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5آغاز به كار فرماندار جدید نهبندان5بهره گیری از ظرفیت ماه رمضان برای كمک به زندانیان3قول احداث اولین ایرتاكسي ایران در بیرجند

*مهرآیین

20دقیقه وقت ،
یک کلنگ واندکی روبان! 

کلنگ زنی راه آهن محور بیرجند-مشهد 
دیرینه  آرزوهای  از  چابهار   - -زاهدان 
مردم استان  بوده که چند سالی است به 
بهانه های گوناگون به تاخیر می افتد تا 
این که در جدید ترین پیگیری ها توسط 
استاندار و پس از دیدار وی با وزیر راه و 
تسریع  دستور  وزیر  آقای   ، شهرسازی 
در انجام این پروژه را صادر می کند. در 
 همین زمینه استاندار در روز 24 اردیبهشت 
مهم  های  پروژه  از  تعدادی  داد  خبر 
مرتبط با راه و راه آهن و ...کلنگ زنی 
خواهد شد. این خبری بودکه بالفاصله 
و  ها  روزنامه  از  بسیاری  اول  تیتر 
خبرگزاری ها شد. )مشروح در صفحه 2(

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

صفحه ۶

اهل مذاكره و
 منطق هستیم

حجت االسالم روحانی:

 نام دولت دوازدهم 
»گل گیر«  است!

صادق زیباكالم:

كاش روحانی از تجربیات
 دور اول بهره می گرفت

حسام الدین آشنا:

امروز؛ آقای وزیر 
همه مدیران وزارتخانه را 

به  خراسان جنوبی می آورد
خراسان جنوبی امروز میزبان وزیر راه و 
هیئت همراه او می باشد. البته این سفر 
چشمگیر  تفاوتی  گذشته  سفرهای  با 
استاندار  معتمدیان  که  ای  گونه  به  دارد 
 خراسان جنوبی در این باره عنوان کرد: 
بی سابقه ترین سفر استانی در تاریخ کشور 
را داریم. زیرا طبق برنامه ، وزیر راه تمام 
معاونان خود از جمله معاون مسکن، معاون 
برنامه ریزی ، معاون سازمان ملی زمین 
و مسکن، معاون بازآفرینی شهری، معاون 
وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه، 
راهداری  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
کشور، مدیرعامل شرکت فرودگاه های 
کشور، قائم مقام وزیر در تهیه طرح مسکن 
مهر و مشاوران وزارت را همراه خود می 
بینیم  بار است که می  اولین  این  آورد. 
وزیر سنگ تمام گذاشته و نشان می دهد 
دولت عزمی جدی برای کمک به این 
استان را دارد. گفتنی است در این سفر، 9 
پروژه با اعتبار 349 میلیارد تومانی افتتاح 
و 8 پروژه با 310 میلیارد تومان اعتبار آغاز 

می شود... مشروح در صفحه 5

گی
س: گر

عک

معتمدیان :  در مسیر دو كریدور اصلی كشور قرار داریم اما متأسفانه جزو محدود استان هایی هستیم كه حتی یک كیلومتر آزاد راه نداریم
اربابی ، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه كشور : قول می دهم پیگیر نیاز های اعتباری این استان باشم
پور عیسی ، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه  استان : با توجه به برنامه ششم باید تالش بیشتری نسبت به قبل انجام شود 
بانک ها اگر از نگاه های بسته بیرون نیایند به موفقیت نهایی نخواهیم رسید /  همراهی همه  برای توسعه الزم است
آرین ، رئیس سابق برنامه و بودجه استان : سرانه درآمد خراسان جنوبی نسبت  به نرم كشوری پایین است

استاندار : خراسان جنوبی در
 نگاه ملی مغفول مانده است

در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان شد : 

صفحه 5

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در استان خراسان جنوبی 
 جهت تکمیل کادر فنی خود به یک نیروی فعال با حقوق ثابت جهت پشتیبانی دستگاه های 
کارت خوان و همچنین در زمینه بازاریابی در شهرستان های درمیان و سربیشه نیازمند 

است. لذا از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری می نماید.
* روابط عمومی باال  * دارا بودن وسیله نقلیه 

* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید ۶ به باال
* تعهد کاری جهت انجام امور 

واجدین شرایط می توانند همه روزه با شماره های
09157682571 - 09159371053  تماس حاصل نمایند.

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده - نوبت اول 
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوعشماره فراخوان

تهیه، حمل و اجرای قیر پریمکت و تهیه و حمل و پخش و كوبیدگی آسفالت بیندر به ضخامت2098005361000002
 5 سانتی متر پس از كوبیدگی طبق مشخصات نشریه 101 حدود 12000 متر مربع )معابر مهرشهر(

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 266/000/000  ریال طبق نمونه مندرج5/315/000/000
 در اسناد مناقصه

رشته راه - پایه 5از تاریخ ابالغ قرارداد تا مورخ 98/۴/20 

1. محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب اسناد خزانه اسالمی با سررسید ۱۴۰۰/۷/۲۸ اخزا ۷۲۱ 2. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد. 3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: 
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۹۸/۲/۳۰ تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۳/۴ از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. ۴.  مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۰۳/۲5 

5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۳ مورخ ۹۸/۳/۲۶ می باشد. 6. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - تلفن: ۰5۶۳۱۸۳۰۱۰۲ 
7.  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند- خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و معدن - اتاق ۱۱۱ مراجعه و یا با 

محمدعلی جاوید  - شهردار بیرجندشماره  ۰5۶۳۲۲۲۱۲۲۰ تماس حاصل نمایند.

جناب آقای مهندس معتمدیان
استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس نصرآبادی
مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
و معاونین محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان

از زحمات و پیگیری های مجدانه شما عزیزان در خصوص
 تامین اعتبار طرح های زیر ساخت آبخیزداری استان 

که نشان از دلسوزی شما می باشد کمال تشکر را دارم. 
اسماعیل خداپرست 

 رئیس انجمن صنفی مجتمع های خدماتی - رفاهی خراسان جنوبی

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151۶5553۷- بلوچی

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

خبر درگذشت برادر گرامی تان شادروان محمد ساتلیخ محمدی موجب تاسف و تاثر فراوان 
گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت جوان دارو

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

خبر درگذشت برادر گرامی تان شادروان محمد ساتلیخ محمدی موجب تاسف و تاثر فراوان 
گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت قاین طیور

خبر تاسف بار فقدان برادر بزرگوار جناب عالی ما را داغدار کرد، مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده 
محترم آن عزیز از دست رفته صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم

 رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مدیریت و کارکنان شرکت قاین طیور

جناب آقای مهندس محمدی
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

مصیبت درگذشت برادر گرامی تان
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال

 برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

شرکت طاق بیست )صباغ(

۵ شنبـه

 سوم مرداد ماه 

منتظر شما هستیم

@ sabatgostar

اطالعیه مسابقات بدمینتون جام رمضان
 شهرستان بیرجند

به مناسبت گرامیداشت ماه مبارک رمضان
  مسابقات بدمینتون جام رمضان در رده سنی آزاد 

در دو بخش آقایان و بانوان
 برگزار می گردد. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام تا 

روز پنجشنبه 98/3/2  به سالن ورزشی غدیر واقع در بلوار 
شهید آوینی، خیابان پونه، پونه 6 مراجعه نمایند.

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26
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20دقیقه وقت،یک   
کلنگ و اندکی روبان! 
*مهرآیین

کلنگ زنی راه آهن محور بیرجند-مشهد -زاهدان - 
چابهار از آرزوهای دیرینه مردم استان  بوده است که چند 
سالی است به بهانه های گوناگون به تاخیر می افتد تا 
این که در جدید ترین پیگیری ها توسط استاندار و پس 
از دیدار وی با وزیر راه و شهرسازی ، آقای وزیر دستور 
تسریع در انجام این پروژه را صادر می کند. در همین 
زمینه استاندار در روز 24 اردیبهشت خبر داد تعدادی از 
پروژه های مهم مرتبط با راه و راه آهن و...کلنگ زنی 
خواهد شد. این خبری بودکه بالفاصله  تیتر اول بسیاری 
از روزنامه ها و خبرگزاری ها شد.  معتمدیان در گفتگو 
با شبکه سیمای خاوران نیز بر این موضوع تاکید کرد 
وی یادآور شد از مطالبات جدی استان اتصال بیرجند به 
شبکه ریلی است که نزدیکترین شبکه در یونسی گناباد 
است و این رویداد با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام 
 خواهد شد.استاندار گفت: با همکاری و پیگیری های 
شد  برگزار  که  وجلساتی  استان  نمایندگان  مجمع 
وزارتخانه قول مساعد داد و دستور الزم از ناحیه وزیر 
داده شد که در همین سفر کلنگ زنی انجام شود و در 
مالقات اخیر وزیر راه عزم جدی دارد تا عملیات اجرایی 
این پروژه را آغاز کند.سخنان استاندار در این زمینه کامل 
بود اما با این همه، موضوع پرآب و تابی  که طی دو روز 
گذشته سر خط خبرهای رسانه ای استان بود روز گذشته 
به طور کامل در مصاحبه  مدیر کل راه و شهرسازی 
حذف شد ! مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی نیز 
در پاسخ به سوال ما در همین باره از اساس منکر اصل 
موضوع صحت کلنگ زنی راه آهن بیرجند - یونسی 
شد! و گفت اصال قرار بر کلنگ زنی ایستگاهی نیست 
چون اصال پیمانکاری مشخص نشده است. حاال سوال 
این است که اطالعات منتشر شده در این باره از منبع 
باالترین مقام استانی قرین به صحت است یا مدیرکل 
راه و شهرسازی و مدیر روبط عمومی این سازمان!. از 
نکات جالب توجه در خبر اعالمی استاندار این است : این 
رویداد با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام خواهد شد . 
- وزیر راه عزم جدی دارد تا عملیات اجرایی این 

پروژه را اغاز کند.
- باهمکاری مجمع نمایندگان استان وجلساتی که انجام 
شد وزارت قول مساعد دادکه در همین سفر کلنگ زنی 
انجام شود ! حاال اما سوال این است مقام عالی دولت در 
استان، مجمع نمایندگان استان و وزیر موافق کلنگ زنی 
این پروژه هستند اما به رغم اخبار اولیه در برنامه های 
امروز وزیر چنین عنوانی وجود ندارد راستی پشت پرده 
چه خبر است؟ اعمال نفوذ کدام فرد یا افراد باعث حذف 
این برنامه شده است !برخی اخبار رسیده اما از اعمال نفوذ 
افراد بخشی نگر و کوته بینی بر می دهد که تصور می 
کنند با سنگ اندازی در این مسیر و مثال جابجا کردن 
محل کلنگ زنی ! خواهند توانست سر از صندوق های 

رای در آورند یا ... )ادامه درستون مقابل(

مقرری بگیران بیمه بیکاری استان افزایش یافت

ایرنا- مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری استان 19 درصد در سال گذشته نسبت به سال قبل 
 آن افزایش داشته است. درویشی افزود: سال 96 تعداد 952 نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بوده اند که این رقم تا پایان سال 97 
به یکهزار و 137 نفر رسید. وی ادامه داد: ماهانه مبلغ یک میلیارد و 382 میلیون تومان نیز از این بابت به مقرری بگیران بیکاری پرداخت شده است.

محبوب قلوب گردند !. غافل از این که در گستره ای 
به درازای 1200کیلومتر هر کاری که انجام شود به نفع 
همه ساکنان شرق کشور خواهد بود و رفتارهای دور 
از خرد این افراد آتشی است که دودش به چشم همه 
خواهد رفت و البته ذخیره قیامت آنها نیز خواهد شد! چرا 
که برای هوای نفس خود پا روی حق می گذارند. از این 
فرد یا افراد باید پرسید حاال که استاندار پس از مدت ها 
رایزنی و پیگیری توانسته است پای وزیر را به منطقه باز 
کند به چه عنوان فرصت بزرگ موجود را از دست می 
دهید دوباره کی و چند سال بعد چنین موقعیتی فراهم 
خواهد شد.؟ چرا از روی تنگ نظری و خودخواهی راه 
توسعه منطقه را آن هم در لباس مدعی مردم سد می 
کنید!  روی دیگر سخن با نمایندگان شهرستان های 
مسیر  و مقامات استانی است چرا در مقابل رفتارهای 
نادرست چنین افرادی ایستادگی و از حق مردم دفاع نمی 
کنید زبان و قلمی که دیگران دارند شما ندارید؟ و آخرین 
سخن خطاب به وزیر محترم راه و شهرسازی است انتظار 
مردم محروم این استان این است که بر عهد و وعده خود 
پایدار بمانید و همچنان که وعده فرموده اید کلنگ راه 
آهن بیرجند -یونسی را همین امروز در بیرجند به زمین 
بزنید تا دیوار اعتماد عمومی به دولت که در این دیار بسیار 
هم نازک شده است از اساس فرو نریزد. هم ما و هم شما 
می دانیم که این کاری نمادین است که البته در تاریخ 
کشور و این سرزمین ثبت خواهد شد یک امضا و تعهد 
است به احترام مردمی که همه این چند روز منتظر بوده 
اند تا شما بیایید و به قول خود عمل کنید. هزینه زیادی 
هم ندارد 20 دقیقه وقت یک کلنگ و اندکی روبان !         

