 
مباحث مهم برشمرد و گفت: این بانک نیازسنجی 
اداره ورزش و  بوده و  نیاز  استان مورد  اشتغال در 

جوانان آمادگی حمایت از این گونه طرح ها را دارد.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان 
آمادگی دارد در حوزه توانمندسازی جوانان روستایی 

طرح ملی تعریف و آن را حمایت نماید.

پرداخت 19 میلیارد تسهیالت 
اشتغال توسط کمیته امداد

معاون اشتغال کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در 
ادامه با اشاره به اینکه 23 دستگاه اجرایی و 27 
بانک عامل در رابطه با اشتغال در استان فعالیت 
می کنند، اظهار کرد: شاخصه هایی که توسط اداره 
کل ورزش و جوانان در حوزه اشتغال آماده شده 
شناسایی  و  اشتغال  توسعه  سند  مقدمات  شاید 

بیان  با  باشد.حسینی  استان  مزیت دار  مشاغل 
 19 گذشته  سال  در  استان  امداد  کمیته  اینکه 
میلیارد تومان تسهیالت در بحث اشتغال پرداخت 
آموزش های  و  راهنمایی ها  افزود:  است،  کرده 
دستگاه های اجرایی باید منجر به اشتغال در استان 
گردد.وی عنوان کرد: جمع کار آفرینان استان توسط 
کمیته امداد احصا شده و در راستای مهارت افزایی 
و اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد تحت عنوان 

خیران کارآفرین از آن ها کمک می گیریم.
وی اضافه کرد: در همین راستا سال گذشته قریب به 
پنج هزار نفر آموزش دیده اند و انتظار می رود در این 
حوزه از ظرفیت موجود دستگاه های متولی در بخش 

آموزش بهره مند شویم.

 بیش از۳۰۰۰ فرصت شغلی در انتظار نیروهای بامهارت

به  موفق  که  ورزشکاری  بانوی  خدمتی  نجمه 
المپیک  در  ایران  ورزش  سهمیه  اولین  کسب 

جنوبی  خراسان  استاندار  با  شد،  توکیو   2020
دیدار کرد. به گزارش آوا و به نقل از پایگاه اطالع 

بانوی  این  جنوبی  خراسان  استانداری  رسانی 
ورزشکار عصر دوشنبه به همراه رئیس فدراسیون 
 تیراندازی با محمد صادق معتمدیان دیدار و گفتگو 
و  جهانی  جام  تیراندازی  مسابقات  در  وی  کرد. 
کسب سهمیه المپیک که با حضور 588 ورزشکار 
پکن  در  اردیبهشت  تا 9  از 67 کشور جهان 3 
المپیک  سهمیه  نخستین  توانست  شد،  برگزار 
2020 توکیو را برای ایران به دست آورد. استاندار 
بانوی  این  تبریک موفقیت  این دیدار ضمن  در 
ورزشکار و کسب اولین سهمیه ورزش ایران در 
المپیک 2020 توکیو، گفت: امید است اولین مدال 
المپیک 2020 توکیو نیز از این استان و توسط 

خانم خدمتی برای کشور به دست آید. معتمدیان 
نیروی  ارزشمند  های  سرمایه  بر  تاکید  ضمن 
انسانی که در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: 
استان،  در  زیرساختی  های  ضعف  برخی  برغم 
وجود نیروی انسانی و سرمایه های بی بدیلی که 
در این استان وجود دارد از مشخصه ها و ویژگی 

های بارز این استان است.
با بیان اینکه خراسان جنوبی نیازمند توجه  وی 
ویژه از سوی مسئوالن کشوری است، افزود: در 
صورت توجه به استعدادهای ناشناخته ای که در 
استان وجود دارد قطعا توفیقات و موفقیت های 
بیشتری برای استان و کشور حاصل خواهد شد. 

استاندار با بیان اینکه توجه به ورزش قهرمانی از 
اولویت های ما در استان است، گفت: خوشبختانه 
اخیرا اقدامات شایسته ای در این زمینه صورت 
در  زمینه  این  در  خوبی  جهش  شاهد  و  گرفته 
استان بوده ایم. وی با تقدیر از والدین، مسئوالن 
این موفقیت اظهار   با  استانی و کشوری مرتبط 
کرد: قطعا کسب این موفقیت ها در سایه تالش، 
که  افتاده  اتفاق  افرادی  حمایت  و  ریزی  برنامه 
امیدواریم این حمایت ها تا حصول نتیجه نهایی 
که کسب مدال است ادامه داشته باشد؛ این در 
حالیست که مسئوالن استانی نیز آماده کمک و 

مساعدت الزم هستند.

دیدار نجمه خدمتی با استاندار

استاندار در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی استان: دیدار مسئول دفتر نمایندگی
 آستان قدس  رضوی با بانوی خادمیار 

حرم و قهرمان جهان

اصغری - هفته گذشته شاهد قهرمانی نجمه خدمتی 
بانوی تیرانداز بیرجندی که چندین سال نامش در 