بازدید رایگان از گنجینه تنوع زیستی 
حفاظت محیط زیست

صداوسیما - به مناسبت یکم خرداد روز جهانی تنوع 
زیستی، بازدید از گنجینه تنوع زیستی تا پایان خرداد برای 
عموم مردم رایگان است. گنجینه تنوع زیستی استان به 
صورت دائمی در اداره کل حفاظت محیط زیست واقع 
است و مردم می توانند از ساعت 8 تا 13 به این اداره 
کل واقع در خیابان شهید محالتی، حد فاصل پاسداران 
و معلم ، مراجعه کنند. به گفته مدیر کل حفاظت محیط 
زیست ، تعدادی از گونه های جانوری موجود در مناطق 
حفاظت شده استان به صورت تاکسیدرمی در گنجینه 
تنوع زیستی جمع آوری و در  قالب ساخت “دیوراما” 
یا بازسازی زیستگاه ها در قالب ماکت، آماده سازی 
شده است. اکبری افزود: در این گنجینه، زیستگاه های 
مختلف استان شامل منطقه حفاظت شده شاسکوه، 
تپه ماهور درمیان، منطقه پیشنهادی حفاظت شده 
علی حیدر در بشرویه، منطقه حفاظت شده مظفری 
فردوس و تاالب کجی نمکزار نهبندان ایجاد شده است.
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  بانک کشاورزی سکان دار
 پرداخت تسهیالت اشتغال زایی در استان

عکس :  بلندی

خراسان  استان  کشاورزی  بانک 
پرداخت  با   97 سال  در  جنوبی 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۸۵۶
اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
بیش از ۱7۲۰ شغل ایجاد نموده 
 ۳۸ پرداخت  همچنین  است. 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد 
الحسنه اشتغال زایی کمیته امداد 
بهزیستی،  و  )ره(  خمینی  امام 
پرداخت مبلغ ۲۰۴۳ میلیارد ریال 
داخلی  منابع  محل  از  تسهیالت 
بانک زمینه ساز جذب و اشتغال 
است. گردیده  نفر   ۴۵۴9  زایی 

شعب  مدیر  قزلباش  امیرحسام 
جنوبی  خراسان  کشاورزی  بانک 

الحسنه  قرض  اعتبارات  گفت: 
و  امداد  کمیته  زایی  اشتغال 
نسبت   97 سال  در  بهزیستی 
رشد  درصد   ۱۵ قبل  سال  به 
فعال  مشارکت  و  است  داشته 
طرح  اجرای  در  کشاورزی  بانک 
توسعه اشتغال پایدار روستایی و 
معظم  مقام  اذن  با  که  عشایری 
راهبردی  سیاست  و  رهبری 
ایجاد  برای  امید  و  تدبیر  دولت 
اشتغال در مناطق روستایی بود، 
در  را  امید  و  تحرک  از  موجی 
جامعه روستایی و عشایری استان 
همچنین  است.وی  نموده  ایجاد 
عملکرد خوب بانک کشاورزی را 

پرداخت  در  درصدی   ۲۰۰ رشد 
اعتبارات از محل صندوق توسعه 
ملی در سال 97 دانست و عنوان 
 ۱۱۰۲ مبلغ   97 سال  در  کرد: 

محل  از  تسهیالت  ریال  میلیارد 
اعتبارات صندوق توسعه ملی در 
پرداخت  استان  در  گذشته  سال 

گردیده است.

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

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه و اصالح معابر سطح شهر طبس
شماره  به  را  شهر  سطح  معابر  آسفالت  عمومی  مناقصه  دارد:  نظر  در  گلشن  طبس  شهرداری 
مراحل  کلیه  نماید.   برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   ۲۰9۸۰۰۵77۵۰۰۰۰۰۱
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.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 ۹۸/۲/۳۰ می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه تاریخ 9۸/۳/۶ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴/۳۰ روز پنجشنبه تاریخ 9۸/۳/۱۶
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 9۸/۳/۱۸

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف: استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس گلشن - شهرداری طبس و تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۱

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده 

خط 
ویـژه  

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

شما همشهریان عزیز هستیم.

پنیر، سبـزی، چای و سـوپ 
رایگـان می باشد

آدرس: خیابان ارتش
 حدفاصل معلم و غفاری

۳۲۲۱۸۴۹۰

  غذا آماده برادران خزیمه
کشیک ماه مبارک رمضان
افطار: حلیم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۲۳۱7۱7

آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را رشیک سفره بی ریای نیازمندان تحت پوشش نمایند.

)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: 
4000/۱۱۱/۱63۹03۵/۱

کارت بانک ملت: 
6۱0433۷۹2۹۷۵۱3۹2
کارت بانک توسعه تعاون: 
۵02۹0۸۱0۱۸۱2۵44۹

جهت دریافت کمک های نقدی 
*************

به منظور تحویل کمک های غیر نقدی 
)برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به آدرس: بیرجند خیابان جمهوری 

 بین جمهوری 3 و خیابان قائم- طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: 322۱0۹32 

موسسه خیرهی مهر ماندگار

طاهری: 0۹15۳۴011۸۶ قاسمی: 0۹151۶0۶۸۳۶
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   0۹155۶1۴۸۸0

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
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی  

کاوش-  اداره کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی  برای کنترل بیماری های واگیردار بین جانوران وحشی و اهلی تفاهم نامه امضا کردند .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از انعقاد این تفاهم نامه 
را  همکاری در پیشبرد برنامه های دو دستگاه در زمینه کنترل بیماری های جانوران وحشی به ویژه بیماری های واگیر عنوان کرد. اکبری افزود: با امضای این تفاهم نامه مقرر شد اقداماتی همچون مراقبت، بررسی 

حجم ترافیک زیادی از جنوب شهر و شهید قرنی به و مبارزه با بیماری های جانوران وحشی، نظارت بر باغ های وحش، مراکز نگهداری و تکثیر و پرورش جانوران وحشی، اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک و برقراری قرنطینه بین دو دستگاه انجام شود.
بلوار شهید ناصری وارد می شوند و عرض خیابان کمتر 
می شود با خودروهای پارک شده عرض خیابان کمتر 

می شود.
915...384
با عرض سالم و ادب و احترام  و آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات و تشکر فراوان از زحمات بسیار ارزشمند تان 
در پیگیری مسائل و مشکالت شهر از طریق روزنامه 
وزین آوای خراسان جنوبی. در همین خصوص و در 
راستای سفر روز دوشنبه وزیر محترم راه خواهشمند 
است عالوه بر طرح موارد موجود دو مورد مهم دیگر تا 
اخذ دستور و تخصیص بودجه ازطرف ایشان مورد تاکید 
قرار گیرد. اول: تسریع در جهت اتصال خوسف از طریق 
مسیر جدید به راور کرمان از طریق کویر لوت که مسیر 
بیرجند به کرمان را در حدود 18۰ کیلومتر نزدیکتر می 
کند و در واقع مسیر بندرعباس به بیرجند و مرز ماهیرود 
18۰کیلومتر نزدیکتر می شود. حتی این مسیر می تواند 
مسیر جدید مشهد-کرمان - بندرعباس قرار گیرد که 
برای ارتقای موقعیت بیرجند بسیار حائز اهمیت می باشد. 
دوم: پیگیری اعتبار تقاطع 3 سطحی ورودی بیرجند که 
بیش از ۶ سال پیش طرح آن آماده شده و جهت سامان 
دادن به ورودی شمالی شهر بسیار مهم می باشد. در واقع 
کمتر طرحی وجود دارد که بعد از ۶ یا ۷ سال شروع به 
کلنگ زنی نشده باشد خواهشمند است نسبت به پیگیری 

جدی آن تاکید فرمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
با توجه به فصل گرما و استفاده از فضای بوستان آزادگان 
اقدام  پارک  روشنایی  سرویس  و  تعویض  به  نسبت 
 نمایید، نبود روشنایی مناسب موجب پاتوق افراد معتاد 

می شود لطفا رسیدگی شود.
915...42۰
و  بیرجند  شهر  شورای  محترم  اعضای  از  سالم.  با 
شهردار خدوم و زحمتکش تقاضا دارم فکری به حال 
درختان کاج رها شده باالی پمپ بنزین خیابان مدرس 
بکنند و این قسمت را از حالت متروکه به پارک مناسبی 
تبدیل فرمایند. وجود چنین فضای تاریک و بی سر 
نیست. استان  مرکز  زیبنده  شهر  مرکز  در  سامان   و 

 با تشکر از روزنامه آوا
91۰...298
نمایندگان محترم مجلس علت انجام نشدن مالیات بر 
ساختمان های خالی را پیگیری کنند... درست نیست 
کسانی که ساختمان های فراوان دارند با دالل بازی با 
سود فراوان بفروشند و بازار سیاه درست کنند و مالیات 

ندهند آن وقت یک تولید کننده کوچک مالیات بدهد
91۰...۶۷3
با سالم، استاندار محترم ضمن تشکر از تالش های 
جناب عالی با توجه به سفر وزیر راه و شهرسازی به 
استان، پیگیری راه آهن و جاده بیرجند به قاین در اولویت 
می باشد، ولی چه خوب است از این فرصت استفاده و 
پیگیر تکمیل جاده جندق به گرمسار )که فاصله استان 
با تهران را حدود 3۰۰ کیلومتر کاهش می دهد( ، جاده 
خوسفـ  آبگرم لوتـ  نایبندـ  بهاباد )که فاصله استان با 
یزد، فارس، اصفهان و غرب کشور را 19۰کیلومتر کاهش 
می دهد( و همچنین جاده آبگرم لوت تا نایبند )که فاصله 
بیرجند تا کرمان را حدود 1۰۰ کیلومتر کاهش می دهد( 
نیز باشید. زیرا کوتاه شدن مسیر نقش مهمی در توسعه 

و رغبت بیشتر سرمایه گذاران در استان خواهد داشت.
ارسالی به تلگرام آوا

کاری - آرمین اکبرپور 28 ساله متولد بیرجند و داراي مدرک 
تایپ  پیشرفته  مدرک  و  پتروشیمي  مهندسي  کارشناسي 
هواپیماي پایپر )ppl,cpl,ir( و داراي مدرک خلباني هواپیماي 
این خلبان  با  است.  بویینگ ۷3۷  ایرباس 3۰۰ و هواپیماي 
خطوط  از  یکی  استخدام  به  تازگی  به  که  همشهری  جوان 
و  فراز  از  تا  نشستیم  گفتگو  به  است  آمده  در  کشور  هوایی 

فرودهای شغل خود بگوید.

نفر دوم لیست قبول شدگان
 بورسیه خلبانی سال 89 شدم

آزمون  در  قبولي  از  بعد  در سال 89  گوید:  اکبرپور می  آرمین 
نفر  بین 3۰۰  از  کشوري  هواپیمایي  دانشکده  خلباني  بورسیه 
شرکت کننده فقط 12 نفر انتخاب نهایي شدند که من هم نفر 
دوم از لیست قبول شدگان بودم. پس از گذراندن تقریبا ۷ سال 
ناعادالنه در صنعت  با وجود تحریم هاي  دوره هاي پیشرفته 
هوانوردي و دست و پنجه نرم کردن با نبود قطعات و سوخت 
براي گذراندن آموزش هاي عملي موفق به دریافت  تمام مدارک 
پیشرفته خلباني شدم و اکنون در یکي از شرکت هاي هواپیمایي 
مشغول به کار هستم. وی با بیان اینکه خلباني از شغل هایي 
 است که فقط باید عالقه داشته باشی تا بتوانی پای آن بمانی 
می افزاید: من هم از همان دسته افرادي بودم که از کودکي عالقه 

داشتم البته عالقه به حوادث هیجان انگیز هم بی تاثیر نبود.

سالمت روح و جسم 
شرط اصلی خلبانی است

وی با بیان اینکه براي خلباني مهم ترین ویژگي فرد سالمتي 
و  امتحانات  تمامي  دهد:  می  ادامه  است،  جسماني  و  روحي 
مکالمات و حتي کتاب های ضروري به زبان انگلیسي نوشته 
با زبان  شده و مهم ترین قسمت مکالمات روي آسمان نیز 
انگلیسي انجام مي شود که تسلط به زبان انگلیسي از دیگر 
شرایط خلبانی است. خلبان جوان همشهری یادآور می شود: در 
کشور ما سه روش نظامي، تجاري )شامل مسافربري و غیره( و 
تفریحي برای خلبان شدن وجود دارد.اکبرپور با اشاره به اینکه 
مورد اول و دوم پیشرفته ترین قسمت خلباني است که براي 
ورود به هر کدام آموزش هاي خاص خودش را باید ببینید، 
ادامه می دهد: ولي در مورد خلباني هواپیماي فوق سبک یا 
به اصطالح تفریحي آموزش زیاد پیچیده اي نیاز نیست و شما 
در مدت زمان کوتاهي مي توانید گواهینامه را دریافت کنید که 
اتفاقا در بیرجند هم این کالس ها زیر نظر اساتید باتجربه برگزار 
مي شود. وی خاطر نشان می کند: خلباني در تمام دنیا رشته 
بسیار گراني هست و این مختص ایران نیست، اظهار می کند: 
البته خودم چون بورسیه شرکت هواپیمایي بودم هزینه آنچناني 

برای آموزش نداشتم.

مواظب افراد سودجو با عنوان
 آموزش خلبانی باشید

این جوان موفق بیرجندی به جوانان توصیه می کند: کسانی که 
عالقه به هوانوردي و مخصوصا خلباني دارند قبل از ورود حتما 

تحقیقات الزم را انجام دهند، چون متأسفانه اخیرا خیلي از افراد 
سودجو با عنوان آموزش هواپیماهای تفریحي ذهن عالقه مندان 
را به سمت و سوي هواپیماي مسافربري و درآمد زایي مي برند، 
در حالي که این دو آموزش کامال با هم متفاوت هستند و با دریافت 
گواهینامه فوق سبک یا تفریحي شما نمي توانید پشت هواپیمایي جز 
فوق سبک بنشینید. وی بیان می کند: سیستم هوانوردي در همه دنیا 
به این گونه است که یک فرد با تجربه در صندلي چپ کاکپیت به 
عنوان کاپیتان هواپیما و یک فرد جوان با قدرت ریسک باال و توانایي 
هاي جسماني قوي در صندلي سمت راست کاکپیت به عنوان کمک 
خلبان مکمل همدیگر در یک پرواز خواهند بود، پس هیچ وقت 

نگران مشاهده یک خلبان جوان درکادرپروازی نباشید.

اولین پرواز آموزشی من در سن
 19 سالگی با هیجان باال انجام شد

وی ضمن یادآوری اینکه اولین پرواز آموزشي من در سن 19 

با  نشان می کند:  داشتم خاطر  باالیي  بود و هیجان  سالگي 
استرس خیلي زیاد، ولي خدا را شکر جزو رکورد داران شدم یعنی 
به اصطالح توانستم زیر 5 ساعت اولین پرواز solo دانشکده را 
داشته باشم. او ادامه می دهد: بعد از نشاندن هواپیما بر روی 
زمین مراسم ویژه ارتقای درجه و سطل آب معروف برگزار شد، 

شاید براي بعضی ها سوال باشد که چرا سطل آب یخ روي 
دانشجو می ریزند! این یک روش خوب براي رهایي از شوک 
و هیجان اولین پرواز بدون استاد است. خلبان جوان همشهری 
با بیان اینکه جوانان عالقه مند حتما قبل از ورود به این رشته 
تحقیق کنند، می افزاید: چون بیشتر افرادي که وارد سیستم 
هوانوردي مي شوند اولین هدفي که دارند استخدامي در یک 
ایرالین معتبر است، اما این کار واقعا خیلی سخت و با چالش 

های فراوان همراه است.

در بیرجند هم کالس های هواپیمای 
فوق سبک با کیفیت باال برگزار می شود

خلباني  به  ورود  از  قبل  مندان  عالقه  کند:  می  توصیه  وی 
تجاري )مسافربري( دوره هاي آموزشي فوق سبک )تفریحي( 
را تجربه کنند که اتفاقا در بیرجند کالس هاي باکیفیت، با 
و  ها  کالس  این  از  حتما  شود.  مي  برگزار  ایمن  هواپیماي 

ظرفیت خوبي که استان دارد استفاده کنند. وی خاطر نشان 
می کند: با توجه به اینکه منطقه خراسان جنوبي داراي جاذبه 
هاي توریستي بسیار قوي از جمله کویر و کوهستان هاي زیبا 
مي باشد، چه بسا از همین هواپیماهای تفریحي شما مي توانید 

در آمد خیلي خوبي در آینده کسب کنید.

 خلبان جوان با اشاره به اینکه بعضی اوقات با دوستان آخر هفته ها 
با هواپیما به شمال کشور سفر مي کنیم و مناظري که شما از 
تهران تا شمال زیر پا مي بینید غیر قابل توصیف است )دشت، 
رشته کوه هاي البرز، جنگل، دریا ( می افزاید: همه آن چیزي که 
برای لذت بردن از طبیعت مي توانید داشته باشید در یک ساعت 

پرواز مي بینید و لذت مي برید.

از پدر و مادر و همسرم بابت
 زحمات و صبوری تشکر می کنم

وی تاکید می کند: تشکر خاص مي کنم از پدر و مادر عزیزم که 
 همیشه حامي من در این راه بودند و همچنین تشکر مي کنم 
از همسر عزیزم چون واقعا زندگي کردن با یک خلبان صبوري 
زیادي می طلبد. وی خاطر نشان می کند: خیلي دوست دارم 
به بیرجند پرواز داشته باشم ولي متأسفانه تا این لحظه موقعیت 

آن پیش نیامده است.

تحریم ها و کمبود سوخت
 بزرگترین چالش هواپیمایی کشور

با آن در دوران  بزرگترین چالشي که  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تحصیلم روبرو بودم تحریم ناعادالنه هواپیمایي بود چرا که 
ادامه می دهد: حتي  به سختي قطعات وارد کشور مي شد، 
بودیم.  هواپیما  سوخت  کمبود  دچار  کوتاهي  زمان  مدت  در 
وی ابراز امیدواری می کند: هر چه زودتر همه مشکالت و 
تحریم هاي ناعادالنه برداشته شود تا هموطنان عزیز با خیالي 
آسوده سفر کنند. آرمین اکبرپور با بیان اینکه در سال 93 با 
کمک یکي از دوستانم در تهران قصد احداث اولین ایر تاکسي 
ایران در بیرجند را داشتیم، یادآور می شود: اما به دلیل برخي 

مشکالت این موضوع میسر نشد.
 وی می گوید: اما به هم استاني هاي عزیز قول مي دهم در 
کوتاه ترین زمان یکي از بهترین و با کیفیت ترین ایرالین 
هاي کشور را در بیرجند با کمک بخش خصوصي و دولتي 
تأسیس کنیم تا مشکل جابه جایي به سراسر نقاط کشور براي 

همیشه در استان برطرف شود.

در پرواز فقط 3 ثانیه فرصت دارید
تا بهترین تصمیم را بگیرید

وی درباره خاطره پروازش می گوید: در اولین پرواز سولویي 
)بدون خلبان( به ابتداي باند فرودگاه رفتم تا اجازه تیک آف 
بگیرم، وقتي هواپیما از زمین بلند شد شیشه سمت راستم یک 
مقدار از سطح بدنه هواپیما جدا شد و باد با همان سرعت داخل 
کابین می پیچید، من هم تجربه پروازی ام خیلي کم بود بدون 
اینکه با برج هماهنگ کنم فالپ هواپیما رو بستم و از روي 
آسمان دوباره به سمت باند شیرجه زدم و توانستم انتهاي باند 
بنشینم، حتي برج مراقبت متوجه نشد که من دوباره روي باند 
اینکه هواپیما را به قسمت تعمیرات و نگهداري  تا  نشستم. 
انتقال دادیم، من واقعا ترسیده بودم و دلم مي خواست 1۰ 
عملیات  معاون  ولي  نیایم،  پرواز  سراغ  و  خانه  بروم  روزي 
شرکت وقتي شنیده بود یک هواپیما روي باند دچار نقص فني 
شده خودش را به فرودگاه رساند و زمانی که متوجه شد خلبان 
هواپیما من بودم گفت مشکل ندارد سریع نقص فني را برطرف 
کنید ایشان پرواز دوباره انجام دهند، من واقعا دلم نمي خواست 
آن لحظه پرواز کنم و مجبور شدم بعد از نیم ساعت با همان 
به  کردم  دوباره شروع  که  زماني  از  بروم.  باند  روي  هواپیما 
پروازهمه مسیر را با یک دست پرواز کردم، چون دست دیگر 
روي دستگیره پنجره بود تا یک درصد دوباره باز نشود. شما به 
عنوان خلبان در پرواز زیر 5 ثانیه وقت دارید تا بهترین تصمیم 

را بگیرید تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
 هميشه توکل تان به خدا باشد و بدانيد او همواره و در 

همه حال همراه شماست حتي در آسمان آبي.
پور

کبر
س:ا

عک

قول احداث اولين ایرتاکسي ایران در بيرجند
فراز و نشیب های خلبانی از زبان آرمین اکبرپور خلبان جوان بیرجندی

شعبه 1: نبش معلم 50    
شعبه 2: ورودی بلوار معلم  

شماره تماس مرکزی: 05631101

زولبیا و بامیه زعفرانی

 بـا حضـور 

استادکاران تبریزی



موفقیت و انرژی

نقشه راه

افراد موفق ایده دارند

افراد موفق می گویند ما توسط اشتیاق مان هدایت 
می شویم. آنها کارشان را با عشق انجام می دهند 
و آن را به همکاران خود نیز منتقل می کنند. بیل 
گیتس می گوید: »تنها چیزی که من داشتم یک ایده 
بود: »راه اندازی اولین شرکت ریز کامپیوتر«. البته 
این ایده صرفا یک ایده معمولی نبود بلکه یک ایده 
فوق العاده بود. مطمئن باشید که خلق آینده هرگز 
 جادوی خالقیت نیست تنها انجام کارهای ساده است. 
ایده های جدید همیشه یکسان نیستند، ممکن است 
خیلی از ایده هایی که تازه به ذهن شما خطور کرده 
است سال ها قبل در کشورهای دیگر اجرا شده باشند 
و افراد موفق می گویند عمدتا محصوالت موفق، 
حاصل کنار هم قرار گرفتن ایده های خالقانه افرادی 

با دانش و تجربه و دیدگاه های گوناگون است.

مدام به نقشه  راه نگاه کنید

درگیر  آنقدر  زمانه،  و  دوره  این  ماشینی  زندگی  در 
رسیدن به اهداف کاری و حرفه ای خود هستیم که 
سعی می کنیم از هر حرکت اشتباهی حتی کوچک، 
اجتناب کنیم. اتفاقاً مشکل ما دقیقا از همین نقطه 
آغاز می شود: ترس ما از گرفتن تصمیمات حرفه ای 
و جدید. همین مسئله موجب رشد نکردن و محروم 

ماندن از درس های جدید زندگی می شود. 
کسب و کار موفق بر پایه  خالقیت و تغییر استوار است. 
اگرچه این حرف شاید به گوش شما آشنا بیاید، اما 
متاسفانه تحقیقات نشان داده است که  ۶۰  درصد از 
جوانان این دوره، برای شغل هایی تعلیم می بینند که تا 
۱۰ الی ۱۵ سال دیگر منسوخ می شوند. این منسوخ 
جهانی شدن  یا  تکنولوژی  دلیل  به  می تواند  شدن 
بسیاری از پدیده ها باشد. البته شما هیچ وقت نمی توانید 
از منسوخ شدن یک شغل یا حرفه جلوگیری کنید. اما 
می توانید با استفاده از خالقیت و هوش خودتان، تولید 
لیمو را به تولید لیموناد تبدیل کنید. البته این حرفم جنبه  

ضرب المثلی داشت پس اشتباه برداشت نکنید!
جرمی بلوم یکی از برترین اسکی باز های نوع آزاد، نمونه  
بارز از این نوع خالقیت است. او در سن ۱۹ سالگی 
موفق به پیروزی در رقابت های جام جهانی اسکی آزاد 
شد، اما در ادامه  راه، آن چنان پی در پی شکست خورد 
که هیچ کس نمی توانست باور کند این همان فردی بود 
که در سن ۱۹ سالگی باالترین قله  جهان را در نوردید. او 
تصمیم گرفت راه متفاوتی را برای موفقیت انتخاب کند.
با تاسیس یک موسسه خیریه و همچنین یک شرکت 
کامپیوتری، توانست عنوان بهترین و الهام بخش ترین 
فرد زیر ۳۰ سال در عرصه  تکنولوژی را کسب کند و 
شرکت او در اولین سال تاسیسش به بهترین شرکت 

کامپیوتری تمام آمریکا تبدیل شد.