صدر ورزش کشور، آسیا و جهان می درخشد بودیم.
 او که نامش در بدو تولد در حرم آقا علی بن موسی 
الرضا )ع( از مادرشان نجمه خاتون برگزیده شده بود 
قهرمانی و افتخارات خود را از ایزد منان، توسل به امام 
هشتم )ع( و نیز حمایت های بی دریغ پدر و مادر و 
مربیان می داند. وی بعد از کسب مقام در مسابقات 
چین به عنوان اولین بانوی ایرانی به مسابقات المپیک 
راه یافت و برای چند روز استراحت وارد بیرجند شد. روز 
شنبه 14 اردیبهشت حجت االسالم نصیرایی مسئول 
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی به همراه جمعی 
از مسئوالن این دفتر و جمعی از فعاالن رسانه ای در 
منزل آقای خدمتی به دیدار وی رفتند. در این دیدار ابتدا 
فعالیت های نجمه خدمتی بیان شد و سپس خدمتی 
درباره چگونگی شرکت در مسابقان جهانی چین و 
راهیابی به مسابقات المپیک مطالبی را مطرح نمود.  در 
ادامه مهدی خدمتی پدر نجمه خدمتی نیز مطالبی را در 
رابطه با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان و بی مهری 
بعضی از مسئوالن بیان کرد. حجت االسالم نصیرایی 
نیز با توجه به معنویات در ورزش نقش کشورهای جهان 
و شخصیت زن مسلمان در این سکوهای قهرمانی و 
برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی از نجمه خدمتی در 
راهیابی به المپیک و قهرمانی هایش در گذشته تقدیر و 
تشکر نمود و در پایان حاضران ضمن ارادت به پرچم 
متبرک حضرت ثامن الحجج )ع( از سوی نمایندگی 
 آستان قدس یک تابلوی منقوش به نام امام هشتم )ع( 
یک جلد کالم ا... مجید به نجمه خدمتی که قبل از 
اعزام به خادمیاری بارگاه علی بن موسی الرضا )ع( 
مفتخر گردیده بود اهدا شد. مسابقات تیراندازی جام 
جهانی و کسب سهمیه المپیک با حضور 558 ورزشکار 
از 67 کشور جهان از 3 تا 9 اردیبهشت در شهر پکن 
)چین( برگزار گردید. نجمه خدمتی 17 اردیبهشت عازم 
اردوی تیم ملی می شود و خرداد به مسابقات آلمان 
اعزام و در آبان 1398 در مسابقات المپیک توکیو )ژاپن( 

به نمایندگی از ایران شرکت خواهد کرد.

اعالم نرخ مصوب زولبیا و بامیه

صداوسیما-نرخ مصوب زولبیا و بامیه در ماه رمضان 
مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاون  شد.  اعالم 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی با اشاره به افزایش قیمت زولبیا و بامیه نسبت 
به ماه رمضان سال گذشته گفت: نرخ مصوب هر 
بامیه درجه یک 16 هزار و 500 و  و  زولبیا  کیلو 
درجه دو 15 هزار و 500 تومان می باشد.تهوری با 
بیان اینکه نرخ زولبیا و بامیه پارسال 12 هزار و 600 
تومان بود، افزود: این افزایش قیمت به خاطر افزایش 
قیمت شکر و حقوق و دستمزد در سال 98 است.

چند قول مساعد استاندار برای کمک به 
مدرسه امام حسن عسکری )ع( بیرجند

صداوسیما-استاندار در بازدید از دبستان پسرانه امام 
حسن عسکری )ع(، برای افزایش امکانات آموزشی 
این مدرسه چند قول مساعد داد. این مدرسه در خیابان 
رجائی 20 بیرجند قرار دارد که استاندار به آن سر زد و 
ضمن عرض خدا قوت و اهدای گل به معلمان در جریان 
مشکالت معلمان و دانش آموزان این مدرسه قرار گرفت.
کمبود منابع مالی با توجه به قرار گرفتن این مدرسه در 
منطقه کم برخوردار شهر، هوشمند نبودن کالس ها 
و نبود میز و نیمکت های استاندارد از جمله مشکالت 
این دبستان بود که استاندار در جریان آن قرار گرفت.

انتصاب مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،
 بازرسی و امور حقوقی استانداری

از سوی محمد صادق  آوا، طی حکمی  به گزارش 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی آقای عباسعلی ملکی 
به سمت مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 

حقوقی استانداری منصوب گردید

کشته شدن عابر پیاده در بیرجند

بر اثر برخورد سواری پی کی با عابر پیاده در بیرجند، 
استان  راهور  پلیس  رئیس  باخت.  پیاده جان  عابر 
گفت: در ابتدای بلوار جوادیه یک دستگاه سواری 
به  منجر  که  کرد  برخورد  پیاده  عابر  با  کی  پی 
مصدوم شدن عابر پیاده می شود. سرهنگ عباسی 
اثر شدت جراحات وارده  بر  اینکه مصدوم  بیان  با 
حادثه  این  دلیل  افزود:  کرد،  فوت  بیمارستان   در 
بی توجهی راننده سواری پی کی به جلو اعالم شد.

دستگیری باند حرفه ای سارقان
 احشام در نهبندان

شهرستان  در  احشام  سارقان  باند  اصلی  عضو   3
استان  انتظامی  جانشین  شدند.  دستگیر  نهبندان 
گفت: اعضای این باند به سرقت 80 فقره دستگیری 
باند حرفه ای سارقان احشام در نهبندان از شهروندان 
اعتراف کردند. سرهنگ دادگر افزود: در پی وقوع 
سرقت های متعدد احشام در شهرستان نهبندان، 
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه پیگیری 
و شناسایی متهمان آغاز شد. وی افزود: مأموران با 
انجام اقدامات فنی و پلیسی و آثار به جا مانده در 
و  آوردند  به دست  اطالعاتی  صحنه های سرقت 
سرنشینان یک دستگاه پژو 405 را در این رابطه 
تحت پیگیرد قرار دادند. وی گفت: متهمان 36 ، 28 
و 20 ساله که غیر بومی بودند قصد فریب مأموران 
را داشتند اما با مشاهده مستندات پلیس، چاره ای به 
جز اعتراف ندیدند و به سرقت 80 رأس گوسفند در 

چند مرحله از شهروندان اعتراف کردند.