 مراقب پروتئین که 
در شب می خورید باشید

برای اینکه بیش از حد نخورید، می توانید غذای خود را 
در یک بشقاب سرو کنید و از آشپزخانه کمی دورتر غذا 

بخورید تا هوس خوردن غذای بیشتری را نکنید.

همچنین توصیه می شود از خوردن غذاهای شیرین و 
سرخ کرده به طور جدی خودداری نمایید. بسیاری از 
مردم شب ها غذا نمی خورند و این به دلیل این است که 
آنها فکر می کنند با خوردن شام اضافه وزن پیدا خواهند 
 کرد اما این جمله تا قسمتی اشتباه است چرا که بدن 

در وعده های گوناگون نیاز به مواد غذایی الزم دارد.

پوره کدو تنبل وعده غذایی 
مناسب برای شب

کارشناسان توصیه می کنند هنگام شب، غذایی مصرف 
کنید که برایتان لذت بخش بوده و به آن عالقه مند 
 هستید. یکی از بهترین غذاها که تقریبا صفر کالری دارد ، 

پوره کدو تنبل است. گوشت بوقلمون نیز یک منبع 
عالی و غنی از پروتئین سالم است و هضم آن بسیار 
ساده تر و آسان تر از مرغ است. بنابراین ترکیب این 
دو می تواند باعث سیری شود و استفاده از آن کمک 
می کند که از اضافه وزن خودداری نمایید و به وزن 

ایده آل خود برسید.

توت فرنگی یک ماسک خانگی
  و جذاب کننده

توت فرنگی مناسب پوست های دارای آکنه و جوش 
است.  ترکیب آن ها نه فقط سالمت پوست را افزایش 
می دهد بلکه نرمی و درخشش خارق العاده ای نیز به آن 

می بخشد.یک چهارم فنجان توت فرنگی له شده، ۲ 
قاشق غذاخوری آب لیمو، یک قاشق غذاخوری ماست، 
یک قاشق غذاخوری عسل سپس مواد را با هم ترکیب 
کنید، اما نه طوری که به مایع تبدیل شود، باید مخلوطی 
باشد که اجزای آن قابل تشخیص باشد. روی تمام 

صورت بزنید

به چه دلیل بدن
 عرق می کند

زمانی که بیمار می شوید بدن برای مبارزه با عفونت 
که بدان راه یافته، شروع به مبارزه می کند که یکی 
از نتایج این مبارزه تعریق است. البته در این زمان عرق 

ممکن است بوی بدتری نسبت به حالت معمول آن 
داشته باشد. در نتیجه زمانی که بیش از اندازه و با بوی 
متفاوتی عرق می کنید این امکان وجود دارد که در حال 
ابتال به یک بیماری واگیر دار باشید. استرس، عصبانیت 
و خجالت می تواند دلیلی برای عرق کردن باشد. فشار 

روحی باعث فعالیت غدد عرق می شود.

فواید مصرف نمک 
پیش از غذا 

دهان محل تجمع انواع میکروب ها است که بر اثر 
استعمال نمک پیش از غذا، آنها برطرف می شوند. 
بزاق از چشمه هایی به  نام غدد بزاقی جاری می شوند 

که هرچه با غذا مخلوط شوند، غذا زودتر از گلو پایین 
می رود و زودتر هضم می شود. ورود نمک در دهان، 
غده های اطراف دهان را تحریک می کند و به ترشح 
آنها سرعت می بخشد. زمانی که نمک وارد معده خالی 
از غذا می شود ترشحات زیادتری به وجود می آورد؛ پس 

نمک سبب زود هضم شدن غذا می شود.

روغن ماهی به افزایش طول عمر بیماران بعد از حمله قلبی کمک خواهد کرد. دکتر»دیوید سیسکوویک« سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره تاکید می کند : مکمل ها نمی توانند برای پیشگیری از مشکالت قلبی در وهله نخست تجویز 
شوند. دلیل آن این است که هیچ آزمایش بالینی مربوط به آزمایش تاثیر روغن ماهی در افراد سالم بدون بیماری 

قلبی انجام نشده است.
روغن ماهی سرشار از اسیدهای چرب اُمگا ۳ هست که به طورکلی برای سالمت قلب مفید تلقی می شود. ماهی های چرب 
نظیر سالمون، تن و ماهی خال مخالی، از منابع خوب این اسیدچرب هستند اما اکثر افراد به سوی مصرف مکمل ها 
روی می آورند. برخی مطالعات نشان داده اند که روغن ماهی موجب کاهش خطر مرگ بیماران حمله قلبی یا سکته 

تا حدود ۱۵ درصد می شود.

یک کرم ضد آفتاب  باید دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت بوده و از مراکز معتبر خریداری شود اما متاسفانه کاالهای تقلبی وجود 
دارند که از نظر ظاهری بسیار شبیه به نمونه اصلی هستند ولی محتویات آن در خوش بینانه ترین حالت حاوی مقداری مواد خنثی 
و بی اثر است که فاقد اثربخشی الزم است و این مسئله سبب می شود که محافظتی در برابر اشعه خورشید صورت نگیرد و تیرگی 
و سایر عوارض نور خورشید بر روی پوست عارض گردد.بدیهی است نبود کنترل های الزم میکروبی در روند ساخت کاالهای 
تقلبی، نگهداری نامناسب و توزیع غیر استاندارد شدت خطرات ناشی از مصرف آن ها را افزایش می دهد که در اینجا اهمیت توجه 
مصرف کنندگان به اصالت کاال و خرید محصوالت از مراکز مجاز معتبر، بیش از پیش مطرح می گردد.تمام کرم های ضد آفتاب 

مورد تایید وزارت بهداشت مناسب بوده و تنها کافیست آن ها از مراکز معتبر خریداری تهیه شود. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا و کمیته مبارزه با قاچاق کاالمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اهمیت مصرف ضد آفتاب معتبر بعد از حمله قلبی از این روغن مصرف کنید

داشتن یک شغل دوم که بتواند بر درآمد ما بیفزاید و احساس اطمینان 
به نفس ما را افزایش دهد، مثل یک سد بر سر راه مشکالت روحی 
و روانی است. این کار ما را از دل مشغولی بیش از حد برای شغل اول 
مان دور نگه می دارد و به ما یادآوری می کند که راه موفقیت هیچ 

وقت کامال بسته نشده است.
منتها شما باید یک سری از نکات را آویزه  گوش تان کنید. مثاًل 
این که بهتر است شغل دوم تان به شغل اول تان ارتباط و نزدیکی 
داشته باشد، اما به گونه ای نباشد که تداخلی در کار های روزانه و روتین 
حرفه ای تان ایجاد کند. شما باید توانایی فعالیت در هر کدام از این 

مشاغل را به صورت جداگانه داشته باشید.

بنجامین هاردی یکی از دانشجویان روانشناسی در سال ۲۰۱۰ 
تصمیم گرفت که در عرصه  نویسندگی نیز فعالیت داشته باشد. او کار 
نوشتن را از مقاله های سطح متوسط آغاز کرد و نهایتاً قلمش را آنقدر 
پرورش داد که در طی ۱۸ ماه، توانست بهترین کتاب سال را منتشر 
نماید. کتابی که ۳۰۰ هزار دالر به او سود رساند. همچنین او تصمیم 
گرفت کالس درس های آنالین را برای عالقه مندان به روانشناسی 
و نویسندگی برگزار کند که این کالس ها نیز در ۷۲ ساعت ابتدایی 
خود، ۱۰۰ هزار دالر برای او درآمد زایی کرد. جالب اینجاست که وی 

هنوز در پی اتمام دوره  دکترایش بود.
شاید همه  ما نتوانیم به بنجامین هاردی تبدیل شویم، اما او می تواند 

منبع الهام خوبی برای تغییر زاویه  دید ما باشد. برای مثال اگر شما 
یک مهندس کامپیوتر هستید، می توانید به کسب و کار های اینترنتی 
بپردازید و با تاسیس فروشگاه های اینترنتی درآمد کالنی را به دست 
آورید. به عالوه، این نوع کسب و کار ها نیازی به خالقیت آنچنانی 
ندارند و همچنین به کار شما مرتبط هستند. تنها چیزی که در این 
مواقع نیاز دارید این است که دیدگاه تان را نسبت به مصائب شغلی 
تان تغییر دهید. اما در هر حال، مجبورید که به غرایض درونی تان 
اعتماد کنید و راه قلب تان را ادامه دهید. این تصمیمات حرفه ای و 
سخت را بر اساس ارزش ها، اصول و عقایدی بگیرید که می توانند 

شما را از شر فالکت ها نجات دهند.

یک شغل دوم به عنوان زاپاس داشته باشید

آیه روز

]به یاد آورید[ زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید پس دعای شما را اجابت کرد که من شما 
را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد. )سوره انفال/ آیه ۹(

سخن روز

از هیچ اندیشه تازه بدون فهم طرفداری نکنید. بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده و به حقیقت 
موضوع برسید. )دکارت(
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افقي: ۱-  دریاچه استان فارس 
که هم اکنون کاماًل خشک شده 
فرنگي  ترتیب  و  نظم   - است 
۲-  شهری در استان چهارمحال 
به  و بختیاري - گوش دهنده - 
ساعت  فنر    -۳ مالک   معني 
جاي   - خوارزمشاهي  پادشاه   -
پختن نان 4- ضعیف - پراکندگي 
- ساکت - جمع رأي ۵-  پایه - 
خودپسند - نشستن براي شکار ۶- 
اساس - گلزن سابق پرسپولیس - 
چانه گیالني  ۷-  پسر یعقوب نبي 
- وخیم  جایز ۸- سنگربندي - هر 
وسیله موسیقي - ابر ۹- عالمت 
مدرسه   - ریاضیات  از  بخشي   -
قدیم ۱۰-  آواي درشت - واحد 
اصلي اندازه گیري سطح در روزگار 
پیشین - مأیوس ۱۱-  دعوا براي 
خیرات آن نیست - تبحر - عناد 
۱۲- نومیدي - نام پسرانه - راه 
شاعرانه - چراغ دریایي ۱۳- هدف 
- همسر زن - جمع مکتب ۱4-  
صفرا - جنبش - ملکه آدریاتیک 
۱۵-  مرکز نپال - مواد خوراکي 

تزئیني یا اصلي
هاي  روش  اساس  عمودي: ۱- 

گیاهي  اصالح  و  زیستي  فناوري 
- اشکنه ۲ -خرخر - نه سرد نه 
گرم - پادشاهان ۳- ژرف بیني - 
بسیار تبسم کننده - رشک ورزیدن 
4- دروازه بان - نگاتیو - پوشش 
 -۵ گلبرگها  مجموعه   - ستوران 
سفینه - مارکي بر آمبوالنس - آش 
ترین  غني  از  یکي   - سایه   -۶
آذربایجان  استان  شهرستانهاي 
تهران  بزرگراههاي  از   - غربي 
۷- رمق - مقابل خوش حساب! - 

تولیدکننده ۸- ساز مضرابي - پول 
خرد اسپانیا - خوشگل ۹- شترکش 
زادگاه   -۱۰ رازیانه   - نردبان   -
عبید - زائرین-  فتنه جو ۱۱- حرف 
عطف - شهر رودخانه - پماد قدیمي 
۱۲- دور از مقصد - هنوز بیگانه - 
غیرت - سفر پرندگان ۱۳- کشور 
از  فیلمی  آسیایي - بي حرکت - 
افشین شرکت ۱4- سرگرد قدیم - 
وقت کاري - مادر زبانه اي اروپایي 

۱۵- ایالتي در امریکا- نترس
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مسیلایسوسوتسرپ1
امانوکنروامان2
زکرتناشخینید3
نیتیرنایدادحا4
دادستاهبارغهر5
رمامسادتامی6
اضرشیارگدیوش7
نیمالکونابمف8
ادلینتشادبعر9
پهاگارهمکیم1۰
لسلاناکهناتسا11
انغنارهمیناهن12
تالفنرارسالا13
ییارادتموادمر14
نیمصتدرادناتسا15

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

تخریب و گودبرداری محمدی
۰9155637۰74 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

 1
۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان   )نقد و اقساط( 
18ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  09155438760- 32457033

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

پروانه اشتغال به کار مهندسی
 در رشته مهندسی تاسیسات 

برقی  ساختمان
 به شماره 39-500-00069 

مفقود شده است. ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3   فقط650 هزار تومان
 ساعت کاری: 18 الی 20

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان

آدرس: روبروی انقالب 1۰

یک شرکت معتبر تبلیغاتی 
به یک نفر طراح خانم مسلط 
به فتوشاپ و کورل با روابط 

عمومی باال و سابقه کار 
نیازمند است.

09365403880 
32226589

به یک نیروی خانم مسلط به 
کامپیوتر جهت کار در انتشارات 
نیازمندیم.  09155613149

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -09396843371
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مسیر رودخانه های بیرجند باز می شود

صداوسیما-شهردار بیرجند گفت: سازه هایی که در شهر بیرجند در مسیر سیل ساخته شده اند، تخریب می شود. جاوید با اشاره به بازدید از ساخت و سازهای در مسیر سیل، بعد از سیل فروردین گفت: متاسفانه 
برخی از مزارع کشاورزی ، باغات و ساخت و سازهای بدون پروانه ساختمانی درمحدوده سیل قرار دارد. وی افزود : قرار است جمع بندی این بازدیدها با همکاری آب منطقه ای به قوه قضاییه ارائه شود و بخشی 
از ساخت و سازهای محدوده شهری که در مسیر سیل قرار دارد با رای قوه قضاییه  طبق کمیسیون 100  شهرداری تخریب شود و بخش خارج از محدوده شهر نیز را آب منطقه ای و قوه قضاییه پیگیری کنند.

خبر ویژه

*رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در کارگروه 
سالمت و امنیت افراد باالی 30 سال برای کنترل 
فشار خون به مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت 

در استان مراجعه کنند.
*مدیر کتابخانه امام رضا )ع( قاین گفت: طرح در کمین 
وقت در 30 مکان پر تردد شهر قاین با هدف اشاعه 

فرهنگ کتابخوانی اجرا شد.
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط  *مدیر 
خراسان جنوبی گفت: »منیره صفری« دانش آموز 
شهرستان بشرویه مقام سوم مسابقات بین المللی نقاشی 
سازمان جهانی بهداشت در کشور مصر را کسب کرد. 
*بزمجه ای که در استخر ۴ متری در چاه کشاورزی 
روستای سینیدر قاین افتاده بود با کمک ماموران یگان 

حفاظت محیط زیست نجات یافت.
*بخشدار نیمبلوک گفت: اولین زمین چمن شهرستان 

قاین در شهر نیمبلوک ساخته می شود.
*به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان ۴ هزار تن محصوالت گلخانه ای از آغاز امسال 

تاکنون در خراسان جنوبی تولید شد.
*مدیر اوقاف و امورخیریه خضری دشت بیاض از ثبت 

اولین وقف امسال این شهر، در ماه رمضان خبر داد.
*مدیر نمایندگی دفتر آستان قدس رضوی در خراسان 
جنوبی از تشکیل قرارگاه خدمت رسانی خراسان جنوبی 
برای رسیدگی به   سیل زدگان  لرستان خبر داد و گفت: 
درحال حاضر ۲۶۴ طلبه استان در مناطق سیل زده 

لرستان حضور دارند.
* مدیرکل دامپزشکی گفت: سال 98 سطح ایمن 
سازی علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
)ppr( برای دام های سبک در استان دو برابر خواهد شد.
*دو دستگاه خودروی سواری حامل ۴ راس گوساله 
فاقد هویت و مجوز بهداشتی - قرنطینه ای دامپزشکی 

در نهبندان توقیف شد.

حوادث

اخبار کوتاه

امروز ؛ آقای وزیر همه مدیران 
وزارتخانه را  به استان می آورد
و  راه  وزیر  میزبان  امروز  جنوبی  خراسان  حسینی- 
هیئت همراه او می باشد. البته این سفر با سفرهای 
گذشته تفاوتی چشمگیر دارد به گونه ای که معتمدیان 
کرد:  عنوان  باره  این  در  جنوبی  خراسان   استاندار 
بی سابقه ترین سفر استانی در تاریخ کشور را داریم. 
زیرا طبق برنامه ، وزیر راه تمام معاونان خود از جمله 
معاون مسکن، معاون برنامه ریزی ، معاون سازمان 
ملی زمین و مسکن، معاون بازآفرینی شهری، معاون 
وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه، معاون 
مدیرعامل  کشور،  راهداری  سازمان  رئیس  و  وزیر 
شرکت فرودگاه های کشور، قائم مقام وزیر در تهیه 
را همراه خود  طرح مسکن مهر و مشاوران وزارت 
می آورد. این اولین بار است که می بینیم وزیر سنگ 
تمام گذاشته و نشان می دهد دولت عزمی جدی 
در  دارد. گفتنی است  را  استان  این  به  برای کمک 
این سفر، 9 پروژه با اعتبار 3۴9 میلیارد تومانی افتتاح 
و 8 پروژه با 310 میلیارد تومان اعتبار آغاز می شود. 
 از جمله این پروژه ها افتتاح 1۲۴ کیلومتر باند دوم ، 
دبستان 10  ورزشی  سالن  مهر،  واحد مسکن   798
کالسه موسی بن جعفر)ع( و جشن اختتامیه طرح 
همچنین  باشد.  می  جنوبی  خراسان  مهر  مسکن 
عملیات اجرایی پروژه های بازآفرینی شهری، سالن 
ترمینال فرودگاه بین المللی قطعاتی از باندهای دوم، 
واحدهای خیران مسکن ساز و پروژه آنتنی راه آهن 
 فردوس شروع خواهد شد. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 اجرای 30 کیلومتر  روکش آسفالت 
گرم در شهرستان طبس

غالمی-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
و  ایمنی  ارتقای  افزایش  راستای  در  گفت:  طبس 
نگهداری محورهای مواصالتی شهرستان و برای 
آسفالت محور  رفاه حال کاربران جاده ای، روکش 
طبس- اصفهان به طول 7 کیلومتر به اتمام رسیده 
است. وی، تصریح کرد: برای اجرای 30 کیلومتر 
آسفالت گرم در راه های شریانی منتهی به حوزه 
محل  از  ریال  میلیارد   5۶ بر  بالغ  اعتباری  طبس 
منابع ملی پیش بینی گردیده است. وی اظهار کرد: 
ارتقای وضع شبکه  اداره،  این  مهم  اولویت های  از 
راه های مواصالتی شهرستان است که این امر نیازمند 
روکش آسفالت است، با توجه به ترانزیتی بودن و 
ترافیک باالی این محور، باعث ایجاد ترک هایی در 
سطح آسفالت شده که نیاز به روکش دارد و با اجرای 
این گونه عملیات افزایش طول عمر جاده را خواهیم 
های  راه  طول  مجموع  داد:  ادامه   ، داشت.حیدری 
منتهی به حوزه طبس که جهت اجری روکش قرارداد 
منعقد گردیده  30 کیلومتر می باشد که 7 کیلومتر از 
محور طبس - اصفهانحد فاصل 15 الی ۲۲ با اعتبار 

بالغ بر 15 میلیارد ریال انجام شده است.

برگزاری جشن میالد امام حسن )علیه السالم( 
در ۲۶ بقعه متبرکه 

مهر- مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
از برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی )ع( در 
۲۶ بقعه متبرکه استان خبر داد. بخشی پور اظهار کرد: 
سخنرانی، مولودی خوانی، اجرای برنامه های شاد و 
متنوع و برپایی سفره های افطاری ساده از برنامه های 
امام حسن مجتبی )ع( در شب  ویژه جشن میالد 

پانزدهم ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه است.

یک کشته در تصادف موتورسیکلت
 با وانت تویوتا در اسالمیه

تصادف موتورسیکلت با وانت تویوتا در اسالمیه یک 
استان  راهور  پلیس  رئیس  برجای گذاشت.  کشته 
گفت: ساعت ۲۴ شنبه براثر برخورد یک دستگاه 
وانت تویوتا با موتور سیکلت در سه راهی خیابان 
سید جمال و خیابان امام خمینی اسالمیه یک نفر 
از سرنشینان موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات 
جان خود را از دست داد و نفر دیگر هم مصدوم 
شد که حال وی وخیم گزارش شده است. عباسی 
دلیل حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از جانب وانت 
تویوتا و استفاده نکردن سرنشینان موتورسیکلت از 

کاله ایمنی اعالم کرد.

احتمال رگبار پراکنده تا چهارشنبه

دادرس مقدم-کارشناس هواشناسی از افزایش ابر، 
وزش تند باد و گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و 
برق پراکنده تا چهارشنبه خبر داد. نخعی گفت: این 
وضعیت جوی به طور متناوب در تمام نقاط استان 
قابل پیش بینی است. وی گفت: امروز و فردا 3تا ۴ 
درجه دمای هوا افزایش می یابد ولی از چهارشنبه 

روند کاهشی دما را خواهیم داشت.

 دنیا مشتری تمدن اسالمی است

امام  و  فقیه در خراسان جنوبی  ایرنا-نماینده ولی 
جمعه بیرجند گفت: امروز تمام دنیا مشتری تمدن 
اسالمی است یعنی اگر الگو و نمونه نشان دهیم، 
همه ملت ها به این سمت و سو گرایش خواهند 
عبادی  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به  داشت. 
هیئت  اعضای  و  اساتید  دیدار  در  شنبه  شامگاه 
علمی دانشگاه های بیرجند افزود: ما به صدور تمدن 
اسالمی به معنای صحیح آن خواهیم رسید. وی 
سازند  می  را  داعش  اسالم،  اسم  به  اینکه  گفت: 
برای نابودی اسالم است، در واقع در عین حال که 
بهره برداری نظامی می کند یک نوع ابزار تبلیغاتی 
فرهنگی علیه مسلمین است. وی اضافه کرد: اگر 
گام دوم انقالب را حساب شده پیش ببریم که اکنون 
این مساله در سراسر کشور تعقیب می شود، خواهیم 
توانست این الگو را به عنوان تمدن اسالمی ارائه 
دهیم. عبادی گفت: در گام دوم انقالب باید در ایجاد 
دولت اسالمی که فقط یک مسئولیت دارد و آن 
پیاده کردن اسالم است و الغیر بکوشیم. در غیر این 
صورت پشت میز نشستن مسئوالن غصبی و حرام 
است.وی گفت: دولت اسالمی براساس تعهداتی که 
دارد و آنچه در قانون آمده و رهبری های داهیانه 
مقام معظم رهبری به وسیله مردم صورت می گیرد، 
مردم از انقالب پشیمان نشده اند چون در انقالب 

خوب پیش آمدند بلکه از انتخاب پشیمان شده اند.

 خراسان جنوبی در نگاه ملی مغفول مانده است
محمودآبادی- خراسان جنوبی را باید در سطح ملی 
معرفی کرد چرا که در طرح های ملی شرق کشور از 

بیشتر استان های شرقی عقب مانده است.
مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
خراسان جنوبی روز گذشته با حضور معاون توسعه منابع 
انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور ، استاندار خراسان 
جنوبی و معاونانش و نیز جمعی از مسئوالن استانی 
برگزار شد. استاندار در این آئین گفت: استان خراسان 
نعمت های  و  مواهب  از  برخوردار  استانی  جنوبی، 
الهی است اما متأسفانه از توجه مرکز محروم است. 
محمدصادق معتمدیان با اشاره به اینکه توانمندی ها 
و ظرفیت های بسیار خوبی در استان خراسان جنوبی 
وجود دارد، افزود: علیرغم تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها 
در سطح استان اما متأسفانه به دلیل نوپا بودن، کم 
توجهی ها به این استان زیاد بوده است. استاندار با اشاره 
به اینکه  خراسان جنوبی در حوزه معدن رتبه چهارم را 
در کشور دارد، گفت: بیش از ۴9 ماده معدنی و فلزی 
و بیش از 75 درصد ذخایر زغال سنگ کشور در 
شهرستان فردوس قرار دارد. وی با بیان اینکه استان 
خراسان جنوبی در 10 نوع از محصوالت کشاورزی 
دارای رتبه و مزیت مطلق است، اضافه کرد: بیش از 
500 اثر تاریخی در استان شناسایی شده که زمینه های 
بسیار خوبی را برای رونق و توسعه صنعت گردشگری 
به وجود آورده است.معتمدیان با اشاره به اینکه بهترین 
موقعیت استان از نظر راهبردی مرز مشترک با کشور 
افغانستان است، ادامه داد: صنایع فرآوری و بسته بندی 
 در استان بسیار محدود است و متأسفانه بیشترین
دالالن  توسط  محصوالت  عوائد  و  برداری  بهره 
دریافت می شود. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری 
انجام  نیز  معدنی  مواد  فرآوری  زمینه  در  جدی 
نگرفته است، گفت: به دلیل عقب افتادگی تاریخی 
در زمینه زیرساخت ها مشکالت زیادی در توسعه 
صنایع، فرآوری محصوالت معدنی و کشاورزی و 

زیرساخت های استان وجود دارد.
از  اینکه یکی  با اشاره به  استاندار خراسان جنوبی 
آسیب های جدی در استان بی توجهی ملی به این 
منطقه است، افزود: طرح های ملی عمدتاً در استان 
خراسان جنوبی مغفول مانده است که این مهم باید 

مورد توجه مسئوالن و مقامات در مرکز قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در مسیر 10 
دارد،  قرار  اصلی کشور  کریدور  دو  البته  و  کریدور 
گفت: با این وجود متأسفانه جزو محدود استان هایی 
هستیم که حتی یک کیلومتر آزاد راه نداریم.معتمدیان، 
خراسان جنوبی را از نظر نیروی انسانی بسیار ارزشمند 
دانست و گفت: 1۴ دانشگاه در سطح استان فعال است 
که نیروهای انسانی نخبه و با استعدادی را پرورش 
می دهد. وی با بیان اینکه مقرر شده در سال جاری 10 

هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و کمیته امداد 
ساخته شود، اضافه کرد: امیدواریم در دهه فجر امسال 
به عنوان بزرگترین پروژه استانی شاهد بهره برداری از 

این واحدهای مسکونی باشیم.