محکومیت متفاوت برای فرد 
توهین کننده به پلیس

کاوش- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
گفت: جوانی که به ماموران انتظامی کالنتری 14 
امیرآباد بیرجند هنگام انجام وظیفه توهین کرده بود 
دستگیر شد و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی 
شد. سرفرازی افزود: به دستور قاضی پرونده؛ نصب 
بنر به مدت 30 روز با عنوان عذرخواهی از ماموران 
و 300 ساعت خدمات عمومی رایگان در دهیاری 
حاجی آبادی جایگزین حکم حبس این متهم شد.

در خبر شورای اداری با عنوان “تکمیل کابینه استان 
در یک روز”  که دوشنبه 16 اردیبهشت چاپ شد مبلغ 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صحیح  می باشد.

پیش بینی وزش باد و بارش
 پراکنده در استان

دادرس مقدم- کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: 
براساس نقشه های هواشناسی برای روزهای آتی در 
استان وزش باد و بارش پراکنده باران پیش بینی می 
شود. لطفی گفت: با توجه به حضور جریانات ناپایدار 
ضعیف در تراز میانی جو در 48 ساعت آینده افزایش ابر 
)گاهی وزش تندباد( و در مرز شرقی گرد و خاک پیش 
بینی می شود. وی افزود: در این مدت احتمال بارش 
پراکنده باران به ویژه در نیمه شرقی استان وجود دارد و 
بارش بیشتر در ساعات بعداز ظهر و شب رخ خواهد داد.

خراسان جنوبی دومین استان
 در کاهش نرخ بیکاری

صداوسیما-خراسان جنوبی در کاهش نرخ بیکاری در 
رتبه دوم کشور قرار گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به مدت مشابه 
در 15 استان کشور کاهش داشته است. استان های 
چهارمحال و بختیاری با کاهش 3.3، خراسان جنوبی 
با کاهش 2.7 و کرمانشاه با کاهش 2.5 واحد درصد، 
به ترتیب بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سال 
97 به خود اختصاص داده اند. استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و لرستان نیز بیشترین افزایش 
نرخ بیکاری را در سال گذشته داشتند. در شاخص 
همراه  به  جنوبی  خراسان  اقتصادی،  مشارکت  نرخ 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قم، کهگیلویه 
و بویراحمد، مرکزی و یزد با کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی مواجه بوده است. آمار نشان می دهد، نرخ 
مشارکت اقتصادی کشور با رشد 0.4 واحد درصدی 
در سال 97 برابر 40.5 درصد می باشد. به عبارتی 
نرخ مشارکت اقتصادی کشور از 40.1 درصد در سال 

96، به 40.5 درصد در سال 97 رسیده است.

امید اشتغال زایی برای
 هزار و ۵00 نفر در سال رونق تولید          
 محمود آبادی - بر اساس فرمایشات مقام معظم 
رهبری امسال سال رونق تولید نام گرفت، سالی که 
گوناگون  های  حوزه  در  جنوبی  خراسان  است  قرار 
صنعتی،معدنی کشاورزی و ... از الک خود خارج شود 
و با سرمایه گذاری های کالن اتفاقات امیدبخشی 
برای جامعه بیکار استان روی دهد. این امید بخشی در 
اولین اقدام  از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 درباره سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی مطرح شد .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
در  استان  زایی  اشتغال  برای  سازمان  این   رویکرد 
گفتگو با آوا گفت: امسال در حوزه صنعت حدود هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده است.                                                                              
مهندس داوود شهرکی افزود: تحقق این میزان سرمایه 
گذاری از طریق 10 طرح صنعتی و معدنی در حال 
اجرا طی سال 98 در استان خواهد بود. وی با اشاره 
به هدف افزایش اشتغالزایی توسط این طرح ها اضافه 
کرد: با راه اندازی کامل این طرح ها در استان برای 
حدود هزار و 500 نفر اشتغال مستقیم خواهیم داشت                                                                                                                            
به گفته وی این طرح ها در حوزه تولید آهن اسفنجی،چدن، 
کنستانتره زغال سنگ،کاشی و سرامیک، منیزیت دانه 
باشد. می  سیلیس  و  روی  ،کنستانتره  شده  بندی 

درآمدی که گل می کاردمردم نگران تامین کاال نباشند
اکنون هیچ گونه  اتاق اصناف خراسان جنوبی گفت:  رئیس 
کمبود کاالیی در استان و کشور وجود ندارد و مردم نباید نگران 
 تامین اقالم و اجناس خود باشند. علیزاده روز گذشته در گفتگو 
افزود: دستگاه های مربوط و کسبه و اصناف استان  ایرنا  با 
کاالهای اساسی را تامین کرده و می کنند لذا مردم نباید نگران 
باشند توصیه می شود مردم خریدهای خود را مدیریت کنند و 
خرید هیجانی انجام ندهند. وی بیان کرد: نگاه و برداشت مردم 
بر کمبود کاال است در حالی که این گونه نیست و هیچ مشکلی 
به ویژه در خصوص 11 قلم کاالی اساسی در استان وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی تاکید کرد: هیچ کدام از 
اصناف یا بنگاه های تولیدی حق ندارند قیمت کاال و خدمات 
قانون  اساس  بر  داد:  ادامه  وی  دهند.  افزایش  خودسرانه  را 
هرگونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی و کمیته های 