سرانه درآمد استان نسبت 
به نُرم کشوری پایین است

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی 
نیز در حالی که بغض راه گلویش را گرفته بود مطالبی 
را درباره ویژگی ها و نقطه ضعف های استان عنوان 
کرد. محمد هادی آرین با اشاره به اینکه درآمد سرانه 
خانوار شهری در استان ۲80 میلیون ریال است که نُرم 
کشوری  آن 33۶ میلیون ریال است، گفت: همچنین 

سرانه خانوار روستایی استان 138 میلیون ریال بوده که 
این سرانه در کشور ۲0۲ میلیون ریال است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سومین استان 
پهناور کشور است، افزود: در زمان حاضر این استان30 
نقطه شهری، ۲5 بخش، ۶1 دهستان دارد و 50 درصد 

آبادی های آن خالی سکنه است.
خراسان  بودجه  و  برنامه  سازمان  سابق  رئیس 
از  مهاجرت  دلیل  را  ساله  خشکسالی 17  جنوبی 
 نقاط روستایی به نقاط جمعیتی شهری دانست ، 
گفت: همجواری با مرز افغانستان از پتانسیل های 
خراسان جنوبی است که 331 کیلومتر مرز مشترک و 
چهار بازارچه مرزی داریم. وی ادامه داد: نرخ باسوادی 
در خراسان جنوبی با نرخ متوسط کشوری برابری می 
کند و بالغ بر 8۶ درصد جمعیت استان باسواد هستند 

که این یکی از مشخصه های مطلوب استان است.
 رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه خراسان نرخ 
بیکاری استان در سال گذشته را 8.5 درصد دانست 
و گفت: این نرخ در کشور 1۲.5 درصد است و نرخ 
مشارکت اقتصادی استان نیز با متوسط کشور مطابقت 
دارد. آرین با اشاره به اینکه اشتغال استان در دو بخش 
کشاورزی و صنعت است، گفت: در سنوات گذشته 
زیرساخت های متفاوتی در استان تجربه کردیم اما 

برای رسیدن به متوسط کشور با توجه به برنامه ها و 
پیش بینی طرح آمایش استان فاصله بسیاری داریم.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی 
وجود ذخایر فلزی و غیر فلزی، وجود مرز مشترک، 
مزیت نسبی در تولید برخی محصوالت کشاورزی، 
مزیت نسبی در تولید برخی صنایع دستی، آثار تاریخی 
و طبیعی در جهت توسعه گردشگری، نیروی جوان و 
تحصیلکرده و پتانسیل های انرژی تجدید پذیر را از 

جمله نقاط قوت و پتانسیل های استان برشمرد.
وی اضافه کرد: کمبود شبکه حمل و نقل، محدودیت 
منابع آبی و خشکسالی چندین ساله که ما را در 
رسیدن به اهداف کند می کند و برداشت زیاد از منابع 
آبی، پایین بودن سطح درآمد مردم، کمبود بنگاه 

اقتصادی بزرگ و دوری از مراکز عمده تولید و توزیع 
کشور از عمده نقاط ضعف خراسان جنوبی است.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه 
و بودجه کشور نیز در این مراسم گفت: تولید صنایع 
دستی و انرژی های نو پتانسیل و مزیت مهمی برای 
استان است که باید مد نظر مدیران استانی قرار گیرد. 
زهرا اربابی افزود: باید از فرصت ها و ظرفیت های 
استان نهایت استفاده را در راستای توسعه داشته 
باشیم. معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان 
برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه باید تالش 
کنیم نرخ بیکاری در استان را کاهش دهیم، گفت: 
ارتقای ارزش تولید ناخالص استان و رونق ارزش 
افزوده بخش کشاورزی باید در دستور کار مسئوالن 
قرار گیرد.وی با بیان اینکه ارزش افزوده در بخش 
کشاورزی استان بیشتر در حوزه خدمات است، ادامه 
داد: باید با توجه به صنایع تبدیلی و فرآوری ارزش 
افزایش  تولید محصوالت کشاورزی  در  را  افزوده 
دهیم که این مهم هم افزایی همه مدیران و کوشش 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را می طلبد. 
اربابی با اشاره به اینکه اثر کمبود بنگاه های اقتصادی 
بزرگ در استان دیده می شود که در این خصوص 
باید تالش زیادی انجام شود، بیان کرد: صرف وجود 

پتانسیل های اقتصادی در یک منطقه به موفقیت 
نخواهیم رسید بلکه مدیران باید با عزمی جزم به 

اجرایی شدن برنامه ها کمک کنند.
 وی با بیان اینکه منابع مالی در این شرایط کشور 
بسیار محدود است لذا باید با قاطعیت چندجانبه در 
برداریم،  قدم  رهبری  معظم  مقام  اهداف  راستای 
اظهار کرد: همه مدیران باید بدانند و بتوانند وضع 
بحرانی امروز را مدیریت کنند که این مهم نیاز به 
منابع  توسعه  معاون  دارد.  خالقیت  و  هوشمندی 
انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور 
با اشاره به اینکه مدیریت مؤثر زمانی خود را نشان 
می دهد که در شرایط سخت بتوانیم به درستی عمل 
کنیم، افزود: یک مدیر به تنهایی نمی تواند اهداف 

یک سازمان را محقق کند مگر به بدنه کارشناسی 
اعتماد و از علم آنها نهایت استفاده را داشته باشد.

در حاشیه 
قول می دهم پیگیر نیازمندی های اعتباری استان 
اساس  بر  و  توان  حد  در  تا  دهم  می  قول  باشم. 
مسئولیت هایی که دارم برای بهره وری بیشتر از 
سازمان  در  جنوبی  خراسان  بالقوه  های  پتانسیل 
برنامه و بودجه کشور پیگیر نیازهای اعتباری این 
سازمان  انسانی  منابع  توسعه  معاون  باشم.  استان 
رسانه  به  قول  این  دادن  با  بودجه کشور  و  برنامه 
های استان در جمع خبرنگاران گفت:  وقتی دکتر 
 نوبخت به این استان سفر کردند با نگاه ویژه ای 
اعتبار تعیین شد. ما نیز امیدواریم با پیگیری مسئوالن 
آنچه برای استان در نظر گرفته شده است را محقق 
کنیم. دکتر زهرا اربابی ادامه داد: البته تالش و پیگیری 
همه مدیران دستگاه های اجرایی برای رسیدن به این 
مهم ضروری است چرا که صرف داشتن برنامه نمی 
تواند منجر به توسعه استان شود. مگر اینکه گام های 

اساسی مرحله به مرحله برداشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: سازمان برنامه ریزی و مدیریت 
استان بتواند با پیگیری مجدانه ای که در خصوص 

 اجرایی شدن این برنامه خواهد داشت بتواند در ادامه 
راه توسعه استان موفق عمل کند. وی در پاسخ به 
سوالی درباره پست های خالی استان و برنامه سازمان 
برنامه ریزی کشور گفت: تامین منابع نیروی انسانی به 
طور حتم بر اساس نیاز سازمان ها و درخواست مدیران 
برنامه ریزی می شود که سازمان اداری استخدامی 
متولی  بودجه  و  برنامه  متولی آن است و سازمان 
تامین اعتبار آن است. نمی توانم بگویم 100 درصد 
محقق خواهد شد چرا که سیاست های دولت به دنبال 
کوچک شدن بدنه و افزایش بهره وری است.وی 
معتقد است ما نباید به دنبال این باشیم که همه پست 
های سازمانی مان را اشغال کنیم بلکه باید به دنبال 
این باشیم که از حداکثر توان نیروی انسانی موجودمان 
نهایت استفاده را ببریم. چه بسا که بازسازی و نوسازی 

ادارات را نیز نیاز داشته باشم. 
 

همراهی همه برای توسعه الزم است
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در 
این آیین گفت: اگر حتی یک دستگاه همراه نباشد و 
درست کار نکند در حوزه رشد و توسعه استان مانع 
خواهد شد. مجید پور عیسی با بیان اینکه اگر در بین 
مدیران استانی اعتماد به نفس و نظم همگانی نباشد در 
توسعه استان اختالل ایجاد خواهد شد، افزود: در برنامه 
ششم با توجه به ظرفیت هایی که برای استان در نظر 
گرفته شده باید تالش بیشتری نسبت به قبل انجام 
شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه سرمایه های 
اجتماعی و فرهنگی در جامعه خوب کار نشده است، 
اجتماعی در  از بحث های فرهنگی و  نباید  گفت: 
استان غافل شویم بلکه باید در مقابل اعتماد جامعه 

از خودگذشتگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اگر یک مدیر آسیب اجتماعی را 
در جامعه ببیند و کاری نکند به درستی عمل نکرده 
است، عنوان کرد: ۲5 درصد منابع را دولت ها باید ایجاد 
کنند، ۲5 درصد از حوزه بخش مشارکت های عمومی 
و ۲5 درصد توسط بانک ها ایجاد خواهد شد بنابراین 
اگر همه تعهد دولت اجرایی و عملیاتی شود فقط ۲5 
درصد محقق خواهد شد. پورعیسی با اشاره به اینکه 
بانک ها اگر از نگاه های بسته بیرون نیایند به موفقیت 
نهایی نخواهیم رسید، بیان کرد: استان خراسان جنوبی 
استعداد و ظرفیت بسیار خوبی دارد لذا باید با ذخیره 

دانشی که داریم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه اگر توانستیم از نیروی انسانی و دانش 
استان در حوزه اجرا کمک بگیریم قطعاً به توسعه 
خواهیم رسید، اظهار کرد: در حوزه توسعه روستاهای 
استان و جلوگیری از مهاجرت ها باید نهایت تالش و 

کوشش خود را داشته باشیم.
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بیرجندبه۳۱میلیاردتومانافزایشیافت زابلـ اعتبارپروژهراهآهنزاهدانـ
اینماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: 
اعتبار تخصیصی به پروژه راه آهن زاهدانـ  زابلـ  
بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافقـ  مشهد از 1۶ 
میلیارد تومان پیش بینی شده در الیحه بودجه به 
31 میلیارد تومان افزایش یافت. افضلی در گفتگو با 
تسنیم اظهار کرد: در دیدار با جان بابایی معاون درمان 

رؤسای شبکه های  به همراه  که  بهداشت  وزارت 
بهداشت نهبندان و سربیشه انجام شد کمبودهای 
حوزه بهداشت و درمان این شهرستان ها بررسی شد 
و در راستای اختصاص با فوریت دستگاه دیالیز ویژه 
بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( سربیشه و اختصاص 
سربیشه  نیازمند  پایگاه های  برای  آمبوالنس 

و  دستور  اخذ  به  موفق  که  انجام شد  پیگیری ها 
موافقت معاونت درمان وزارت بهداشت در این زمینه 
شدیم. وی گفت: در این جلسه در مورد تامین دستگاه 
 هورمون شناسی بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( 
نیز دستور  اکسیژن ساز  تهیه دستگاه  و  سربیشه 
پیگیری و اقدام صادر شد. وی بیان کرد: امیدواریم با 

تامین تجهیزات و نیازهای درمانی بیمارستان سربیشه 
در گذر زمان شاهد ارتقای خدمات رسانی در حوزه 
سالمت به مردم این شهرستان باشیم. افضلی افزود: 
الکتروشوک،  کانتر،  نظیر سل  تجهیزاتی  تاکنون 
مانیتور، دستگاه سونوگرافی و آمبوالنس در چند سال 
اخیر خاص شهرستان سربیشه با پیگیری ها تامین 

شده است و مکاتبات و مذاکرات برای تامین سایر 
نیازهای این شهرستان در حوزه درمان ادامه خواهد 
داشت. وی اظهار کرد: در متن پیشنهاد این ردیف 
بودجه ای تغییر از 1۶ میلیارد به 100 میلیارد ذکر شده 
بود که در نهایت و با پیگیری های نمایندگان استان 

مبلغ 31 میلیارد تومان در مجلس مصوب شد.