تخصصی و نرخ گذاری، تصمیم سازی و ابالغ شود.
اقالم و کاالها  برخی  نرخ  با گران شدن  ارتباط  علیزاده در 
اظهار کرد: از آنجایی که امسال میزان دستمزد و حق بیمه 
پیدا کرده، طبیعی است کارخانه ها و  افزایش  36.5 درصد 
واحدهای تولیدی متناسب با این موضوع نسبت به افزایش 
قیمت کاالها اقدام می کنند. وی یادآور شد: سه تیم در طرح 
نظارتی ویژه ماه رمضان در این شهرستان فعالیت دارند که 
اردیبهشت ماه در استان آغاز  از 14  طرح نظارتی مشترک 
و تا 15 خرداد ادامه خواهد داشت. رئیس اتاق اصناف تاکید 
کرد: مردم و همشهریان می  توانند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، گرانی یا شکایت در زمینه عرضه و توزیع کاال مراتب را 
با شماره  های 124 و 32227172 در میان بگذارند تا در اسرع 

وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: میزان تولید گل 
محمدی در سربیشه 121 تن بوده و پیش بینی می شود امسال 
درآمدی بالغ بر 15 میلیارد ریال از سطح بارور 45 هکتار نصیب 
کشاورزان شود. مریم جوادی بایگی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
81 هکتار از مزارع استان زیر کشت گل محمدی است که از 
این مقدار،  45 هکتار بارور و 36 هکتار غیر بارور است. وی از 
رتبه نخست شهرستان سربیشه از نظر سطح زیر کشت و تولید 
استان خبر داد و افزود: میزان تولید گل محمدی در سربیشه 121 
تن بوده و پیش بینی می شود امسال درآمدی بالغ بر 15 میلیارد 
ریال از سطح بارور 45 هکتار نصیب کشاورزان شود. وی با 
اشاره به اینکه عملکرد در هکتار،2700 کیلوگرم تر است، تصریح 
کرد: گل محمدی تولید شده شهرستان در صنایع تبدیلی استان، 
کارخانه گالب گیری طبس و بازارهای داخلی استان به فروش 

می  رسد. جوادی بایگی تعداد بهره برداران این بخش را 37 نفر 
عنوان کرد و افزود: گل محمدی نیاز آبی بسیار کم و قابلیت 
کشت دیم داشته و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه و مقاوم 

به تنش های محیطی موجود است. 
وی با بیان اینکه گل محمدی فاقد آفت و بیماری خاص 
بوده و در تولید گل از آفت کش خاصی استفاده نمی شود، 
اظهار کرد: قابلیت نگهداری پس از برداشت، قابلیت کشت 
در زمین های فقیر و سنگی و سنگالخی نیز از دیگز مزایای 
کشت این گل است. جوادی بایگی با اشاره به خواص دارویی 
این گیاه، یادآور شد: این گل عالوه بر عطر استثنایی خواص 
دارویی بسیاری نیز دارد و برای پایین آوردن فشار خون، رفع 
و  باطنی  حواس  و  قلب  تقویت  درد،  دندان  معده،  دردهای 

کاهش التهاب مورد استفاده قرار می  گیرد.

برندسازی محصوالت جدی تر از قبل مورد توجه قرار گيرد
غالمی- استاندار خراسان جنوبی گفت: برندسازی 
محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی باید جدی تر 
از قبل مورد توجه قرار گیرد. معتمدیان در دیدار رئیس 
ثروت هاي  به  استان  دانشگاهي  جهاد  معاونین  و 
سرشار خداداي خراسان جنوبي در حوزه هاي مختلف 
اشاره کرد و افزود: ظرفیت هاي بسیار خوبي در استان 
وجود دارد که بخشي نگري از جمله آسیب هایي 
است که در این حوزه باید مورد توجه قرار گرفته و 
اقدامات به صورت متمرکز مورد پیگیري قرار گیرد. 
استاندار به تفکیک دو معاونت اقتصادی و منابع 
انساني استانداري اشاره کرد و افزود: با پیگیري هاي 
کامال  نگاهي  با  اقتصادي  حوزه  آمده  عمل  به 
تخصصي در مقوله هاي مختلف اقتصادي فعالیت 
خواهد کرد. وی به معرفی ظرفیت هاي استان تاکید 
و بیان کرد: باید ظرفیت هاي اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي این استان به نحو مطلوب معرفي شود که 

رسانه ها و دانشگاه ها به خصوص جهاد دانشگاهي در 
این زمینه نقش مهمي بر عهده دارند.

استان رتبه 6 کشور در جذب گردشگر
استاندار، به موضوع گردشگری به عنوان یکي از 
ادامه  و  کرد  اشاره  استان  ظرفیت هاي  مهم ترین 
داد: امسال با اقداماتي که صورت گرفت و شرایط 
اقلیمي مناسب استان و معرفي درست، بهتر و موثرتر 
جاذبه هاي استان در کشور، با رشد 25 درصدي در 
حوزه گردشگري روبرو شدیم و توانستیم رتبه ششم 
کشور در جذب گردشگر را به خود اختصاص داده و 
میزان ماندگاري گردشگر در استان را از 6 به 48 
ساعت افزایش دهیم. معتمدیان، به لزوم توجه به 
نشاط اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: الزم است 
دستگاه هاي متولي در این زمینه اقدامات جدي تري 

را به انجام برسانند.