ایرنا-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس سهمیه ابالغی امسال ۴۲ نفر از هنرمندان فعال 
در عرصه صنایع دستی استان برای استفاده از مزایای 
بیمه به اداره کل تامین اجتماعی معرفی شدند. عباس 

زاده اظهار کرد: با توجه به تصویب قانون حمایت از 
صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در سال 9۶ که 
یک قانون طالیی برای این حوزه است، امیدواریم 
دستگاه ها و ارگان های مرتبط، منابع مالی الزم را 
برای بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی در 

اختیار قرار دهند. وی با اشاره به اجرایی شدن قانون 
بیمه قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی شناسه دار از 
سال 89 افزود: این موضوع متاسفانه به دلیل نبود اعتبار 
در مهرماه 93 به صورت موقت، متوقف شد.وی یادآور 
شد: در سال های 89 تا 93 بیش از 300 نفر هنرمند 

و فعال صنایع دستی از مزایای قانون مذکور بهره مند 
شدند. وی با بیان اینکه بیمه  از اصلی ترین مطالبات 
صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی است، گفت: از 
زمانی که به دالیل مختلف بیمه هنرمندان صنایع 
از اصلی ترین نیازهای این قشر مساله بیمه بوده است. دستی با مشکالت زیادی مواجه و بعد متوقف شد، یکی 

انتصاب مدیرکل زن در استانداری

استاندار خراسان  با حکم  زاده  کاوش- اعظم قاسم 
جنوبی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و 
تحول اداری استانداری منصوب شد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی استانداری، وی پیش از این معاون 
استانداری  گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر 
بوده است. این دومین انتصاب مدیر زن در استانداری 
از سوی محمدصادق معتمدیان است. فاطمه آرامجو 
سال گذشته با حکم استاندار سرپرست روابط عمومی 
استانداری شد. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی 
نیز از بانوان هستند. استاندار اسفندسال گذشته در حکمی 
»مهناز بوستانی درمیان« را به عنوان بخشدار مرکزی 
شهرستان درمیان منصوب کرد که نخستین بخشدار 

زن خراسان جنوبی محسوب می شود.

آغاز به کار فرماندار جدید نهبندان

صداوسیما-چهاردهمین فرماندار شهرستان نهبندان 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حضور  با  مراسمی  در 
اجتماعی استاندار معرفی شد. چند روز پیش بر اساس 
حکم وزیر کشور، مجید بیکی به عنوان چهاردهمین 
فرماندار نهبندان منصوب شد که در نشست شورای 
کریمان  ساله  یک  زحمات  از  و  معرفی  اداری 
خراسانی، فرماندار سابق قدردانی شد. بیکی پیش 
از این معاون عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی 
شهرستان قاین را در کارنامه خود داشته است. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این نشست 
با اشاره به ظرفیت هاي بالقوه نهبندان گفت: باید 
با برنامه ریزی، استفاده صحیح و کارشناسی شده 
ظرفیت های نهبندان و حتی استان را متحول کرد. 
خوش خبر با بیان اینکه در خراسان جنوبی اقدامات 
توسعه  برای  افزود:  نیست،  آور  توسعه  اي  جزیره 
منطقه باید وقت گذاشت و فقط به کار اداری بسنده 
نکرد. وی همچنین از مسئوالن خواست با شناخت 
اعتبارات را متوازن و عادالنه  نیازهای شهرستان، 
توزیع کنند. امام جمعه  نهبندان هم با اعالم آمادگی 
برای همکاري و کمک با فرماندار جدید گفت: قطعًا 
توسعه و پیشرفت نهبندان به تنهایي محقق نمی 
شود. حجت االسالم خزایی تکمیل طرح دوبانده 
شدن محور نهبندان - شوسف را از خواسته هاي 
مردم دانست و گفت: تاکنون 1۲کیلومتر آن زیر بار 
ترافیک رفته است و باید 18کیلومتر باقی مانده هر 

چه زودتر به اتمام برسد.
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بهرهگیریازظرفیتماهرمضانبرایکمکبهزندانیانجرائمغیرعمد
استاندار در دیدار اعضای ستاد دیه استان گفت: باید با 
 بهره گیری ازظرفیت ماه رمضان و کار تبلیغي درست ،
را ترویج کرد. زندانیان جرائم غیرعمد  به    کمک 
به گزارش  صداو سیما ، محمد صادق معتمدیان در 
این دیدار گفت: باید با کار تبلیغي منسجم ، بزرگان و 
خیران استان و کشور را برای کمک به زندانیان جرائم 
غیر عمد ترغیب کرد. استاندار  ضمن تاکید بر کمک 
به آزادي زندانیان جرائم غیر عمد، افزود: این افراد باید 
توسط ستاد دیه استان اولویت بندي شده و کمک 

هاي الزم بر این اساس به آنها صورت گیرد زیرا آنان 
با مجرمان سابقه دار تفاوت دارند. 

وی با تاکید بر اصالح قوانین و مقررات در مباحث 
مالي از جمله مهریه و تسهیالت گفت: باید با آسیب 
شناسي درست تالش کنیم تا میزان ورودي به زندان 
ها در جرائم مالي غیر عمد کاهش یابد. وی به آمار 
175 نفر زندانیان جرائم غیر عمد در استان اشاره کرد 
 و افزود:کمک به آزادي زندانیان جرائم غیر عمد ، 
آثار منفي و آسیب هاي  از  عالوه بر اجر اخروي 

اجتماعي فراوان به خانواده هاي زندانیان جلوگیري 
مي کند. استاندار بر استفاده از ظرفیت رسانه درباره 
استفاده حداکثری از کمک هاي مردمي تاکید کرد و 
گفت: صداوسیما و سایر رسانه هاي استان مي توانند 
با انجام تبلیغات مناسب ، زمینه جمع آوري کمک 
هاي مردمي را به منظور آزادي زندانیان فراهم کنند.
وی گفت: مردم استان خراسان جنوبي همواره در 
امور خیریه و عام المنفعه در سطح کشور پیشتاز بوده 
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روحانی: اهل مذاکره و منطق هستیم

حجت االسالم روحانی رئیس جمهور کشورمان در 
حاشیه دیدار با فعاالن فرهنگ و هنر با بیان اینکه در 
 برابر زورگویی دشمن هیچگاه تسلیم نخواهیم شد ، 

اظهار کرد:  ما اهل منطق و مذاکره هم هستیم.

بعید نیست آقای احمدی نژاد و 
طیفش بخواهند وارد انتخابات شوند

امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: 
آقای احمدی نژاد  با  اینکه فکر شود که اصولگراها 
ائتالف کنند را بعید می دانم. حتی آن طیفی که برخی 
به اشتباه فکر می کنند آن ها اصولگرا هستند، هم بعید 
می دانم که بخواهند با طیف آقای احمدی نژاد وارد 
ائتالف شوند. اما بعید نیست آقای احمدی نژاد و طیف 
ایشان بخواهند وارد انتخابات شوند و این هم بستگی 

به بررسی های شورای نگهبان دارد.

ترقی : تریبون داران
 در پازل دشمن بازی نکنند

حمیدرضا ترقی با اشاره به این که »نباید اظهارنظرها 
در داخل کشور به گونه ای باشد که به گسترش جنگ 
روانی دشمن کمک کند«، گفت: کسانی که تریبون 
دارند باید دقت داشته باشند تا در پازل دشمن بازی نکنند.

پامپئو خطاب به مقامات عراق:
 یا با ما باشید یا بی طرف!

یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع عراقی و آمریکایی 
مدعی شد که وزیر امور خارجه آمریکا به عراقی ها 
گفته به دنبال درگیری با ایران نیست؛ ولی بغداد باید یا 

با واشنگتن باشد یا با هیچ کس.

 نام دولت دوازدهم »ِگل گیر« است!

صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب با بیان 
اینکه من از ابتدای دولت دوازدهم نام آن را »گل گیر« 
گذاشتم ، گفت : دولت در حال حاضر نقش ِگل گیر 

مشکالت چهل سال گذشته را در کشور ایفا می کند.

کاش روحانی از تجربیات
 دور اول بهره می گرفت

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور گفت: ای کاش 
رئیس جمهور تجربیات دوره اول خود را برای بهبود 

وضع در دور دوم به کار می گرفت.

جزئیات دادگاه پدیده؛ “پهلوان” 
همه چیز را به گردن گرفت

محسن پهلوان متهم ردیف اول پرونده شرکت پدیده با 
بیان اینکه تبلیغات را خودمان انجام می دادیم، روزانه بالغ 
بر ۱۰۰۰ فقره چک صادر می کردیم و چنانچه خالفی 
صورت گرفته به گردن من است، گفت: من اشتباه 
کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات 
قضایی عذرخواهی می کنم ایراداتی داشتم و قبول دارم.

بلیت قطار بعد از ماه مبارک رمضان
 گران می شود

باشگاه خبرنگاران- معاون حمل  و نقل وزیر راه و 
شهرسازی گفت: با هماهنگی شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور پس از ماه رمضان قیمت بلیت قطارهای 

مسافری به طور متوسط 22 درصد افزایش می یابد.

کاهش قیمت دام زنده در راه است

عامل  مدیر  سلطانی  سعید  خبرنگاران-  باشگاه 
اتحادیه سراسری دامداران گفت: با توجه به شرایط 
مساعد تولید، در صورتی که از قاچاق دام جلوگیری 
از  نیاز گوشت قرمز  باید ۱۰ درصد  شود، حداکثر 
سبب  به  اکنون  هم  شود.  تامین  واردات  طریق 
شرایط مساعد علوفه در مراتع، با افزایش عرضه 
در بازار روبرو هستیم که این امر تا حدی بر کاهش 

قیمت گوشت و کنترل بازار تاثیر گذار بوده است.

دالر هفته را با آرامش آغاز کرد

در اولین روز هفته، دالر از محدوده ۱۴ هزار و ۷۰۰ 
تومانی عقب نشینی کرد و سکه تمام بهار آزادی تا مرز 

۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی پایین رفت.

مردم نگران برنج نباشند

انتخاب -کالمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به این سوال که ارز مبنای واردات برنج آیا 
تغییر کرده است یا خیر گفت: واردات برنج همچنان 
نشان  بررسی ها  و  دارد  ادامه  تومانی  ارز ۴2۰۰  با 
سال  از  بیش  جاری  سال  در  برنج  تولید  می دهد 
گذشته خواهد بود. وی تاکید کرد: بازار با کمبودی 
مواجه نیست، بررسی ها نشان می دهد سیل آسیبی 

به تولید برنج کشور نزده است. 

جرائم و سود وام مسکن
 بخشیده شد به شرطی که...

خبرآنالین- رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات 
بانک مسکن اعالم کرد: بخشیده شدن جرائم مشروط 
به این است که اصل تسهیالت دریافتی تا سقف 
یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ 
به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد. وی 
گفت: بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح ، 
برای اطالعات بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن 

مراجعه کنند.

در حاشیه دیدار افطاری فعاالن سیاسی با رئیس 
جمهور، یک عکس بسیار پر بازتاب شد آنجا که 
بهزاد نبوی و احمد توکلی دو چهره شاخص از دو 
برخی  جناح سیاسی اصالح طلب و اصولگرا که 
حتی اختالفات آنها در کابینه میر حسین موسوی 
را عامل ایجاد جناح چپ و راست می دانند، جلوی 
دوربین محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی قرار گرفتند. در این خصوص 
مصاحبه هایی صورت گرفته که در ادامه می خوانید.