ایجاد بستر فرهنگی مناسب؛ 
زمینه ساز رونق تولید

بستر  در  تولید  دانشگاهی هم گفت:  رئیس جهاد 
در  که  آنگاه  کند،  رشد  می تواند  مناسب  فرهنگی 

یک نگاه سیستمی همگان اعتقاد قلبی به آن داشته 
باشند و دولتمردان نیز مسیر را باز و راه های تحقق 
آن را تسهیل کنند. صادقی اظهار کرد: رونق تولید، 

واژه  ای کلیدی، اصلی و مهم در اقتصاد کشور است 
همچنان که رهبر فرزانه انقالب فرمودند می تواند همه 
حوزه های دیگر را تحت تاثیر قرار داده و موتور محرک 
آن ها باشد.وی افزود: تولید در بستر فرهنگی مناسب 

می تواند رشد کند، آنگاه که در یک نگاه سیستمی 
همگان اعتقاد قلبی به آن داشته باشند و دولتمردان 
نیز مسیر را باز و راه های تحقق آن را تسهیل کنند.

خراسان جنوبی
 استاندار سخت کوشی دارد

صادقی ادامه داد: خوشبختانه خراسان جنوبی استاندار 
سخت کوشی دارد که در برقراری ارتباط با مسئولین 
بسیار  و  است  محور  برنامه  و  توانمند  کشوری 
کاربردی و عملیاتی فکر می کند.  با حضور ایشان 
فرصتی بسیار مناسب برای معرفی توانمندی های 
استان به کشور و همچنین توسعه نظام مند و دست 

یافتنی فراهم شده است.
رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی 
از همان ابتدای تاسیس تالش کرده است در وهله 
اول خوداتکا و خودکفا بوده و باشد، اظهار کرد: این 
خدمت  در  کامل  طور  به  است  کرده  سعی  نهاد 
و  این خدمات  برای  و  باشد  مردم  و  نظام  دولت، 
ارائه یافته های علمی و تحقیقاتی خویش به جامعه 

کمترین هزینه را برای دولت ایجاد کند. 
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بیان  با  جودو  فدراسیون  رئیس  خبر-  گروه 
خانواده جودو  در  اخیر  ماه  اختالفات چند  اینکه 
خراسان جنوبی منجر به عقب ماندگی های زیادی 
شده است، گفت: برای انتخاب سرپرست هیئت 
بر  و  رایزنی   جوانان  و  ورزش  مدیرکل  با  باید 
گزینه موردنظر توافق کنیم. میراسماعیلی دوشنبه 
شب در نشست تخصصی ورزش جودو خراسان 
مثل  جودو  هیئت  رئیس  اینکه  بیان  با  جنوبی 
رئیس فدراسیون در استان است افزود: هر فردی 
که در راس مدیریت قرار می گیرد نقاط قوت و 
ضعفی دارد و نمی توان گفت که یک نفر کامل 
است اما همه با همدلی و حمایت از رئیس هیئت 
باید به رشد این ورزش در خراسان جنوبی کمک 
کنیم. وی گفت: یک نفر در هیئت جودو می تواند 
رئیس یا نایب رئیس شود و اگر به عنوان مثال 
من رئیس نشدم نباید کاری کنم که نقطه ضعف 
رئیس یا دبیر برجسته شود و همه نقاط قوتش 

را زیرسوال برده یا افرادی را تحریک کنیم که 
شرایط جودو خراسان جنوبی زیرسوال برود.

رئیس فدراسیون جودو بیان کرد: برجسته کردن 
نقاط ضعف به نوعی خیانت به جودو استان است 
و نباید به این خیانت دامن زده شود. وی افزود: 
اگر بخواهیم فردی را خارج از خانواده جودو به 
عنوان رئیس هیئت جودو استان منصوب کنیم 
برای ورزشکاران این رشته خوب نیست پس باید 
اجازه داد تا خانواده جودو استان با تمام اختالفی 
که با یکدیگر ممکن است داشته باشند از منیت 
و  بوده  گذشته  در  مشکالتی  اگر  و  گذشته  ها 
توهینی شده است، گذشت کنیم. میراسماعیلی 
تصریح کرد: اگر ببینیم اختالف در خانواده جودو 
خراسان جنوبی ادامه دار است، مجبوریم فردی 
خارج از خانواده جودو را به عنوان رئیس هیئت 
منصوب کنیم. وی گفت: آقایان تهوری، کارکن و 
قربانی برای ورزش جودو خراسان جنوبی زحمت 

کشیده اند و نباید این زحمات را با میز ریاست 
و  گذاشته شود  زیرپا  اخالق  نباید  کنیم،  عوض 
بگوییم چون آقای تهوری 14 سال رئیس هیئت 

جودو بوده و اگر نقطه ضعفی هم داشته همه نقاط 
قوتش را زیرسوال ببریم لذا بنده به ایشان اعتقاد 
داشته و به سمت بازرس ویژه فدراسیون جودو 

منصوب کردم که برای جودو خراسان جنوبی هم 
افتخار است.

وی با اشاره به اینکه 6 ماه جودو خراسان جنوبی 

استان  جودو  مجموعه  همه  افزود:  بود  تعطیل 
سهمی را در عقب افتادگی جودو داشته و امروز 
تقاضا دارم به عنوان یک خدمتگزار به جمع بندی 

را حمایت و  از خانواده جودو  نفر  برسیم و یک 
او کمک کنیم. رئیس فدراسیون جودو  همه به 
بیان کرد: اگر انتقادی داریم با برگزاری جلسات 
هم اندیشی فردی که رئیس می شود صحبت ها 
را گوش کرده و سعه صدر داشته باشد و برخورد 
چکشی نکند، همه با همکاری با یکدیگر جودو 

استان را در مسیر رشد قرار دهیم.
وی گفت: جمع بندی صحبت هایم را با مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی انجام می دهم و 
تقاضای من از ورزشکاران این است که از جمع 

بندی ما حمایت کنند.
این  در  نیز  استان  جودو  پیشکسوت  کارکن   
و  فدراسیون  صورتی  در  کرد:  اظهار  جلسه 
اداره کل ورزش و جوانان خواهد توانست وضع 
دهد  سامان  و  سر  را  هیئت  شکننده  و  ناپایدار 
که جامعه جودو خود بخواهد از اختالف نظرهای 

موردی دست بردارد.

جودوی استان به آرامش می رسد
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NPT فالحت پیشه: نه از
 خارج می شویم و نه از برجام 

حشمت ا... فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، خبر داد: ایران به دنبال خروج از برجام 
و NPT نیست بلکه با استفاده از ظرفیت برجام، 
ساز و کار داخلی برای تولید سوخت  هسته ای مورد 

نیاز را دنبال می کند.

آمریکایی ها نه مایل 
و نه قادر به حمله هستند

سردار دهقان مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی 
درباره ارسال نامه رسمی مقامات آمریکایی راجع به 
عدم حمله به ایران گفت: ضرورتی وجود ندارد که 
ما منتظر دریافت نامه ای از طرف آمریکایی باشیم یا 
عالقه مند به دریافت چنین نامه ای باشیم. آنچه مسلم 
است ما باورمان بر این است و همه شواهد و قرائن 
هم این را می گوید که آمریکایی ها نه مایلند و نه قادر 

 هستند که بخواهند کاری را انجام بدهند.
اصالح طلبیم  دیگر

 نمی توانیم شترمرغ باشیم

 فائزه هاشمی گفت: در موضوع تصویب سهمیه برای 
حضور زنان در لیست های انتخاباتی احزاب شاهد بودیم 
تعدادی از فراکسیون امید رأی ندادند که موجب شکست 
توسعه  به دنبال  اصالح طلب  اینکه  نه  مگر  شد.  آن 
امروزی  دنیای  در  اینکه  نه  مگر  و  است  همه جانبه 
وضعیت و جایگاه زنان یکی از شاخص های توسعه است، 
پس اگر اصالح طلبیم دیگر نمی توانیم شترمرغ باشیم.

اصالحات از پتانسیل دولت استفاده 
کرد، اما معایب آن را  نپذیرفت

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  
به ارتباط دولت و جریان اصالحات اشاره کرد و گفت: 
روی  به  اصالحات  حمایت  با  روحانی  دولت  اینکه 
کارآمد کامال روشن است، به نظر می رسد این جریان 
در عین اینکه توانست از پتانسیل های دولت استفاده 
کند، اما نمی خواهد زیر بار مشکالت و خطا های او برود.

»سرافراز«؛ مهره نزاع
 نیابتی »احمدی نژاد«

محسن مهدیان تحلیل گر مسائل سیاسی نوشت: 
احمدی نژاد وقتی متوجه شد که نمی تواند حرف 
هایش را از طریق رسانه ها منتقل کند سراغ یک “نزاع 
نیابتی” رفت. سرافراز بازیگر همین بازی سازی است.

توصیه ما به روحانی
 همچنان استعفا است

علی صوفی عضو شورای عالی اصالح طلبان گفت: 
ما همچنان به آقای روحانی توصیه استعفا را داریم 
چرا که شرایط طوری است که به آقای روحانی اجازه 

ادامه کار را نمی دهد.

طرح دو فوریتی برای ممنوعیت 
افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸

ایسنا- یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
برای  فوریتی  دو  طرحی  تهیه  از  مجلس  خارجی 
ممنوعیت سهمیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین در 

 سال ۹۸ خبر داد.
کوپن الکترونیکی به بازار کاالهای 

اساسی ثبات می دهد

کمیسیون  عضو  یک  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: کوپن 
الکترونیکی می تواند موجب ایجاد ثبات و آرامش در 

بازار کاالهای اساسی شود.

واریز مابه التفاوت حق مسکن 
کارگران در فیش اردیبهشت

کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
گفت: مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از 
ابتدای سال ۱۳۹۸ الزم االجرا است و مابه التفاوت برج 
فروردین، آخر اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت 

خواهد شد.

بی اعتنایی دالر به اقدام
 جدید ترامپ

به گزارش ایسنا ، با وجود تهدید رئیس جمهور آمریکا 
به اعمال تعرفه های جدید بر روی کاالهای چینی، 

ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایانش ثابت ماند.

احتمال برقراری عمره
 از امسال

فارس- معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت 
شرایط  پذیرش  به  منوط  را  مفرده  عمره  راه اندازی 
شدن  مهیا  صورت  در  گفت:  و  دانست  کشورمان 
شرایط، عمره مفرده در سال قمری آینده راه اندازی 

خواهد شد.

عرضه و تقاضا؛ تعیین کننده
 قیمت گوشت نیمایی

وزارت  بازرگانی  دفتر خدمات  مدیرکل  قبله  محمد 
آخرین  براساس  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تصمیمات کارگروه تنظیم بازار واردات گوشت از ارز 
4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده و توزیع آن هم 

تابع شرایط عرضه و تقاضاست.

  پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند : 
یاطیُن؛  إذا استََهَلّ َرَمضاُن ُغلَِّقْت أبواُب الناِر، وفُتَِحْت أبواُب الِجناِن، وُصِفَّدِت الَشّ

چون هالل ماه رمضان پدید آید، درهای دوزخ بسته گردد و درهای بهشت گشوده شود و 
شیاطین به زنجیر کشیده شوند. 

)بحار األنوار : 14/348/۹6(
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نگاهی به قیمت برخی خودروهای پرتیراژ داخلی 
نشان می دهد قیمت این خودروها در بازار حدود 
۱.5 تا 2.5 میلیون تومان کاهش داشته است. اما 
اینکه دلیل این کاهش قیمت جلوگیری از اعالم 
قیمت توسط سایت ها بوده یا خیر بررسی میدانی 
نشان می دهد نمایشگاه داران و فروشندگان تأثیر 
را  برخی خودروها  قیمت  کاهش  در  عامل  این 
پررنگ ارزیابی نمی کنند. در بازار خودرو به عنوان 
مثال قیمت پراید ۱۱۱ از 5۳.5 میلیون تومان با 
یک میلیون تومان کاهش به 52.5 میلیون تومان 
رسید. قیمت سمند EF7 نیز که هفته گذشته در 
بازار حدود ۹۳ میلیون تومان بود روز گذشته ۸۹ 
میلیون تومان قیمت خورد. با این وجود کاهش 
از  اطمینان  با  بتوان  که  نبود  آنقدری  قیمت ها 
کاهش قیمت ها در بازار خودرو سخن گفت. به 
گفته برخی نمایشگاه داران ثبات قیمت ها به خاطر 

ممانعت مردم از خرید یا فروش است. کسانی که 
سال گذشته یا از ابتدای امسال به امید افزایش 
قیمت، خودرو خریده اند حاضر به فروش نیستند. 
با این که بسیاری از فعاالن بازار خودرو کاهش 
عرضه و تولید را علت افزایش قیمت ها و التهاب 
بازار خودرو می دانند اما برخی از نمایشگاه داران 
معتقدند بازار از خودرو اشباع است اما خودروها 
به جای اینکه به دست متقاضیان واقعی برسد 
در دست دالالن است. آنها می گویند دالالن و 
واسطه ها به خاطر ارتباطی که با خودروسازی ها 
و شرکت های تولیدکننده خودرو دارند خودرو را با 

تعداد باال خریداری و انبار می کنند.
تفاوت قیمت،عامل رانت

خودرو  بازار  فعاالن  و  کارشناسان  از  بسیاری 
افزایش  علت  را  بازار  و  کارخانه  قیمت  تفاوت 
اعتقاد  به  می کنند.  عنوان  بازار  این  در  داللی 

می شود  عرضه  قیمت  دو  با  کاالیی  وقتی  آنها 
واسطه  رانت  ایجاد  آن  طبیعی  نتیجه  نخستین 
گری و داللی است و در این بین فقط متقاضیان 
برخی  میان  این  در  می شوند.  متضرر  واقعی 
و واسطه هایی  معتقدند دالالن  داران  نمایشگاه 
که تعداد باالیی خودرو می خرند با خودروسازان 
در  که  می کنند  اظهار  آنها  هستند.  ارتباط  در 
حال حاضر خودروسازان هم تولید کننده هستند 
هم فروشنده و هم قیمت گذار. بنابراین نزدیک 
از  شدن واسطه ها و دالل ها برای خرید خودرو 
خودرو سازان تعجبی ندارد. به اعتقاد فعاالن بازار 
تمام پارامترهای تولید تا فروش و تعیین قیمت 
خودرو به نوعی در دست خودروسازان است. یکی 
از نمایشگاه داران هم می گوید قیمت خودروها 
مشخص نیست و به همین دلیل فروشندگان و 
خریداران در بازار سردر گم شده اند. تولید خودرو 

بر اساس آمار در سال گذشته حدود ۳۸ درصد کم 
شده است اما با این حال کمیته خودرو مصوب 
کرده تا سهم فروش فوری خودروسازها ۱0درصد 
گرفته شده  حالی  در  تصمیم  این  یابد.  افزایش 
خودروهای  به موقع  تحویل  از  خبری  هنوز  که 
خریداری شده به مشتریان در سال ۹7 نشده است.

دالل ها قیمت های فعلی
 را به بازار تحمیل کردند

حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید 
ملی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به واقعی 
نبودن قیمت های فعلی خودرو در بازار معتقد است 
و  را جریان داللی  فعلی خودرو  که»قیمت های 
وی  است.«  کرده  تحمیل  بازار  به  واسطه ای 
افزود: بحث ساماندهی صنعت خودرو در مجلس 
و  کیفیت  ارتقای  طرح،  این  با  و  شده  بررسی 

رقابت پذیر کردن این صنعت مد نظر قرار گرفته؛ 
چراکه باور ما این است تا وقتی این صنعت از 
حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصالح 
نشود، مشکالتش ادامه دارد. خرید و فروش های 
با قیمت های تصنعی در برخی بنگاه ها  صوری 
صورت می گیرد تا این گونه جلوه داده شود که این 
قیمت ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به بازار 

تحمیل شود.

قیمت خودرو ترمز کشید

منابع آگاه روز دوشنبه گفتند ایران قصد دارد از 
سالگرد  در  و  کرده  استفاده  برجام  در  حقوقش 
این  به  هسته ای  توافق  این  از  آمریکا  خروج 
اقدام واشنگتن، واکنش متقابل نشان دهد. طبق 
بدعهدی  به  ایران در واکنش  منابع،  این  گفته 
طرف های غربی به ویژه آمریکا در اجرای برجام 
قصد دارد با استناد به مفاد مطرح شده در بندهای 
26، ۳6 و ۳7 توافق، برخی از تعهدات خود را 
از فعالیت های هسته ای  کاهش داده و بخشی 

که انجام آن در چارچوب این توافق متوقف شده 
بود را آغاز کند. 

به جای اولتیماتوم دست
 به عمل متقابل بزنید

پیش بینی شده  برنامه های  می گویند،  کارشناسان 
در چارچوب توافق هسته ای است و فعال موضوع 
نیست. کیهان  توافق مطرح  این  از  ایران  خروج 
نوشت : الزم است دولت برای حفظ اعتبار خود 

با اقدام عملی و نه صرفا بیانیه و اولتیماتوم معلوم 
نماید که حداقل خطوط قرمز ما، تحریم هاست و نه 
حفظ یکطرفه توافق به هر قیمت، در حالی که حتی 
اروپا نیز در عمل، کمترین اعتراضی به عهدشکنی 

سیستماتیک آمریکا نشان نمی دهد.

زمان برای بازنگری جدی 
در اجرای برجام فرا رسیده است

درباره  ایسنا  با  گفتگو  در  بروجردی  الدین  عالء 
پاسخ های احتمالی ایران به خروج آمریکا از برجام 
گفت: برجام یک جاده دو طرفه بود باید بپذیریم که 
ما تعدادی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را 
محدود کردیم که آمریکایی ها هم به عنوان کشور 

امضاکننده قرارداد قرار بود تحریم ها را بردارند.
وی افزود:  بعد از روی کار آمدن ترامپ نقض 
عهد در برجام صورت گرفت برجامی که جاده 
دو طرفه بود. پذیرفتنی نیست که ما به تعهدات 
را  کار  این  مقابل  طرف  و  دهیم  ادامه  مان 
نکند؛ لذا زمان برای بازنگری جدی در اجرای 
برجام فرا رسیده است. بروجردی با بیان این که 

»اقدامات متقابل را شورای امنیت روزچهارشنبه 
اعالم می کند« گفت: زمان برای تجدید نظر در 
اجرای برجام فرا رسیده است آن ها به تعهدات 
خود عمل نکرده اند ما دیگر نمی توانیم نظاره گر 

از بین رفتن منافع خودمان باشیم.

واکنش اروپا به خبر خروج
 احتمالی ایران از برجام

به گزارش وال استریت ژورنال، یک دیپلمات 
ارشد اروپایی مدعی شد که ایران زیرپا گذاشتن 
را  هسته ای  چندجانبه  توافق  از  بخش هایی 
ایرانی ها  گفت:  وی  می کند.  سنگین  و  سبک 
سایر  کنار  در  گزینه  این  بررسی  حال  در 
گزینه هایش هستند تا گامی فراتر بگذارند. یک 
دیپلمات اروپایی دیگر اعالم کرد که مشخص 
نیست تهران تاکنون تصمیم نهایی خود در این 
زمینه را گرفته است یا خیر. یک شخص مطلع 
از برنامه های ایران نیز به وال استریت ژورنال 
مقامات  گذشته  روز  چند  در  که  شد  مدعی 
ایرانی به طرفین غربی اعالم کرده بودند که 

ایران اقداماتی را برای پاسخ متقابل به آمریکا 
به منظور عدم تمدید معافیت ها اتخاذ خواهند 

کرد.

مثبتی  حرکت  تعهدات  برخی  کاهش 
است؛ می تواند ما را از انفعال درآورد 

رحمان قهرمان پور تحلیلگر بین الملل نیز در 
خبر  این  درباره  »انتخاب«  خبرنگار  با  گفتگو 
که ممکن است حسن روحانی روز چهارشنبه 
و  ایران  تعهدات  برخی  کلی  و  جزئی  کاهش 
پس  که  هسته ای  فعالیت های  از  بخشی  آغاز 
از برجام متوقف شده بود، را اعالم کند، گفت: 
این اقدام از این نظر که می تواند ما را از این 
است. مثبتی  حرکت  بیاورد،  در  انفعال   وضع 

به هر حال تمام دنیا و افکار عمومی شاهد این 
هستند که ترامپ نه تنها از برجام خارج شده، 
نیروی  ملل، یک  سازمان  منشور  بلکه خالف 
نظامی رسمی کشور را در گروه تروریستی قرار 
داده؛ معنای آن مشخص است و تبعات حقوقی 

زیادی دارد.

ایران از برجام رفتنی است؟!

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مناقصه خدماتی با شماره فراخوان 2098003578000001 به شرح جدول ذیل را به شرکت 
های واجد الشرایط واگذار نماید. 

شماره مناقصهمیزان سپرده شرکت در مناقصه به ریالمیزان برآورد اولیه به ریالموضوع
واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان 

5.735.096.304286.754.8152098003578000001خراسان جنوبی

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir  می باشد.  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 18:00روز پنجشنبه 
مورخ 1398/02/19  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از تاریخ 1398/02/17 تا پایان ساعت کار اداری روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 به مدت 12 روز می باشد.

نشانی و زمان بازگشایی پاکت ها: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان محالتی، خیابان 22 بهمن 9، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راس ساعت9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 
کلیه پاکت های پیشنهادی صرفاً از طریق سامانه مذکور بارگذاری گردد و تنها پاکت الف )حاوی ضمانت نامه( به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : 056-31272104
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

» آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای«

اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی )انجام بخشی از خدمات بهداشت 
و درمان اداره کل زندان های استان خراسان جنوبی و واحدهای تابعه( 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: 1398/2/17
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14/30 روز یکشنبه تاریخ 1398/2/22

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:  ساعت 13/30 روز پنجشنبه تاریخ 1398/3/2
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1398/3/4

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند- خیابان معلم - معلم 7- اداره کل زندان های 
خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره بهداشت و درمان از 

طریق شماره 32231976-056 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول

فروش کلیه قطعات آسانسور بهران، انواع موتور، ریل ، درب ، تابلو و...
09158630313 - 09158630383 - 32444674  واحدی