اگر اختالف کنیم، دیگر 
امیدی هم باقی نمی ماند

توکلی با بیان اینکه عکس گرفته شده الاقل از 
نظر من تصادفی بود، چون من برنامه ای برای این 
کار نداشتم و نمی توانم به آنان هم نسبت بدهم 
 که از این عکس مقصود دیگری داشتند، گفت:  
ما ناگهان با هم برخورد کردیم، مضافاً اینکه ما )من 
و آقای نبوی( سال ها با هم کار کردیم و حاال هم 

با هم دشمنی نداریم، من با برخی کارهای ایشان 
ما  من.  کارهای  برخی  با  هم  ایشان  و  مخالفم 
نمی توانیم بر اساس این مخالفت ها روابط انسانی 
بابت مسائلی،  نبوی  آقای  بگذاریم.  را کنار  خود 
محاکمه و مجازات هم شده است. حاال من که 
نبوی کار کردم، وقتی  آقای  با  زیادی  سال های 
کنیم؟ پشت  هم  به  باید  می بینیم،  را   همدیگر 
وی ادامه داد: ممکن است اشتراکات من با یکی 
کمتر و با دیگری بیشتر باشد. اما اینها نباید باعث 
شود به کسی که موضع بهتری نگرفت، بگوییم که 
اصاًل هیچ حقی در کالم شما نیست. ما فراموش 
نکنیم که دشمن سلطه جو، خونریز، قدار، کینه ورز 
و احمقی داریم. در این شرایط حوادثی که روابط 
سیاسی را تقویت کند، ولو اینکه اتفاقی باشد یا با 
برنامه ریزی، به نفع کشور است و نباید از این جور 
چیزها متأسف شد، بلکه باید از آن استقبال کرد. 
اگر اختالف کنیم، دیگر امیدی هم باقی نمی ماند. 
وی در پاسخ به این سوال که برخی ها گفتند این 
آغازی  برخاست ها می تواند  و  اتفاقات و نشست 
برای گفتگوی ملی باشد ، گفت : البته همین حاال 

هم گفتگوها در پیش است و انجام می شود. وقتی 
ما اختالف نظر با یکدیگر را به دعوای اشخاص 
تبدیل می کنیم، اساساً نیرو هدر می دهیم، به عبارت 
دیگر، وقتی طرفین به جای تفاهم، تنازع کنند، هر 
از  بنابراین من همیشه  بازنده هستند.  دو طرف 
اینکه تفاهمی صورت بگیرد و نسبت به همدیگر 
انصاف داشته باشیم، دفاع می کنم، اما این امر پیش 
شرط هایی هم دارد که باید تکلیف آنها روشن شود. 
یکی از این پیش شرط  های مهم این است کسانی 
که می خواهیم با آنان کار کنیم، باید موضع خود را 
نسبت به وقایع 88 تعیین کنند، زیرا وقایع 88 فتنه 
عجیبی بود. با وجود همه اینها، اینکه من با آقای 
بهزاد نبوی، با آن سوابق، احوالپرسی کنم و عکس 
بیندازم، این را مسأله چندان مهمی نمی دانم، ضمن 
اینکه اتفاق بدی هم نمی دانم. همه می دانند که من 
سر مواضع خودم ایستاده ام و احتمااًل ایشان هم سر 
مواضع خودشان ایستاده اند. ما انسانیم، مسلمانیم و 
ایرانی هستیم و هر دوی ما، دل مان می خواهد 
که وضع کشور درست شده و معیشت مردم بهبود 

پیدا کند.

نبوی: نماد گفتگوی ملی تلقی شد

بهزاد نبوی نیز با بیان اینکه هیچ برنامه ریزی 
شویم  مدعی  اینکه  مگر  نداشت،  وجود  قبلی 
با  را  خود  افطار  دعوت  برنامه  روحانی  آقای 
هدف گرفته شدن عکس فوق ترتیب داده است، 
گفت: من و آقای توکلی حدود ۴۰ سال با افت 
و خیزهایی با هم رابطه داشته ایم.در سال های 
بعد از زندان اخیر هم یکبار من با ایشان در یک 
نشست صمیمانه شرکت داشتم و یک بار برای 
دیدار و گفتگو به دفتر ایشان رفتم.تصور من این 
است که هر دوی ما در حال حاضر درد دین، 
کشور و حفظ اصل نظام را داریم و طبعاً با توجه 
به چنین سوابقی نمی دانم گرفتن چنین عکسی 
بیان  با  وی  باشد.  داشته  می تواند  اشکالی  چه 
اینکه دیدار افطاری آقای روحانی را بسیار مفید 
و مثبت تلقی کردم، گفت: این را مقدمه ای برای 
گفتگوی ملی در شرایط بحرانی کنونی کشور 
دانسته و از آقایان روحانی و واعظی درخواست 

تکرار آن را کردم.

ماجرای عکس حاشیه ساز از زبان بهزاد نبوی و احمد توکلی

 خودروسازان موظف به اعالم قیمت تمام شده 
خودرو هنگام فروش شدند. به گزارش خانه ملت، 
نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان 
بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو 
با ماده )6( این طرح در خصوص استانداردسازی 
خودروها و قطعات آنها با ۱۷۱ رأی موافق، 8 
مجموع 2۳۹  از  ممتنع  رأی  و ۴  مخالف  رأی 
بر  بنا  موافقت کردند.  در جلسه  نماینده حاضر 
این طرح آمده است:  این گزارش در ماده )6( 
اجرای  در  است  مکلف  استاندارد  ملی  سازمان 
خودروهای  با  مرتبط  مصوب  استانداردهای 
هر  در  آنها  قطعات  و  داخل  ساخت  وارداتی، 
سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات 
و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور 
جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها 
توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

است.  استاندارد  ملی  سازمان  تأیید  به  منوط 
پیشنهاد بهرام پارسایی مبنی بر الحاق تبصره ای 
به ماده )6( این طرح در خصوص موظف شدن 
شرکت های خودروسازی مبنی بر اعالم قیمت 
قطعی  قیمت  و  سود  درصد  خودرو،  شده  تمام 
رأی   26 موافق،  رأی   ۱۴۹ با  فروش  هنگام 
مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 22۷ نماینده 
حاضر در صحن نیز به تصویب نمایندگان رسید.

شرکت های  است:  شرح  بدین  فوق  پیشنهاد 
قیمت  فروش،  هنگام  موظفند  خودروسازی 
قطعی  قیمت  و  سود  درصد  خودرو،  شده  تمام 
اعالم  رقابت  عالی  شورای  به  و  محاسبه  را 
شده  محسوب  جرم  امر  این  از  تخلف  و  کنند 
تعزیری  مجازات های  از  یکی  به  متخلف  و 
مجازات  قانون   )۱۹( ماده  موضوع   6 درجه 
می شود. محکوم   ۹2/2/۱ مصوب  اسالمی 

پیشنهاد واردات خودروی
 دست دوم خارجی

رئیس  نایب  خودرو،  حوزه  در  دیگر  خبری  در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: می توان 
با واردات خودروی دست دوم بازار خودرو را سامان 
داد چراکه قشر متوسط جامعه نیز توانایی خرید 
این خودروها را دارند. رضا علیزاده افزود: اگرچه 
ممنوعیت واردات خودرو در جلسه سران قوا تایید 
شد اما به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مایل است واردات آزاد شود تا التهاب بازار 
تا حدودی سامان پیدا کند. این نماینده مردم در 
کارشناسی  بدنه  کرد:  خاطرنشان  دهم  مجلس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با راهکارهایی 
مانند واردات خودرو، بازار این کاال را سامان دهد.

وی ادامه داد: می توان با واردات خودروی دست 
دوم بازار خودرو را سامان داد چراکه قشر متوسط 

نیز توانایی خرید این خودروها را دارند از سوی 
دیگر این خودروها از کیفیت قابل قبولی برخوردار 
هستند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
و  کارشناسی  اقدامات  با  کرد:  تصریح  مجلس 
اخذ سیاست های ویژه می توان بازار داخل را از 
طریق واردات خودروی دست دوم ساماندهی کرد 

و قیمت ها را کاهش داد.
پراید 10میلیون تومان حباب دارد!

این  به  پاسخ  در  خودرو  بازار  کارشناس  یک 
گران  مدت  دراز  در  خودرو  قیمت  که  پرسش 
بازار خودرو  به نظر می رسد  خواهد شد، گفت: 
برخی  اینکه  بماند.  باقی  زده  هیجان  همچنان 
می گویند قیمت خودرو در آینده افزایش می یابد، 
نیست، چرا که گرانی مجدد  تحلیل صحیحی 
امیرحسین  ندارد.  کشش  دیگر  خودرو  بازار  در 
کاکایی افزود: البته عدم افزایش قیمت خودرو 

براساس  دارد.  ارتباط  اگرها  و  اما  برخی  به 
برآوردهای انجام شده چنانچه قیمت دالر هفت 
تا هشت هزار تومان شود قیمت واقعی پراید بین 
۳۵ تا ۳6 میلیون تومان است. حال با توجه به 
نوسانات قیمت دالر چنانچه قیمت دالر به ۱۵ 
هزار تومان برسد قیمت واقعی پراید ۴۰ میلیون 
تومان است. در حالی که قیمت پراید در بازار به 
قیمت ۵۰ میلیون تومان عرضه می شود. بنابراین 
قیمت فعلی پراید حدودا ۱۰ میلیون تومان حباب 

دارد.

تصمیم بی سابقه مجلس برای خودروسازان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیما بین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

243.700.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 4.872.006.1831398  ریال6  ماهمناقصه روکش آسفالت گرم راه های سطح شهرستان سرایان - کریمو - مصعبی98/05

288.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 5.749.338.8311398  ریال6  ماهتجدید مناقصه اجرای آسفالت گرم جاده مرزی میل 73 به کوریگان98/07

435.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 8.682.868.6761398  ریال8  ماهتجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سه راهی روم - سرایان - فردوس98/08

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک 
 ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  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 درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران جهت مناقصه های فوق : 

پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهینامه معتبر فنی کارخانه آسفالت مورد تائید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/02/31  می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 سه شنبه 98/02/31  لغایت ساعت 14/30 دوشنبه 98/03/06  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه : ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/03/20 

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/03/21 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056      کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021   دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

قابـل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی
 و تعمیرات امالک بیرجندی ها 

در مشهد مقدس
    ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷- جعفر خسروی

شرکت پخش لبنیات چوپان و دامداران برای تکمیل کادر فروش 
به تعدادی بازاریاب با سابقه نیازمند است.

ساعت تماس: ۱۳ تا ۱۵           ۰۹۱۹۷۲۱۹۳۸۳

شرکت کویرتایر درنظر دارد: حدود 10 تن پلی اتیلن ضایعاتی موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده 
به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت 
در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ 98/03/07  در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
شرکت واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنند گان دراین مزایده 
می توانند جهت بازدید ، از مورخ 98/02/29 لغایت 98/03/07 در ساعات و ایام اداری به محل کارخانه 

مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده  عمومی شماره 35 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی پالت پالستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود ، موجود در محل 
کارخانه از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/03/07 
در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. 
همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 98/02/29 لغایت 

98/03/07 به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده  عمومی شماره 37 شرکت کویر تایر

شرکت کویرتایر درنظر دارد: تعدادی از اقالم ضایعاتی شامل: حلب خالی روغن نباتی ،کاورکارتن 
پالست، بشکه پالستیکی 200 و20 لیتری و پالستیک جات مستعمل موجود در محل کارخانه را از 
طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد 
کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
98/03/07 در پاکات دربسته به شرح : پاکت الف - سپرده شرکت در مزایده پاکت ب - تکمیل فرم 
مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان 
تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 

98/02/29 لغایت 98/03/07 در ایام و ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

 آگهی مزایده محدود شماره 36 شرکت کویر تایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 10 تن کامپاند برگشتی از خط تولید، موجود در محل کارخانه را 
که مناسب قطعه سازی ها می باشد از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس 
 از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز 
سه شنبه  مورخ 98/03/07  در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 
جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنند گان در این مزایده می توانند جهت بازدید ، از مورخ 

98/02/29 لغایت 98/03/07 در ساعات و ایام اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

  آگهی مزایده  عمومی شماره 38 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از وسایل برقی و صوتی تصویری موجود در محل کارخانه را به 
صورت یکجا از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/03/07 
در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان در این مزایده می توانند از تاریخ 98/02/29 لغایت 98/03/07 در ایام و ساعات اداری 
)8 الی 16( از اقالم مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند. شرکت کویرتایردر رد یک یا همه 

پیشنهادها مختار است.

  آگهی مزایده  عمومی شماره 39 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم مازاد مربوط به مهمانسرای کارخانه را به صورت یکجا از 
طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان  دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد کتبي خود را با رعایت 
شرایط ذیل حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/03/07 در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. شرکت کنندگان در این مزایده می 
توانند از تاریخ 98/02/29  لغایت 98/03/07 در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( از اقالم مزایده ای موجود 

در محل کارخانه بازدید نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

  آگهی مزایده  عمومی شماره 40 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر درنظر دارد تعدادی از اقالم مستعمل کامپیوتری را به صورت یکجا از طریق مزایده به فروش رساند.  ازمتقاضیان دعوت می شود پس از بازدید 
پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/03/07 در پاکت دربسته به واحدتدارکات کارخانه 
واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند.شرکت کنندگان در این مزایده  می توانند از تاریخ 98/02/29  لغایت 98/03/07 در ایام و ساعات اداری 

) 8 الی 16 ( از اقالم مزایده ای موجود در محل کارخانه بازدید نمایند .شرکت کویرتایردررد یک یا همه پیشنهادها مختار است

  آگهی مزایده  عمومی شماره 41 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر


