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5افغانستان، کریدور تبادالت شرق کشور5بازدید استاندار از روستاهای سیل زده2دانشگاه بیرجند نگین آموزش شرق کشور

* امین جم

پرواز جان می گیرد؟!

خراسان جنوبی  در بسیاری از آثار تمدنی 
جدید جزو اولین ها بوده است، عالوه 
بر اب لوله کشی و آموزش و پرورش  
عنوان  به  نیز  بیرجند  فرودگاه  نوین، 
است. مطرح  کشور  فرودگاه  سومین 
چند  بلندای  به  قدمتی  که  فرودگاهی 
دهه دارد و طبق گفته ها در سال 1312 
به بهره برداری رسیده است. فرودگاهی 
فرودهای  و  فراز   ، قدمت  علیرغم  که 
زیادی را تجربه کرده است و هنوز هم با 
 چالش های مخصوص به خود رو به رو 
البته به ضرر  است. این افت و خیزها 
سنگ  است.  شده  تمام  استان  توسعه 
2 صفحه  در  مشروح   ... ها  اندازی 

اطعام 3 هزار نیازمند
به همت جوانان علوی استان

 طرح تهیه و توزیع بسته های غذایی و طبخ 
غذای گرم برای توزیع بین 3 هزار نفر از 
نیازمندان استان روز گذشته به همت 60 
نفر از جوانان مسجد حضرت محمد رسول 
ا... )ص( بیرجند انجام شد. یکی از دست 
اندرکاران این طرح با بیان این که کمک 
های بسیار خوبی با همت مردم استان جمع 
آوری شد، اضافه کرد: حتی مبالغ واریزی 
از اصفهان، تهران و تربت حیدریه داشتیم. 
گفتنی است در مرحله اول این طرح، 200 
بسته غذایی با مبلغ حدودا 17 میلیون تومان 
شامل کاالهایی همچون برنج، روغن، لپه، 
عدس، ماکارونی و سویا تهیه شد که برای 

تامین آن ... مشروح در صفحه 5

در نشست روزنامه آوا و فعاالن تولید در حوزه اصناف عنوان شد :

مشکالت تولید از زبان 
فعاالن صنفی استان
 قانون  معاف از مالیات کارگاه های کوچک اجرا نمی شود  * هرسال درآمد کمتر، اما مالیات اضافه می شود
 واگذاری زمین با نرخ روز، دردی را دوا نمی کند *  به دنبال بهانه ای هستند  تا بیمه بافنده را حذف کند
  ارگان های دولتی به روند برگشت  پول سرعت ببخشند *  حربه ای برای دریافت طلب خود نداریم 
 گالیه اتحادیه خیاطان از گرفتن حق همیاری در ازای دادن کار به خیاطان استان !

عکس: خیرآبادی

 

 

 

فعال چشم  اندازی برای 
مذاکره با آمریکا نمی بینیم

سخنگوی وزارت خارجه:

صفحه 6

روحانی اختیار نداشت
 چرا وعده ۱۰۰ روزه داد؟

حجت االسالم علیرضا سلیمی:

به زودی جای من و
 زنگنه عوض می شود

بابک زنجانی: 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه  3

برادر ارجمند جناب آقای مهندس رمضانی
 رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه

مدیریت اثربخش و توانمند جناب عالی موجب ارتقای کیفیت خدمات آن مجموعه
 را فراهم نموده است، تداوم تعالی و توفیق تان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

با مشارکت در بسیج ملی کنترل فشار خون، آگاهی از عالئم فشار خون باال را به صد درصد برسانیم.

دعـوت بـه همکـاری
واحد تولید و بسته بندی عسل 

باقران بیرجند از کلیه افرادی که 
تمایل به داشتن شغل دوم

 با درآمد خوب دارند
 دعوت به همکاری می نماید.
پاسخگویی تلفنی و حضوری

آدرس: مفتح 29 - پالک 68
ساعت پاسخگویی حضوری 1۷ الی 19

تلفن: 0915۷239611

فـروش ویـژه 
عسل طبیعی باقران بیرجند
به مناسبت ماه مبارک رمضان

تا 30 درصد تخفیف
آدرس: مفتح 29- پالک 68

تلفن: 0915۷239611

به دو نفر آقا جهت بازاریابی با حداقل 
خانم  نفر  یک  و  کاری  سابقه  سال   2

کارشناس فروش حضوری و مسلط
 به راهبری فضای مجازی نیازمندیم.

آدرس: مفتح 29- پالک 68
تلفن: 0915۷239611

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    
0915165553۷- بلوچی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر اصغر زاده

مدیرکل محترم سازمان دامپزشکی خراسان جنوبی

تالش خالصانه و جهادگونه جناب عالی که با به کارگیری نیروهای جوان انقالبی

 باعث حاکم شدن تفکرات علمی و مخلصانه در جهت اعتالی خدمت رسانی شده اید

 توفیق روز افزون برای شما و مجموعه همکاران تان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای 

از روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/۲۶ انجام می شود 
الزم به ذکر است دیپلمه های نظری رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و 
 ریاضی فیزیک نیز می توانند در آزمون رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام
 نمایند. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران )سپیده کاشانی( در رشته های کاردانی
  نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطالعات، حسابداری بازرگانی،  حسابداری مالی ، حسابرسی ، 
پوشاک،معماری،شهرسازی طراحی  دوخت،  طراحی   گرافیک،انیمیشن، 

فرش دستباف،مربی کودک و مدیریت خانواده دانشجو می پذیرد. 
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سنجش

 www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

به مناسبت سومین روز درگذشت پدر عزیزمان بزرگ خاندان

 زنده یـاد غالمرضـا مقبولـی
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹۸/۳/۸ از ساعت ۱۶/۳۰ الی 

۱۷/۳۰ در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: مقبولی، طیبی نژاد و فامیل وابسته

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه : www.tax.gov.ir حداکثر خرداد ماه 

سال جاری می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی    
مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

با نهایت تاسف وتاثر بدینوسیله درگذشت

 مرحومه فاطمه امیاری فورگ 
)همسر احمد  انصاری بازنشسته نیروی انتظامی(

 را به اطالع شهروندان بزرگوار می رساند: جلسه ترحیم امروز چهارشنبه ۹۸/۳/۸
 از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰ در محل مسجد النبی برگزار می گردد.

خانواده های: امیاری، انصاری،مختاری، رضایی،رسولی و سایر بستگان

جناب آقای محمد نخعی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان 

تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی
 و برای شما و خانواده محترم تان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

زمان ثبت نام:
 از ۲۰ خرداد تا ۶ تیر

شروع کالس ها از ۹ تیر
مکـان: 

سالن رزمندگان- انتهای بلوار شهید ناصری
شماره تماس: ۰۹۱۵۸۶۵۳۲۰۲

ضمنا باشگاه های بیرجند آریا -
زاور و پارت اسکیت نیز جهت شرکت درکالس های
آموزشی از عالقه مندان ثبت نام به عمل می آورند.

هیئت اسکیت شهرستان بیرجند برگزار می کند:

شماره های تماس: باشگاه بیرجند آریا: ۰۹۱۵۹۶۱۸۲۳۲
باشگاه زاور: ۰۹۱۵۵۶۱۸۱۷۶  پارت اسکلیت: ۰۹۱۵۱۶۰۵۱۵۴

موسسه خدمات درمانی میالد ۳ در نظر دارد: مکان تاکسی سرویس واقع 
 در بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را از طریق مزایده عمومی برای مدت

 یک سال به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند پس از واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 بانک رفاه به 
نام موسسه خدمات درمانی میالد 3 و ارائه فیش واریز، از تاریخ 1398/03/02 جهت دریافت اسناد 
مزایده و بازدید از محل به امور اداری بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( واقع در انتهای بلوار 

صنعت و معدن - طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند.
مهلت تکمیل و ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری سه شنبه 1398/03/13

گشایش پاکت های پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/03/18
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . بدیهی است این موسسه در رد یا قبول کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد۳بیرجند(

عرضه مستقیم قطعات آسانسور
ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: 
بلوار معلم، خیابان فردوسی، پالک ۲۶

دوره های آموزشی تابستانی آغاز شد
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پرواز جان می گیرد؟!
* امین جم

به ویژه در  اندازی ها  از صفحه 1( سنگ  ادامه   (...
موضوع پروازها در طی این سال ها مانعی بزرگ بر 
سر راه توسعه ورونق فرودگاه بیرجند بود.در برهه هایی از 
زمان حتی شرکت های هواپیمایی نیز با عدم همراهی 
خود باعث اختالالت زیادی در فعالیت های فرودگاه 
شدند که  عوارض برخی از این اقدامات هنوز هم دامن 
گیر فرودگاه بیرجند است. همین اختالل های مقطعی 
باعث شد که حتی هم استانی هایی که قادرند از حمل 
و نقل هوایی استفاده کنند هم از این کار منصرف شوند  
در حوزه قیمتی نیز گاه نوسانات عجیبی را شاهد بوده 
ایم که برآیند نبود مسافر به خاطر برخی بی نظمی ها و 
همچنین وعده های بی پشتوانه ایرالین ها بود. به گفته 
کارشناسان ، اگر پروازها بیشتر و منظم تر شوند ، استقبال 
بیشتری را هم شاهد خواهندبود  و رونق بیشتری خواهند 
داشت. در کنار این موضوع ، حمل و نقل هوایی نقشی 
کلیدی در توسعه استان دارد، توسعه نیاز به جلب توجه 
سرمایه گذاران به ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه دارد 
و باید در این راه ، با ایجاد زیرساخت ها مقدمات ورود 
آنها را فراهم کرد. شاید اولین زیرساخت ها در حوزه 
حمل و نقل باشد اگرچه در دنیای ارتباطات امروز مرز ها 
شکسته شده  با اینحال استان ما با وجود ظرفیت ها و 
نیازهایی که دارد ، نه از راه آهن بهره مند شده و نه حمل 
و نقل هوایی پرقدرتی دارد.صحبت در خصوص حمل 
و نقل زمینی هم  به دلیل اهمیت موضوع  خوشبختانه 
تبدیل به  مطالبه  ای عمومی شده است. مطالبه ای 
که هم از جوانان و دانشجویان شنیده می شود و هم از 
سرمایه گذاران و ... هم به حق و هم الزم ! راه آهن با 
توجه به قول ها خواهد آمد اما نه به آن سرعتی که می 
توانیم بخشی از مشکل ترانزیتی را با هواپیما حل کنیم.

اگر بنا به فرش قرمز و ایجاد زیرساختی هم هست ، ابتدا 
باید مشکالت و چالش های حمل و نقل هوایی روشن 
و حل شود بخش خصوصی استان نیز پای کار آمده 
است. از ایرالینی که چند نیروی بومی در حال  ایجاد 
آن هستند تا دغدغه هایی که به طرق گوناگون در این  
باره مطرح و مطالبه می شود. در موضوع گردشگری 
هم که از افق های توسعه ای استان است ، نیاز به 
تسریع و بهبود حمل و نقل پررنگ دیده می شود. روز 
شنبه جلسه ای برگزار شد که در آن به نوعی  از فعالیت 
بخش خصوصی در فرودگاه و پروازها اعالم حمایت 
شده بود. این اعالم حمایت ، از چند جنبه  قابل توجه 
است: اول اینکه اهمیت موضوع به قدری افزایش یافته 
است که   بخش خصوصی خود پای کار آمده تا در روند 
حل چالش ها  همراهی کند. دیگر اینکه با اشراف کاملی 
که بخش خصوصی استان بر نیازهای توسعه ای دارد ، 
اولویت حمل و نقل هوایی بیش از پیش روشن می شود.

دیگر اینکه دلسوزی و همراهی بخش خصوصی 
اقتصادی کردن  آنجا پیش می رود که درباره  تا 
و  ایده ها  نبود مسافر هم  پروازها و حل مشکل 
پیشنهاداتی مطرح شد که جای امیدواری بسیاری 
دارد. حال که هم بخش خصوصی روی این مهم 
تاکید ویژه دارد و هم استاندار و نمایندگان و سایر 
مسئوالن ذیربط به نقطه مشترکی رسیده اند خوب 
است با اجماع توانمندی ها و با نگاه همه جانبه به 
این موضوع ، این مشکل نیز حل تا در روند توسعه 

استان تسریع شود.

اطعام 300 نفر از ایتام خوسف

صداوسیما- 300 نفر از ایتام زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خوسف در شام شهادت حضرت علی )ع( اطعام شدند. مدیر کمیته امداد امام 
خمینی )ره(خوسف گفت: از آغاز ماه مبارک رمضان دو هزار  پرس غذای گرم و ۷۲0 سبد کاالبه ارزش ۲3۷ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شد. مهران پور 
افزود: تا پاپان ماه مبارک رمضان 5 هزار وعده غذای گرم دیگر نیز بین نیازمندان توزیع خواهد شد که هزینه آن از محل کمک های مردمی تامین شده است.

 کشاورزان نگران پرداخت 
مطالبات خود نباشند

فارس- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان، اظهار کرد: تاکنون 185 تن گندم 
به قیمت 314 میلیون تومان به صورت تضمینی از 
کشاورزان استان خریداری شده است. عصمتی پور 
با بیان اینکه از این رقم تاکنون 8۷ میلیون تومان 
افزود:  از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده، 
همچنین ۲۲6 میلیون تومان از مطالبات کشاورزان 
باقی مانده که به زودی پرداخت می شود. وی تصریح 
کرد: کشاورزان نگران پرداخت مطالبات خود نباشند 
به  تحویل  تاریخ  براساس  آن ها  مطالبات  که  چرا 
پرداخت  کشاورزی  بانک  سامانه  در  ثبت  و  مراکز 
می شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی قیمت هر کیلوگرم گندم تضمینی را هزار 
و ۷00 تومان اعالم و مطرح کرد: گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان در 19 مرکز خرید با نظارت جهاد کشاورزی 

در خراسان جنوبی خریداری می شود.

نسرین کاری - دانشگاه بیرجند براساس موافقت شورای گسترش 
آموزش عالی سیزدهم خرداد 1354 در قالب یک مؤسسه آموزش 
عالی به ریاست زنده یاد پروفسور محمدحسن گنجی از دانش 
آموختگان مدرسه شوکتیه و پدر علم جغرافیای نوین ایران تأسیس 
شد. فعالیت آموزشی و علمی این دانشگاه از مهر سال 1356 با 
پذیرش 1۲0 دانشجو در سه رشته کارشناسی شیمی، فیزیک و 
ریاضی آغاز گردید. دانشگاه بیرجند به عنوان قطب علمی و آموزشی 
شرق کشور و بزرگترین و قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی استان 
با بیش از 4۲ سال سابقه و کارکرد علمی، آموزشی، فرهنگی و 
اجتماعی بالغ بر ۲4 هزار نیروی متخصص تربیت نموده است. 
دانشگاه بیرجند به عنوان یک قطب علمی افزون بر نقش موثر در 
پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه سهم مهمی در ارتقای 
بیرجند، مرکزیت یافتن و تکوین هویت نوین آن به خود اختصاص 
داده است. احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند مهمان روزنامه آوا 

بود و با او به گپ و گفت در این باره نشستیم.

دانشگاه بیرجند از معتبرترین دانشگاه های جهان
بندی  رتبه  براساس  بیرجند  دانشگاه  اینکه  بیان  با  خامسان 
بندی جهان  رتبه  های  نظام  معتبرترین  از  که  تایمز  مؤسسه 
دانشگاه  بین  و  جهان  برتر  دانشگاه   110۲ زمره  در  است،  
های داخلی در رتبه 16 قرار دارد. یادآور شد:  دانشگاه بیرجند 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بندی  رتبه  آخرین  براساس 
در زمره دانشگاه های جامع سطح ۲ در تراز عملکرد ملی و با 
مأموریت محوری توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و کمک 
به رفع چالش های ملی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه 
المپیادهای دانشجویی رقم های زیر 4  رقمی داشته  در بین 
پرونده  رتبه تک رقمی در  ایم،خاطر نشان کرد: حتی چندین 
از آن جمله   دانشگاه نقش بسته که نشانه پیشرفت است که 

می توام به خانم نجمه خدمتی اشاره کرد.

 جزو 15 دانشگاه برتر کشور  می شویم
رئیس دانشگاه بیرجند یادآور شد: بارها دانشجویان این دانشگاه 

در رشته های علمی و ثبت اختراع درخشیده اند و سند چشم 
انداز 1404 دانشگاه این است که جزو 15 دانشگاه برتر کشور 

باشیم. وی با انتقاد از سرانه پایین این دانشگاه بیان کرد: برخی 
دانشگاه ها به دلیل دریافت سرانه بیشتر از ما اعتبار باالتری 

دارند اما دانشجویان آنها از خراسان جنوبی کمتر است.خامسان 
عنوان کرد: به عنوان مثال سرانه دانشجویان دانشگاه سیستان و 
بلوچستان 1۲ میلیون و 400 هزار تومان با حدود ۲ هزار دانشجو 

کمتر از دانشگاه بیرجند است.
وی با بیان اینکه از گذشته های دور، خراسان جنوبی  مهد علم و 
دانش بوده و مدرسه شوکتیه شاهد آن است ادامه داد: ظرفیت باالی 
این منطقه به گونه ای است که اگر در این زمینه سرمایه گذاری 
کنیم موفق خواهیم بود. رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: 
وضع سلف دانشگاه اکنون خوب و مناسب است و بیشتر مهمانان 

همشهری و کشوری در خود دانشگاه پذیرایی می شوند. 
خامسان با اشاره به اینکه مرتب از سلف دانشجویان دانشگاه 
سرکشی می کنیم و کیفیت پخت غذا قابل دفاع است، ادامه 
داد: اگر غذای سلف دانشگاه بیرجند را به صنعتی تبدیل کنیم 
کیفیت حداقل 50 درصد تغییر خواهد کرد، چون دخالت دست 
وجود نخواهد داشت. خامسان تاکید کرد: روزانه برای 3 تا 4 
هزار نفر پخت در دانشگاه انجام می شود، کیفیت قابل دفاع 
است و گاهی اختالف سلیقه هم منجر به نارضایتی دانشجویان 

می شود. 

رستوران مکمل برای ذائقه های
 گوناگون افتتاح می شود

وی یادآور شد: سال گذشته رستوران مکمل )آزاد( را اجرا کردیم 
و پس از افتتاح این رستوران دانشجویان با ذائقه های گوناگون با 

پرداخت وجهی می توانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه قصد داریم خوابگاه های داخل شهر را به 
پردیس شوکت آباد منتقل کنیم، تاکید کرد: با این کار بخش 
عمده ای از مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان حل خواهد شد 
و در عوض شلوغی سرویس های دانشگاهی نیز از بین رفته 
و مشکالت به حداقل خواهد رسید. خامسان با اشاره به اینکه 
قریب به اتفاق محوطه خوابگاه های دانشگاه از نظر امکانات 
و  مشکل  کمترین  خوشبختانه  شد:  یادآور  است،  شده  تجهیز 
اعتراض را در حیطه خوابگاه ها داشته ایم. وی عنوان کرد: حدود 
300 دانشجوی دختر در خوابگاه ها اسکان دارند و قرار است دو 

خوابگاه با مشارکت صندوق رفاه ساخته شود.

گام های بلند  دانشگاه بیرجند 
در مدیریت فاضالب  و آبیاری قطره ای

وی بیان کرد دانشگاه بیرجند حدود 1۲ هزار دانشجو و 6 مجموعه 
خوابگاهی را در خود جای داده است و در صورتی که تدبیری برای 
حل این بحران اندیشیده نشود، بدون شک در آینده ای نزدیک با 

یک معضل شدید منطقه ای روبرو خواهد شد.
رئیس دانشگاه بیرجند ضمن اشاره به آبیاری قطره ای و مصرف 
بهینه آب افزود: بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت آب و 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  اول سال  ماهه  در 4  فاضالب، 
سال گذشته ۲0 درصد در مصرف آب از انشعابات آب شهری 
صرفه جویی داشته ایم که نشان دهنده نتیجه بخش بودن پروژه 
جداسازی آب شهری است. وی با اشاره به کمبود شدید منابع آبی  
برای حفظ و نگهداری ۲65 هکتار فضای سبز موجود در شهر 
خاطر نشان کرد: در این راستا، طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی 
در زمینه استفاده از پساب تصفیه خانه آب و فاضالب در دست 
بررسی است.خامسان خاطر نشان کرد: دانشگاه در زمینه بازیافت 
قدم های بزرگی برداشته است و موفق شده ایم پایلوت ۲00 کیلو 

در یک ماه زباله بازیافت داشته باشیم.

فاضالب خاکستری، کاهش شدید در مصرف آب
خامسان با اشاره به اینکه این دانشگاه بر روی سه حوزه کلیدی 
مدیریت پسماند، بهینه سازی مصرف آب و پایش آن فعال است، 
جداسازی  اصلی،  هدف  پسماند  مدیریت  حوزه  در  کرد:  عنوان 
فاضالب خاکستری و استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری 
فضای سبز دانشگاه است. رئیس دانشگاه بیرجند ضمن یادآوری 
اینکه فاضالب خاکستری که به پساب حمام، ظرفشویی و روشویی 
گفته می شود، بیش از شصت درصد حجم فاضالب یک مجموعه 
را شامل می شود، تاکید کرد: ذخیره و بازیافت این منبع بزرگ 
موجب  کاهش شدید در مصرف آب شرب و همچنین صرفه جویی 

قابل توجه در هزینه ها می شود. 

کمبود نشاط اجتماعی مهمترین چالش دانشجویان
تا ۲۷  سنی 18  رده  در  دانشجویان  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
از چالش های مهم  اجتماعی  تاکید کرد: نشاط  سال هستند، 
دانشجویان است که در بیرجند با آن روبرو هستند. وی ادامه داد: 
در دانشگاه فضای سبز و دو سه مرکز تندرستی و ورزشی فعال 
است اما این برای انرژی نسل جوان کافی نیست. وی تاکید می 
کند: توجه ویژه ما وقف علم است چرا که ما بزرگانی در مدرسه 

شوکتیه داشته ایم که باید قدردان آنها بود.

بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند 
یک سمن غیر دولتی و خیرساز

خامسان ضمن اشاره به بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند خاطر نشان 
کرد: این یک سمن غیر دولتی و خیر ساز است که کارهایی چون 
آزمایشگاه برق و کامپیوتر و درمانگاه آزمایشگاه معدن را سرمایه 
گذاری می کنند. رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه بنیاد حامیان 
دانشگاه بیرجند هیچ انگیزه ای جز خیرخواهی ندارند، خاطر نشان 
کرد: بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در حقیقت یک نهادی مردمی 
است که رابط بین دانشگاه و جامعه بوده و با ارائه دیدگاه و اجرایی 
معنوی  و  مالی  کمک  دانشگاه  به  خود  سیاست گذاری  کردن 
می کند. وی با بیان اینکه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در حقیقت 
یک نهاد مردمی است که رابط بین دانشگاه و جامعه بوده، ادامه 
داد: با ارائه دیدگاه و اجرایی کردن سیاست گذاری خود در تامین 
نیازهای آموزشی، دانشجویی و پژوهشی در حوزه های سخت 

افزاری و نرم افزاری به دانشگاه کمک مالی و معنوی می کند.

دانشگاه بیرجند در حال تبدیل شدن 
به دانشگاه بین المللی است

رئیس دانشگاه بیرجند یادآور شد: دانشگاه بیرجند در حال تبدیل 
کشورهای  از  اکنون  و  است  المللی  بین  دانشگاهی  به   شدن 
افغانستان و پاکستان دانشجو پذیرش می کنیم و ارتباطات علمی 
با دانشگاه های فرانسه و هلند داریم. وی  افزودپیرو تفاهم نامه 
امضا شده بین دانشگاه بیرجند و بنیاد نخبگان در سال گذشته    
اجرایی کردن مراودات علمی از جمله ایجاد تسهیالت و امکانات 
بنیاد  طرف  از  شده  معرفی  افغانستانی  داوطلبان  برای  رفاهی 
نخبگان افغانستان برای تحصیل در دانشگاه بیرجند از جمله مفاد 
اصلی این قرارداد  می باشد. که امیدواریم با همت مسئوالن و 
نهادهای گوناگون برای مشکالت و سرمایه گذاری نیروی انسانی 

دانشجویان قدم های بزرگی برداشته شود. 

دانشگاه بیرجند نگین آموزش شرق کشور
رئیس دانشگاه بیرجند در نشست با آوا بیان کرد:

دشت بشرویه با 15 میلیون مترمکعب 
بیشترین کسری مخزن را دارد

تسنیم- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به 
بحران آب در استان گفت: دشت بشرویه با 15 میلیون 
متر مکعب و دشت سرایان با 1۲ میلیون متر مکعب 
بیشتری کسری مخزن را در استان دارند. امامی اظهار 
کرد: در حال حاضر در مجموع ۲3 میلیون مترمکعب 
آب در سدهای استان ذخیره سازی شده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد 
افزایش آبگیری داشته است. وی افزود: ۷ سد مخزنی 
استان شامل سد اسدیه )رزه( شهرستان درمیان با حجم 
9 میلیون متر مکعب، سد حاجی آباد شهرستان زیرکوه 
با حجم 1.4 میلیون مترمکعب، سد شهید پارسا سرایان 
با حجم 1.4 میلیون متر مکعب، سد فرخی شهرستان 
قاین با حجم ۲ میلیون متر مکعب، سد دره بید طبس 
با حجم 3 میلیون مترمکعب، سد کریت طبس با 
حجم 1.۷ میلیون مترمکعب و سد نهرین با حجم 4.5 
میلیون متر مکعب است. امامی افزود: در حال حاضر 
در دشت های استان در مجموع کمتر از 1۲0 میلیون 
مترمکعب کسری مخزن وجود دارد. وی خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام شود که با 
اجرای طرح های سازگاری با کم آبی تا پایان برنامه 
ششم توسعه 183 میلیون و 68 هزار مترمکعب و تا 
پایان برنامه هفتم توسعه ۲33 هزار و 16 هزار مترمکعب 

صرفه جویی آب در استان داشته باشیم.
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آگهی شناسایی و در صورت  نیاز به کارگیری نیرو جهت خدمت در دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند
شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند: جهت تامین نیروی انسانی در واحدهای تابعه دانشگاه، تعداد ۲ نفر را از افراد واجد شرایط مطابق با جدول رشته های مورد نیاز و با رعایت شرایط 

ذیل، شناسایی و در صورت نیاز به کار گیری نماید.
 تذکر مهم : این نیروها  در صورت به کار گیری، طرف قرارداد شرکت غیر دولتی بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ندارند و تعهد استخدامی و یا تداوم انجام کار برای دانشگاه به هیچ عنوان ایجاد نمی نمایند.
شرایط عمومی: تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران - تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران - التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -  داشتن 
کارت پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه یا معافیت دائم )ویژه آقایان( -  عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان - نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر - داوطلبین تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نباید 
مستخدم رسمی ، پیمانی، یا قراردادی دانشگاه و یا سایر دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشند. - داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که برای آن به کار گیری می شوند )طبق نظر 

پزشک طب کار( - نداشتن منع به کار گیری در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی. شرایط اختصاصی: الف( شرایط سنی متقاضیان : حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۵ سال
موارد ذیل به حداکثر سن اضافه می گرد: ۱- مدت خدمت انجام شده سربازی ۲- سوابق پرداخت حق بیمه داوطلب که بابت اشتغال فرد پرداخت گردیده )بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی و ... مورد 
قبول نمی باشد( حداکثر به مدت ۵ سال. ب( تمامی داوطلبین بایستی بومی شهرستان محل مورد تقاضا باشند در صورت عدم تکمیل ظرفیت از داوطلبین بومی استان پذیرش انجام خواهد گردید ج( داوطلبین 
بایستی دارای گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی باشند و متقاضیانی که در حین طرح اجباری می باشند حق ثبت نام ندارند. تذکر1: تمامی پذیرفته شدگانی که از سوی شرکت طرف قرارداد جهت 
خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند معرفی می شوند، شروع به کار آنان منوط په اخذ نظریه هسته گزینش دانشگاه و مراجع ذیصالح و پس از طی تشریفات اداری خواهد بود. تذکر۲: مالک محاسبه جهت 
گواهی های ذکر شده )فراغت از تحصیل ، محاسبه سن ، طرح نیروی انسانی ، پایان خدمت نظام ، سوابق بیمه و ...( پایان مهلت ثبت نام خواهد بود. مهلت ثبت نام : از روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۸ لغایت ۹۸/۳/۱۱ 

)روزهای غیر تعطیل( از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳
محل مراجعه جهت ثبت نام و تحویل مدارک: مطابق با آدرس درج شده در جدول شماره یک

مدارک مورد نیاز: ۱- اصل به همراه تصویر شناسنامه تمام صفحات متقاضی و همسر ۲- اصل به همراه تصویر کارت ملی )پشت و رو( متقاضی و همسر ۳-عکس ۴*۳ )۴ قطعه ( ۴- اصل به همراه تصویر مدرک 
تحصیلی ۵- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ، ویژه آقایان )پشت و رو( ۶- مدارک داوطلبین خانواده های ایثارگران، کمیته امداد و بهزیستی حسب مورد ۷ - گواهی مربوط به اشتغال فرد به همراه 

سابقه پرداخت بیمه 
جدول شماره یک - رشته های مورد نیاز :

آدرس محل مراجعه جهت ثبت نام و تحویل مدرکشرایط احراز مدرک و رشته تحصیلیتعداد نفر مورد نیازجنسیتشهرستان محل خدمتعنوان شغلی مورد نیازردیف
کارشناس آزمایشگاه  1

تشخیص طبی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ۲ نفرمرد/ زنبیرجند

در رشته علوم آزمایشگاهی
بیرجند- خیابان مدرس- نبش مدرس ۶۶ 

ساختمان صدف - شرکت سالمت فجر بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۹- ۹۸/۲/۱۶ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی پور فرزند حاجی  
محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵  صادره از بیرجند دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۵۰۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۶۴۱ 
فرعی از ۱۱۰۵ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و معصومه قالسی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۳/۸                   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۲۳
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

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

شماره ثبت: 17۹     شناسه ملی: 1010۳0۸7744 
مورخ  شنبه  روز  موسسه  عمومی  مجمع  رساند:  می  سهامداران  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
گردد.  می  برگزار  بیرجند  دانشگاه  والیت  تاالر  محل  در   ۱۲ الی   ۱۱ ساعت  از   ۹۸/۳/۱۸ 

دستور جلسه: 
۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- بررسی عضویت در صندوق پژوهش استان ۳- بررسی 
پیشنهادات هیئت مدیره و برخی از اعضا و طرح های پیشنهادی دانشگاه ۴- ارائه تراز مالی و 

 هیئت مدیرهتصویب صورت های مالی.                        

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۳۰۸۰۰۰۰۱۳ مورخ ۹۸/۲/۳۱ هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رمضانی پور فرزند 
حاجی محمد حسین به شماره شناسنامه ۸۵ صادره از بیرجند در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۵۹۳ مترمربع قسمتی از پالک 
۱۶۴۱ فرعی از ۱۱۰۵ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در شهر مود خریداری از وراث مالک رسمی خانم ها حوراء مودی و معصومه قالسی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۳/۸       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۲۳
محمد حسین مصلحی  - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۰۱۰۱ این اجرا و حسب نیابت اعطایی از سوی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 
بیرجند محکوم علیهم: ۱- سلیله ۲- ثمینه ۳- ساره ۴- ابوذر شهرت همگی نعمتی گیو و ۵ - فاطمه کوشه به شرح ذیل 

محکومند به پرداخت مبلغ ۸۳۴/۶۹۷/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا آبان ماه ۱۳۹۸ و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له آقای غالمرضا خسروی فرزند محمد حسن و پرداخت مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت. با عنایت به توقیف میزان ۶ ساعت آب از چاه حفر شده در پالک های ۱۵۸۱ و ۱۴۱۴ فرعی از ۲۲۱ اصلی بخش ۴ بیرجند واقع 
در حسین آباد شهرستانک که حسب نظریه کارشناسی چاه موصوف برقی با دبی آب ۱۸ لیتر در ثانیه با کیفیت آب شرب و زراعي فعال ، 
فعال هر ساعت آب از چاه فوق با دبی آب ۱۸ لیتر در ثانیه بدون زمین به مبلغ یکصد میلیون ریال و در مجموع ۶ ساعت آب بر مدار ۱۲ 
شبانه روز به مبلغ ششصد میلیون ریال برآورد گردیده است که از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ ساعت ۹ الی ۹/۳۰ در دفتر اجرای 
احکام شورای حل اختالف دادگستری شهرستان خوسف به فروش خواهد رسید. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا 
تسلیم نماید و حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
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 از اموال توقیفی داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه 

های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
کوچی - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده های اجرایی به شماره ۹۵۰۰۸۳ و ۹۵۰۰۸۸ محکوم علیه آقای مهدی نوفرستی محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۱/۹۲۹/۴۷۶/۲۹۴ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید سعید شمس آبادی و پرداخت 

مبلغ ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ۴۸۱۵/۹ سهم مشاع از ۹۳۷۱/۴ سهم یک قطعه 
زمین مزروعی به پالک ثبتی ۱۲۲ فرعی از ۱۳۹۷ اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مجاورت پلیس راه بیرجند که هر سهم به مبلغ یک 
میلیون ریال و جمعا به مبلغ ۴/۸۱۵/۹۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ 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 

به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 8  خرداد 1398 * شماره 4360

تولید 265 تن گوشت سفید در مرغداری های صنعتی قاین

صداوسیما - رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت:  از ابتدای امسال 265 تن گوشت سفید با نظارت بر جوجه  ریزی 700 هزار قطعه جوجه گوشتی در مرغداری های قاین تولید 
شد.محمودی زاوه افزود: از این مقدار گوشت تولید شده، 40 تن به سایر استان ها ارسال شد. وی افزود:  بررسی اقدامات بهداشتی در تمامی مراحل تولید طیور گوشتی از فارم های مرغ 
سالم خدمت استاندار عزیز و توانمند. دستور فرمودید مادر، کارخانجات جوجه کشی، حمل و نقل بهداشتی، واکسیناسیون ، ضدعفونی مرغداری ها، پرورش، کشتار و بسته بندی مرغ های تولیدی توسط کارشناسان دامپزشکی اجرا می شود. 

به کاشتن درخت و افزایش فضای سبز در شهر بیرجند 
واقعا شما در سطح شهر افزایشی مشاهده می کنید!؟ 
ماکه فقط کاهش می بینیم از بی آبی درختان. برای 
روحیه بخشیدن به شهر و شهروندان در رابطه با این 

موضوع  پیگیری بفرمایید.اجرکم عندا...
915...368

آقای شهردار محترم و مسئوالن محترم مسکن و شهر 
سازی تا چه زمانی قرار است سایت اداری از داشتن 
پارک محروم باشد. بچه های ما هم احتیاج به یک 

فضای سبز دارند ممنون میشیم اقدامی انجام بشه
915...902

گفته  به   دنیای  ارتباطات  نوین    ورود   به   سالم.  در 
متاسفانه  جهت  عملکرد  طالیی   و   مخابرات  استان   
 پرداخت  قبوض  سامانه  2000 که  همیشه  از  این  طریق  
پرداخت   انجام  دادیم چندین  بار  از  این  سامانه  جهت 
 پرداخت شماره گیری  نمودم  اعالم  می نماید  شما  فاقد   
یک  طرفه  نمودند  را   ما  بدهی  می باشید   ولی    تلفن  

 متاسفم  از مشتری مداری. 
915...361

آقای استاندار از هشت سرویس اتوبوس بیرجند -تهران 
در هر روز در چند روز گذشته به سه سرویس رسیده 
است بحث فروش گازوییل قاچاق مطرح است لطفا 
واحدهای نظارتی مثل تعزیرات، آگاهی، قاچاق کاال با 

شدت بیشتری بر این امور نظارت نمایند
915...835

در  جراح  دکتر  توجهی  بی  دلیل  به  همسرم  سالم. 
پرونده پزشکی مبنی بر اینکه بعد عمل باید به آی 
سی یو منتقل می شد نه بخش عمومی اکنون دچار 
کمای عمیق شده این بی توجهی که ناشی از غرور 
پزشکی می باشد را با چه مرهمی درمان کنم و این 
بی عدالتی را در ماه عدل علی )ع( به کدام محکمه 

ببرم آیا فریاد رسی هست؟
915...118

حقوق  افزایش  هرگونه  است  فرهنگی  همسرم  من 
به  پرورش  و  آموزش  از  دریافتی  اولین حقوق  حتی 
حساب صندوق بازنشستگی واریز می گردد در تعجبم 
که چرا قشر مظلوم فرهنگیان پیگیر این قضیه نیستند 
اگر این پول ذخیره شود مشکلی نیست ولی سوالم از 
آمورش و پرورش و صندوق بازنشستگی این است 
این چه قانونی است که فقط در آموزش و پرورش 
اجرا می شود نکند حقوق نجومی می گیرند یا مثل 
ها  زاده  آقا  بعضی  برای  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
اولین  عزیز  معلمان  نرود  یادمان  شود؟  می  ذخیره 
استاد و راهنمای ما بوده اند و بر گردن همه ما حق 

دارند خداوند حفظ شان کند
915...357

خواهشمندیم مسئوالن جواب دهند. مهرشهر تقاطع 
منطقه  آن  خیابان  و  فلکه  حسابی  دکتر  و  امیرکبیر 
درتاریکی قرار دارد یک سال و نیم گذشته در خواست 
دادیم خواهشمندیم مسئوالن اداره برق  اقدامی  برای 

روشنایی این خیابان فراموش شده بکنند
937...016

پیاده روی انتهای خیابان مدرس وضع خوبی ندارد چرا 
شهرداری اقدامی نمی کند؟

915...357
سالم آوای نازنین. با تشکر فراوان از تالش چشمگیر 
که  بیرجند  شهرداری  مجموعه  برانگیز  تحسین  و 
طی دو سال اخیر چهره شهر را دگرگون نموده اند، 
مشکل  کنم  خواهش  محترم  شهرداری  از  خواستم 
سال  که   6 به   8 پاسداران  خیابان  از  سیالب  ورود 
هاست امکان خروج ساکنین کوچه ارتباط دهنده این 
دو )کوچه ساختمان موج( را در هنگام بارندگی عمال 
غیر ممکن می نماید را نیز رفع نمایند. پیشاپیش از 

لطف شما سپاسگزارم.
915...033

مردم  به  جواب  یک  حداقل  مسئوالن  چرا  سالم. 
بدبخت ... بیرجند نمیدن مگه گناه ما مردم ساکن 
هوا  گرمی  و  تابستان  فصل  به  توجه  با  چیه  اونجا 
گاو  وجود  با  مگس  و  بد  بوی  از  مردیم  قرآن  به 
خدا  به  مسکونی  های  خونه  اطراف  گوسفندای  و 
بهداشت وجود نداره اگر اینجور جوابگوی ما نبودین 
مسئوالن  ببرین  روستا  از  خارج  به  رو  آنها  حداقل 
نیستن  مردم  ما  جوابگوی  اصال  که  روستا  خود 
بدن  تذکری  یک  داریم  ازمسئوالن  که  خواهشی 

خداوند اجرتون بده. باتشکر
915...588

سالم آوا جان لطف کن به گوش مسئوالن و بازرسان 
مردم  نفرین  و  آه  از  برسانید  خبازان  و  نانوایان  اداره 
بترسند که از مسئولیت خود شانه خالی می کنند و به 
راحتی به دو تا نانوایی که در علی آباد )شهرک بعثت( 
هستن هر عید و هر شهادت با هم راحت مرخصی 
میگیرن و تعطیل می کنند جایی با این جمعیت چرا باید 

این جوری باشد. ممنون از شما
911...241

سالم. یکی از کارهای ارزشمند شهردار قبلی بیرجند 
نصب تابلوهای راهنمای مسیر بود ان شا ا... شهرداری 

نصب بقیه تابلوها را در دستور کار قرار دهد
915...151

تقاضا  شهر  شورای  و  محترم  شهردار  از  سالم  با 
نام 3 تن  به  نامگذاری خیابانی  داریم در خصوص 
از مشاهیر فرهنگی وهنری استان )دکتربدیع الزمان 
دکتر   - مود  اسماعیلی  مهدی  استاد  فروزانفر- 
محمود رفیعی( که توسط سازمان میراث فرهنگی 
این  منزل  درب  ماندگار  پالک  و  انتخاب  کشور 
از  ای  قطره  تا  نمایند  اقدام  گردیده  نصب  عزیزان 
افتخارکشور  باعث  که  مشاهیری  بیکران  تالش 

عزیزمان هستند را ادا نماییم.
915...629

ایاب  دلیل  به  بیرجند-مشهد  کرمان-  پرواز  سالم. 
ذهاب مردم کرمان به مشهد و بومی آن در مشهد- 
بیرجند و کرمان و خیلی از مردم اهل جنوب و جنوب 
 غرب کشور ساکن بیرجند که از کرمان به شهر خود 

می روند کامال جواب خواهد داد.
915...384

حسینی- عوامل متعددی در تحقق شعار امسال و “رونق تولید”  
موثر هستند اما در کنار آن عملیاتی شدن و پرهیز از نگاه های 
شعاری باید مدنظر قرار گیرد. از حوزه های موثر در تحقق این شعار، 
فعاالن صنفی هستند که بنا به آمار 47  درصد از شاغالن کشور 
را تشکیل می دهند. در همین راستا نشست روزنامه آوا با موضوع 
رونق تولید در صنوف تولیدی استان و بیان پیشنهادات و مشکالت 
فعاالن این حوزه با حضور شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی برگزار شد. علیزاده رئیس اتاق اصناف در 
ابتدا با اشاره به این که شعار امسال و رونق تولید در حوزه کارگاه 
های تولیدی کوچک یا همان اصناف زیاد دیده نشده است، گفت: 
دولت با کمترین هزینه می تواند شاهد رونق تولید در اصناف باشد، 
برای مثال یک کارگاه صنعتی برای راه اندازی با میانگین 7 نیرو ، 
500 تا 600 میلیون تومان هزینه نیاز دارد این در حالیست که در 
اصناف با 100 میلیون تومان برای همین تعداد نیرومی توان اشتغال 
زایی  کرد. به گفته وی در همین راستا دستورالعملی از شورای اصناف 
کشور و سازمان صمت درباره تسهیالت ارسال شد تا کارگاه ها از 
طریق سایت معرفی شده برای گرفتن تسهیالت ثبت نام کنند،  ولی 

متاسفانه هیچ مبلغ و درصد سودی مشخص نشده بود. طی بررسی 
ها متوجه شدیم نرخ سود این تسهیالت 18 درصد است و در صورت 
تایید کارگروه مربوطه برای اعطای تسهیالت بین 3 تا 5 درصد از 

نرخ سود تسهیالت قابل کسر می باشد.

کارگاه های زیر 10 نفر از شمول
 قانون کار و تامین اجتماعی خارج شوند

وی به وضع صنوف استان اشاره کرد و افزود: یکی از فعاالن 
عضو اتحادیه خیاطان عنوان کرده بود :” در سال 94 یک کارگاه 
تولیدی خیاطی با 17 نفر نیرو داشتم، سال 95، 7 نیرو شدند و 
 از ابتدای امسال هم فقط خودم و همسرم در حال کار هستیم. 
حاال هم می خواهم تعطیل کنم و در مشهد استاد کار شوم ولی 
اگر دولت یا بانک ها تسهیالت کم بهره ای بدهند، به ازای هر 10 
میلیون تومان می توانم یک نیرو را به کار بگیرم.” این ظرفیت در 
اصناف وجود دارد، اگر به آن توجه شود. رئیس اتاق اصناف، با بیان 
این که چندی پیش در جلسه ای با وزیر صمت و معاونان وی، 
بیشتر مشکالت مطرح شده از سوی استان ها، مسائل مالیاتی بود، 
اضافه کرد: دولت اعالم می کند دچار رکود هستیم اما سالیانه 7 تا 
8 درصد به مالیات اضافه می شود! علیزاده تاکید کرد: اگر قرار است 
رونق تولید را شاهد باشیم، باید کارگاه های زیر 10 نفر از شمول 

قانون کار و تامین اجتماعی خارج شوند.

هرسال درآمد کمتر شده، اما مالیات
 20 تا 30 درصد اضافه می شود

جالیری فعال صنفی در حوزه درب های الکترونیک نیز با بیان 
این که خیلی از مسائل و مشکالتی که در این 40 سال فعالیت 
خود داشتم با اداراتی همچون امور مالیاتی، بیمه و اداره کار بوده 
است، اضافه کرد: در صنف ما ،  4 نفر به دلیل مشکالت با امور 
مالیاتی تعطیل کردند، زیرا هرسال درآمد کمتر شده و بسیاری 
هزینه پرداخت اجاره مغازه را ندارند اما مالیات 20 تا 30 درصد 
اضافه شده است. این مسائل باید حل شود و تا این اتفاق نیافتد، 
هیچ گامی در جهت تولید برداشته نمی شود که حتی ممکن است 

عقب گرد هم داشته باشیم.

تسهیالت 18 درصدی بانک ها  
چه دردی از ما دوا می کند؟

حصاری رئیس اتحادیه خیاطان نیز با بیان این که تولید پوشاک 
بزرگترین اشتغال را در کشور دارد اما ازکمترین حمایت  برخوردار 
است، عنوان کرد: از مشکالت ما کمبود نقدینگی است و تسهیالت 
ارزان قیمت به دست ما نمی رسد. در همین راستا اعالم کردند تا 
برای تسهیالت ثبت نام کنیم و سازمان صمت هم گالیه می کند 
چرا تعداد ثبت نام کننده ها کم است، اما تسهیالت 18 درصدی 
که بانک ها می دهند چه دردی از ما دوا می کند؟ وی با اشاره به 
این که اکنون فصل تولید لباس مدارس است ، خاطرنشان کرد: 
اگر سرمایه در گردشی داشتم که پارچه را امروز بخرم، قیمت تمام 

شده ارزان تر از هفته دیگر در می آمد!

ادارات و بانک ها  تولید لباس خودرا 
به خیاطان شهر نمی دهند

حصاری مشکل دیگر این صنف را نبود حمایت ادارات و ارگان ها 
دانست و گفت: بانک ها انتظار دارند تا حساب هایمان را نزد آن 
ها ببریم، اداره امور مالیاتی هم توقع پرداخت مالیات را دارد این 
 در حالیست که هیچ کدام تولید لباس فرم و کارهایشان را به ما 
نمی دهند! از 100 درصد لباس ها، حداکثر 20 درصد داخل 

استان تولید می شود. وی علت این موضوع را نبود مدیریت 
قوی اعالم کرد و افزود: مدیر هیچ بانکی قدرت این را ندارد که 
از عامل خرید بخواهد پارچه را به خودمان بدهید تا از خیاطان 
شهر خودمان استفاده کنیم. در زمان حاضرلباس در مشهد و 
تهران با قیمتی باالتر از قیمت ما تولید می شود. به گفته وی 
اگر تولید لباس ادارات را به خیاطان شهر می دادند، قطعا گردش 

مالی بزرگی ایجاد می شد.

گرفتن حق همیاری در ازای دادن کار به خیاطان!

رئیس اتحادیه خیاطان همچنین با بیان این که برخی ادارات 
همچون آموزش و پرورش در کار تولید دخالت می کنند، اضافه 
کرد: وزارت آموزش و پرورش تولید لباس مدارس را به سازمان 
دانش آموزی داده است. وقتی مقام معظم رهبری می گویند کار 
را از دولت بگیرید و به مردم بدهید این کار آموزش و پرورش 
چه معنایی دارد؟ سازمان دانش آموزی نیز چون توان تولید را 
ندارد هر سال پاپیچ ما می شوند. حصاری با اشاره به این که 

خیاطانی هستند که امورشان فقط با تولید لباس مدارس می گذرد، 
یادآور شد: آموزش و پرورش نیز کار را با معیار و مالک و اخذ 
حق همیاری!؟به خیاطان می دهد!  به گفته وی، تعلل آموزش 
و پرورش در بستن قرارداد نیز موجب می شود با افزایش قیمت 
روز به روز پارچه، قیمت تمام شده لباس برای اولیای دانش آموزان 
بیشتر شود. علیزاده رئیس اتاق اصناف در ادامه این سخنان توضیح 
داد: سال گذشته برای حل این مشکل چند جلسه برگزار شد اما 
متاسفانه نماینده آموزش و پرورش حتی در این جلسات شرکت 
 نکرد. امسال که سازمان دانش آموزی کار را بر عهده گرفته است ، 

قرار شد تمام کار را به تولیدی های استان بدهد.

به همان فرد تهرانی بگویید اینجا حساب باز کند!

رضاپور رئیس اتحادیه تابلوسازان نیز با گالیه از این که در اینجا 
کار خارج از استان بسیار داریم، ادامه داد: کارهای بزرگ را به استان 
های دیگر می دهند.در همین حال ازیکی از بانک ها نزد من آمدند 
و تقاضا کردند حساب های خودم را به آن بانک ببرم، قبول نکردم 
زیرا قبل از این موضوع، برای گرفتن کار تابلوهای ساختمانی رفته 
بودم که گفتند تمام کار را به پیمانکار تهرانی دادیم! خودشان وقتی 
حامی ما نیستند چگونه انتظار دارند من شهروند در بانک حساب 

باز کنم،حاال به همان فرد تهرانی بگویید اینجا حساب باز کند!
وی با بیان این که انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم 
ولی درد دل ما تولید کنندگان را کسی گوش نمی کند، اضافه کرد: 
جنس مواد مصرفی کار ما حداقل 3/5 برابر گران تر شده است، 
نرخنامه که می دهیم می گویند 20 درصد بیشتر  نمی توان اضافه 
کرد! با این وضع چگونه عضو خودمان را قانع کنیم تا کار انجام 
دهد. عالوه بر گرانی ،   جنس  هم موجود نیست! وضع به گونه 
ای شده که با همان سود قبلی هم نمی توان کار کرد. وی دیگر 
مشکل این صنف را بیمه دانست و گفت: اسم ما تولید کننده است 
اما شغل ما در لیست تامین اجتماعی، شامل بیمه کارگری رایگان 
نمی شود. شهرکی رئیس سازمان صمت در پاسخ به این موضوع 
عنوان کرد: سریع تر به ما اعالم می کردید زیرا اکنون در حال 

پیگیری این مسائل هستیم.

ارگان های دولتی به روند برگشت
 پول سرعت ببخشند

گلرو عضو اتحادیه چاپخانه داران هم با بیان این که در کار ما، 
صد در صد مواد اولیه وارداتی است، خاطرنشان کرد: این موضوع 
با توجه به نوسانات ارزی ، موجب شد نبودثبات را در تامین مواد 
 اولیه داشته باشیم و بی ثباتی بزرگترین ضربه را به تولید کننده 
می زند. این گونه هر کاری انجام دهیم نه فقط سودی نرسیده، 

بلکه برای خرید مواد اولیه باید از خودمان نیز هزینه کنیم.
وی از رئیس سازمان صمت تقاضا کرد: به ادارات دولتی اعالم 
کنید اگر قرار است از واحد تولیدی حمایت کنند، پروسه های 
قدیمی و طوالنی مدت واریز پول را کنار بگذارند و به روند برگشت 
پول سرعت بخشند، این موضوع در سرجمع شدن نقدینگی واحد 
تولیدی خیلی تاثیر دارد.گلرو با بیان این که نمی توان انتظار داشت 
کاری به خارج از استان داده نشود، اضافه کرد: این موضوع دو 
 حالت دارد، گاهی اوقات رانت ها و مسائلی برای کارهای بزرگ تر 
در باال بسته می شود در صورتی که بودجه استانی را می گیرند و 
حتی در استان استعالم هم نمی شوند، اما در حالت دیگر قیمت 
تمام شده کار خارج از استان ارزان تر در می آید علت آن هم هزینه 

های باالی نگهداری و تامین مواد اولیه در اینجا است.

نداشتن  دلیل  به  تر  کوچک  های  کننده  تولید 
نقدینگی نمی توانند در کارهای بزرگ شرکت کنند

وی با اشاره به این که در مجموعه خودمان بیش از 60 درصد 

داریم  رقابت  یادآور شد: قدرت  استان است،  برای خارج  کارها 
منتهی شرایط انجام کارها به گونه ای شده که ما تولید کننده های 
کوچک تر به دلیل نداشتن نقدینگی نمی توانیم در کارهای بزرگ 
شرکت کنیم. این وضع به گونه ای شد که برای اولین بار تعدیل 

نیرو داشتیم و اگر ادامه یابد باز هم خواهیم داشت!
به گفته وی، اخیرا درخواستی برای راه اندازی واحدی تولیدی در 
سامانه کارا دادیم که در استان همانند آن راه اندازی نشده است، 
بانک عامل برای اعطای تسهیالت پست بانک اعالم شد اما 
گفتند اعتباراتی که قرار بود بیاید جذب نشده است. این گونه کار 
ما نیز از چرخه خارج شد! با این حال چون تولید کننده هستیم 
به راحتی میدان را خالی نمی کنیم و با این شرایط مسلما نیازمند 

حمایت ارگان ها هستیم.

بعد از دوسال می گویند وام به شما تعلق نمی گیرد!

بیان  با  نیز  الکترونیک  قطعات  اتحادیه  عضو  بهنام  خانم 
های  پورت  تولیدکنندگان  صنف  وارد  بود  قرار  که  این 

راهی  هیچ   ، موجود  شرایط  به  توجه  با  اما  شوم  الکترونیک 
نهادی  مردم  سازمان  کرد:  اضافه  بینم،  نمی  جلو  سمت  به 
پکیج  یکسری  که  داریم  خانواده  و  کودک  آموزش  حوزه  در 
کردیم  می  خریداری  تهران  از  منظور،  این  برای  را   ها 

تصمیم گرفتیم همان ها را خودمان مونتاژ و تولید کنیم. 
هنگامی که خواستم جواز تاسیس بگیرم اداره صمت فرمول بلند 
 باالیی را جلویمان گذاشت که شامل حال من تازه تاسیس نمی شد. 
در نتیجه به سمت پروانه کسب  رفتم و از اتحادیه گرفتم و شروع 
به کار کردم. دو سال قبل وامی را از طریق اداره فناوری اطالعات و 
ارتباطات درخواست کردیم اما اکنون اعالم کردند در حوزه سخت 
افزار این وام تعلق نمی گیرد! شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت با شنیدن این سخنان عنوان کرد: گرفتن جواز تاسیس 
اصال به این شکل نیست و شما به راحتی ظرف یک ساعت می 
توانستید جواز تاسیس را بگیرید. در نتیجه این سخنان قرار شد 

مشکل خانم بهنام از طریق صمت پیگیری شود.

بانک فقط در سود مشارکت دارد نه در ضرر!

ملک آبادی عضو اتحادیه درودگران و تولید کننده مصنوعات چوبی 
نیز با گالیه از این که تولید کننده همچون سیبلی است که از همه 
اداره ها به سمت او نشانه گیری شده و ضربات مهلکی خورده 
که به زودی زمین خواهد خورد، اضافه کرد: 90 درصد مسئوالن 
نگران پست شان هستند و موقعیت خود را به تولید کننده ترجیح 
می دهند. تولید کننده ای که واسطه برای نان آوری کارگران 
است، رها شده و همان کارگران بیکار شده سربار جامعه می شوند. 
وی با انتقاد شدید از بانک ها که خود را شریک در تولید معرفی 
می کنند، عنوان کرد: بانک فقط در سود مشارکت دارد نه در ضرر! 
تنها نفری که سود را همان اول یکه شمار می خواهد بانک است.

در مجلس قانون وضع می کنیم
 دولت عمل نمی کند!

 وی اظهار کرد: از عبادی نماینده مجلس تقاضا کردم مشکل تولید 
کننده را رفع کنید جواب داد :” ما در مجلس قانون وضع می کنیم 
دولت عمل نمی کند!” ملک آبادی با بیان این که تولید کننده 
باید تفکر خود را روی کار بگذارد اما در عمل این گونه نیست، 
خاطرنشان کرد: 3 سال و نیم است که به دلیل اشتباه کارشناس 

اداره تامین اجتماعی درگیر هستم. 
وی با اشاره به این که کارگری دارم که سال 85 استخدام کردم 
ولی اکنون دچار ضایعه نخاعی شده است، توضیح داد: دکتر قائمی 
و دکتر احمدی اعالم کردند این کارگر نمی تواند حتی 10 دقیقه 
روی پا بایستد، اما 5 سال است می خواهم از کار افتادگی او را 
بگیرم نمی توانم، کارشناسان سازمان می گویند با دستورالعمل 
های ما نمی خواند! وی خطاب به شهرکی عنوان کرد: شما 
بزرگواران خیلی بهتر از ما موانع تولید را می دانید و می توانید 
رفع کنید نیازی به این جلسات نیست ، اما برخی مسئوالن یا نمی 
خواهند مشکل تولید کننده را رفع کنند یا هم او را دور می زنند ! 

این عضو اتحادیه درودگران با بیان این که سال گذشته درآمد 
خوبی داشتم اما امسال یک سوم شده و طی 5 ماه گذشته ماهیانه 
8 تا 9 میلیون تومان ضرر می دهم، انتقاد کرد: با این حال اداره 
کل تامین اجتماعی 36 درصد روی بیمه حق کارفرما زده است! 

من سهم کارگر را از کجا بیاورم؟

حربه ای برای دریافت طلب خود از ادارات نداریم

ملک آبادی با اشاره به این که از اداره ها طلب کاریم اما حربه ای 
برای دریافت طلب خود نداریم، عنوان کرد: به دادگستری هم که 
مراجعه کنیم بعد از روندی طوالنی می گویند مشکلی نیست و 

پول شما را خواهند داد. دانشگاه علوم پزشکی با یکی از زیرشاخه 
های ما 80 میلیون تومان قرارداد بسته است بعد از یک سال و نیم 
گفتند 5 متر کم است و این 80 میلیون تومان را تمام این مدت 
نگه داشتند! ام دی اف آن زمان 200 هزار تومان بود ولی االن 
400 هزار تومان شده است، این 80 میلیون تومان برای تولید 

کننده دیگر چه فایده ای دارد؟
 من نیز می توانم پول خود را در بانک بگذارم و رباخوری داشته 
باشم. اما مسئوالن ما باید بدانند تولید کننده ای که به میدان آمده 

، از آسایش خود گذشته و سرمایه اش را به میان آورده است.

تامین اجتماعی هم به دنبال بهانه ای است
 تا بیمه بافنده را حذف کند

بازرگان تولید کننده فرش دستباف نیز در این نشست با بیان این 
که اتحادیه ما 20 هزار بافنده دارد و 5 هزار نفر آن ها بیمه شده 
اند، خاطرنشان کرد: قرار بود دولت به تعهدات خود برای بیمه عمل 
کند و تامین اجتماعی هم بیمه را ادامه دهد، اما دولت به تعهدات 
خود عمل نکرد تامین اجتماعی هم به دنبال بهانه ای است تا بیمه 

بافنده را حذف کند. وی به دو برابر شدن قیمت خامه فرش از 6 
ماه قبل تاکنون اشاره کرد و گفت: علت را صادرات بیش از اندازه 
خامه عنوان کردند به گونه ای که کارخانه فرش تعطیل شده و 
منتظر خامه است. تنها راه پیش رو این است که مصرف کننده 
برای خرید فرش حمایت شود زیرا دیگر صادرات فرش که جزو 

اولین کاالهای تحریم شده بود، امکان پذیر نیست.
بازرگان به پراکنده بودن تولیدی های فرش نیز اشاره کرد و گفت: 
بهترین راه ایجاد مجتمعی برای جمع کردن این تولید کننده ها 
و ایجاد سوددهی بیشتر است که مکانی بزرگ و تسهیالت می 
خواهد. البته ما یک سال دنبال 50 میلیون تسهیالت دویدیم، بعد 
از یک سال 30 میلیون تومان شد در آخر هم مسئول اعطای 
تسهیالت به گونه ای برخورد کرد که از خیر همان هم گذشتیم. 
به گفته وی دیگر تولید برای بافنده توجیه ندارد زیرا قیمت مصالح 

گران شده اما قیمت فرش تغییری نکرده است.

 17 درصد رشد تعدیل نیروی کارگاهی

جدائیان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی 
نیز در این نشست با بیان این که تنش ها و نوسانات ارزی رخ 
داده در سال 97 اصناف را دچار سردرگمی عجیبی کرد و قدرت 
تصمیم گیری حتی برای فردایمان را از ما گرفت، ادامه داد: می 
دانیم قوانین را نمی توان تغییر داد اما تفسیر آن با توجه به موقعیت 

اقلیمی این استان نیاز است. 
وی با اشاره به این که طبق آمار اعالم شده از سوی اداره 
کار، در سال 97 ، 22 کارگاه تعطیل و بیش از 700 کارگر 
بیکار شدند، اضافه کرد: تولید کننده های فعلی نیز نقدینگی 
ندارند و وقتی توان تولید نباشد، خود به خود تعطیل می شوند. 
و  به مشکالت  رسیدگی  حال  در  دائم  اتحادیه  در  از طرفی 
شکایات هستیم و خودمان نیز مانده ایم روی چه قیمت، مبنا 
به آن ها جواب دهیم.به گفته وی مدیران صنفی  آماری  و 
توانمند ، مشکل را موقتی با تعدیل نیرو حل کردند به طوری 
که اردیبهشت امسال نسبت به سال 97، 17 درصد رشد تعدیل 
نیروی کارگاهی داشتیم. در حوزه صنفی ما نیز ، از 220 واحد 

صنفی فعال، 40 نفر مغازه هایشان را بسته اند.
 

قوانین دست و پاگیر برای صنوف تولیدی/
 صنوف استان در حالت کماست

جدائیان با بیان این که پس از تعطیلی بخش صنعت، بسیاری 
وارد حوزه صنفی شدند ، خاطرنشان کرد: اما این جا نیز با قوانین 
دست و پاگیری مواجه شدند که اکنون قادر به پرداخت حداقل 
دستمزد کارگر خود هم نیستند. وی با تاکید بر این که متولیان 
امر صنوف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت کارگروه هایی 
برای رفع موانع تولید و پرداخت وام های تاثیرگذار و راه حل های 
تخصصی و فنی مداوم برگزار کنند، یادآور شد: اگر قرار باشد روند 
به این شکل ادامه یابد تا چند سال دیگر اثری از کارگاه های 

تولیدی نخواهد بود.
صرف  استان  بودجه  که  این  از  گالیه  با  صنفی،  فعال  این 
از  از بیرون کار انجام می دهند،  شرکت هایی می شود که 
شهرکی تقاضا کرد: به دوایر دولتی سازمان ها و ادارات متذکر 
شوید وقتی در استان و شهرستان ها منابعی وجود دارد که 
می توان از آن استفاده کرد، در اولویت قرار بگیرند. جدائیان 
با اشاره به این که در اتاق اصناف ، جلسات ماهیانه ای برای 
پاالیش اتحادیه ها برگزار می شود، تصریح کرد:  دیگر درآمد 
اتحادیه کفاف نمی دهد و مجبوریم با وجود این که سنخیتی 
با اتحادیه های دیگر ندارند، آن ها را ادغام کنیم. وی تصریح 
از آن  کرد: بخش صنوف استان در حالت کماست و خروج 

همت مسئوالن را می طلبد.

نمونه های چینی آفت کار تراشکاران
یکی از فعاالن صنف تراشکاری نیز با بیان این که برای تولید در 
این زمینه اقدام کردم اما اکنون ورشکسته شده ام، اضافه کرد: 
تراشکاری، صنعتی مادر است و خوب می تواند کارآفرینی کند. 
اما اگر قرار است رونق بگیرد باید در قالب شرکت هایی حامی 
باشد که بعد از شروع کار از نظر قانونی، تسهیالت بانکی و 
حتی بازار فروش مورد پشتیبانی قرار بگیرد. وی بیان کرد: در 
صنف ما اتفاق افتاده که با 6 تا 7 کارگر کاری را راه انداختیم اما 
فردی با پول بیشتر، نمونه چینی همان جنس را وارد می کند 
و دست ما نیز برای رقابت بسته است. به گفته وی در شهر 
خودمان برجی 10 تا 15 میلیارد تومان از طریق ضایعات توسط 
برادران افغانستانی خارج می شود که می توان برای حل برخی 

از مشکالت صنف ما جلویشان را گرفت.

 واگذاری زمین برای صنوف آالینده 
با نرخ روز، دردی را دوا نمی کند

را  اصلی صنف  نیز مشکل  تراشکاران  اتحادیه  رئیس  یوسفی 

همچون سایر اصناف، کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و نرخ 
باالی سود تسهیالت بانکی و همکاری نکردن بانک ها دانست و 
افزود: بانک ها حداقل سود را 18 درصد اعالم کردند و گرنه کار 

که گیر باشد باید با سود بیشتر هم وام بگیریم.
 وی وضع فعلی صنوف آالینده را دیگر مشکل این اتحادیه 
اعالم کرد و گفت: نزدیک به 15 سال است که بحث صنوف 
آالینده مطرح شده و 2 سال است که تقریبا به نتیجه رسیده اما 
باز هم مشکل داریم. به گفته وی متولیان امر قصد دارند هزار 
و 300 واحد صنوف آالینده را به زمینی در حاجی آباد منتقل 
کنند. طبق قانون شهرداری موظف است صنوف آالینده را جمع 
کند، تسهیالت و مشوق بدهد اما اکنون به گونه ای شده که 
می گویند شهرداری زمینی داشته و آن را به مزایده گذاشته 
تا اصناف بخرند! زمینی که دولت 4 سال پیش برای صنوف 
آالینده واگذار کرده اکنون آماده سازی شده است، طبیعتا ارزش 
افزوده آن باال رفته است و وقتی از ما می خواهند به نرخ روز 
 آن را خریداری کنیم چه دردی از صنوف آالینده رفع می شود؟
70 درصد اصناف این حوزه مستاجر هستند اما وقتی حساب و 
کتاب می کنند که زمینی در حاجی آباد را باید به همان نرخ زمین 

داخل شهر بخرند، منصرف می شوند.

 همکاری بسیار کم اداره آب و فاضالب
 با ریخته گران شهر

 
یوسفی با اشاره به این که در شهر 8 واحد صنفی ریخته گری 
فعال است ، اضافه کرد: اداره آب و فاضالب تنها جایی است که 
می تواند به این ها کار ساخت درب های چدنی را بدهد تا خود 
را سر پا نگه دارند. اما در همین حد هم همکاری نمی کنند و 
ساخت آن ها را به استان های دیگر می دهند! وی خواهان 
گرفتن 4 درصد پرداختی حق مشاغل سخت و زیان آور کارگران 
به صورت ماهیانه همچون  3 درصد بیمه بیکاری، 7 درصد سهم 

کارگر و 20 درصد سهم کارفرما نیز شد.
این فعال صنفی با بیان این که متاسفانه امروز 20 درصد از 
اصنافی که در این رسته کار می کردند تعطیل کردند، خاطرنشان 
کرد: طبق آمار ما بین 45 تا 48 درصد اشتغال کشور را اصناف 
به خود اختصاص دادند، این رقم باالیی است اما چه حمایتی از 
آن ها می شود. یوسفی با اعتقاد بر این که اگر یک واحد صنفی 
حمایت شود زمینه ایجاد یک واحد تولیدی بزرگ هم فراهم می 
شود، اضافه کرد: نرخ انرژی امسال 7 درصد افزایش داشت. ما 
نیز مجبوریم پرداخت کنیم وگرنه یک کارگاه با 10 نفر نیرو 

بدون برق چه می تواند انجام دهد.

قانون “کارگاه های تولید زیر 10 نفر، 
معاف از مالیات” اجرا نشده است

 وی به افزایش 36.5 درصدی حقوق کارگران در سال جاری نیز 
اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی این مبلغ حتی کم است، اما 
برای کارفرما چه چیزی در نظر گرفتند تا بتواند این مبلغ را تامین 
کند؟ اصالح و بازنگری قوانین کار خیلی می تواند موثر باشد.
این فعال صنفی با بیان این که ماده 191 قانون کار به صراحت 
معافیت مالیاتی برای کارگاه های تولیدی زیر 10 نفر را اعالم 
کرده است، افزود: با این حال دولت برای تحقق این قانون چه 
کاری انجام داده است؟یوسفی با بیان این پیشنهاد که دولت حق 
بیمه کارفرما را همان طور که برای 5 نفر نیرو حذف کرده برای 
تعداد باالتر نیز حذف کند، خاطرنشان کرد: از طرفی دستگاه 
هایی همچون بیمه و باالخص امور مالیاتی اتحادیه ها را سهیم 
کنند، زیرا من به عنوان رئیس اتحادیه وضعیت واحدهای صنفی 

را خیلی بهتر از کارمند اداره می دانم.
ادامه نشست را در شماره آتی روزنامه خواهید خواند...

مشکالت تولید از زبان فعاالن صنفی استان
دی

رآبا
 خی

س:
عک



موفقیت و انرژی

شخصیت وابسته

ساکن نباشید و حرکت کنید

نیست  رویداد  یک   - است  روند  یک  موفقیت 
اتفاق  شبه  یک  است  ممکن  اهداف  برخی  ؛ 
بیشتری  زمان  به  نیاز  دیگر  بعضی  بیافتند. 
پیشرفت  بروید.  پیش  خود  برنامه  طبق  دارند. 
انجام  نیز  را  اصالحات  و  کنید  ارزیابی  را  خود 
و  کنید  حفظ  تان  ذهن  از  را  خود  هدف  دهید. 
در  اگر شما  کنید.  نیز محکم حفظ  را  خود  پای 
قطعا  هستید،  هدفی  به  رسیدن  برای  تالش 
 موانعی وجود خواهد داشت. من آنها را داشته ام، 
نیستند  الزم  موانع  اما  اند،  داشته  را  آنها  همه 
که شما را متوقف کنند. اگر به سمت یک دیوار 
فرار کردید، به اطراف نروید و تسلیم نشوید، یاد 
بگیرید که چگونه می توان از آن باال رفت، از آن 

باال بروید یا در اطرافش کار کنید.

برقراری رابطه و ازدواج با شخصیت وابسته

در برخورد با شخصیت  وابسته او را مطیع، فروتن، 
اجازه  دیگر  افراد  به  که  می یابید  در  دائمی  موافق 
می دهد در تصمیمات مهم زندگی آنها دخالت کنند، 
زیرا اعتماد به نفس باالیی نداشته، قادر به اداره زندگی 

خود به طور مستقل نیستند.
رفتارهای  با  شان  روابط  در  وابسته  شخصیت های 
مطیعانه و خوش مشرب افراطی سعی می کنند که 
هیچکس نتواند خواهان ترک اجتماعی با آنها باشد 
و هرگونه تنهایی و رها شدن به حال خود، احساسات 
خالی بودن و اضطراب بیش از اندازه را در آنها به وجود 
می آورد. روابط این بیماران محدود به کسانی است که 
به آنها اتکا دارد. اگر قصد ازدواج با شخصیت وابسته را 
دارید باید بدانید که نکته مهم در برخورد با شخصیت 
های وابسته این است که این افراد پذیرفتن هر نوع بد 
رفتاری دیگران نسبت به خودشان بدون اعتراض است.
اگر این بیماران والدین یا همسر سلطه جو داشته باشند، 
والدین مسلط احساس سودمندی، قدرت و شایستگی 
نموده، به طور ناخواسته این رفتار را در فرزندان شان 
سوء  به  احتماال  مسلط  همسران  و  می زنند  دامن 
استفاده های بدنی و جسمی آنها مبادرت می کنند؛ بدون 

اینکه با اعتراض یا ترک جسورانه آنها روبرو شوند.
با حمایت درمانگر چنین بیمارانی می توانند استقالل 
و قاطعیت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. اما 
نباید در این کار عجله کرد، چون باعث سردرگمی 
بیمار می شود. در کنار درمان بینش گرا استفاده از رفتار 
درمانی، آموزش قاطعیت و اظهار وجود، خانواده درمانی 

می تواند به موفقیت بیشتر درمان منجر شود.
بیماران وابسته عالئم فرعی دیگری نظیر اضطراب 
از  می توان  که  می دهند  نشان  را  افسردگی  و 
با کمک پزشک    ضداضطراب ها و ضدافسردگی ها 

برای بهبودی آنها استفاده کرد.  

خواص نوشیدنی کفیر 
برای تمدد سیستم عصبی

فرآورده  یک  و  گازدار  و  ترش  نوشیدنی  یک  کفیر 
حاصل از تخمیر شیر است. کفیر، منبع مناسب پروتئین  
بوده و حاوی تعداد زیادی از اسیدهای آمینه ضروری 

برای سالمت بدن است. از جمله این اسیدهای آمینه 
تریپتوفان است که ماده مناسبی برای تمدد سیستم 
عصبی است. این محصول موجب جذب و ذخیره 
کلسیم و منیزیم می  شود، در نتیجه در تقویت سیستم 
عصبی موثر است و در افرادی که از بی  خوابی و استرس 
رنج می  برند می  تواند آرام  بخش و کمک کننده باشد.  

مصرف خرما 
خطر سکته را کم می کند

خرما یکی از مواد مغذی و خوشمزه ای است که معموال 
کارشناسان تغذیه مصرف آن را در رژیم غذایی روزانه 
افراد توصیه می کنند. البته باید تاکید کرد که این میوه 

پرخاصیت حاوی فیبر طبیعی است و به دلیل داشتن 
پتاسیم برای تقویت سیستم عصبی بدن نیز مفید است.

متخصصان تغذیه بر این باورند که خوردن خرما خطر 
ایجاد سکته را نیز کمتر می کند و مصرف مقدار مناسب 
خرما کلسترول خون را نیز کاهش می دهد.  برای تنظیم 

وزن می توان این ماده غذایی مفید  استفاده کرد.

با بیماری کزاز 
بیشتر آشنا  شوید

کزاز بیماری است که با بی خوابی، گرفتگی عضالت 
فک و زبان همراه است و فرد بیمار نمی تواند برای حرف 
زدن و یا جویدن غذا دهان خود را باز کند؛ با پیشرفت 

کزاز، عضالت سایر قسمت های بدن نیز دچار انقباض 
اختالالت عضالت صورت که  بر  می شوند، عالوه 
باعث پیدایش قیافه خندان با ابرو های باال آمده است، 
تحریکات نوری، صدا، تماس و سایر محرک ها باعث 

ایجاد تشنج در بیمار می شود.

کیست  مویی سراغ
 چه کسانی می آید؟

آرایشگرها، افراد شاغل در حرفه پشم چینی گوسفندان و 
افرادی که شیر دام ها را می دوشند گاهی کیست مویی را 
بین انگشتان دست خود تجربه می کنند. ازجمله عوامل 

ایجاد این عارضه می توان مواردی چون شیوه زندگی 
غیرفعال، دارا بودن شغلی که در آن فرد باید برای مدت 
زمان طوالنی بنشیند، پرمویی و تار های مویی محکم 
و تیز در بدن را نام برد.  تنظیم وزن، اجتناب از نشستن 
برای ساعت های طوالنی و اصالح مو های بدن برای 

جلوگیری از شکل گیری کیست مویی  موثر است.

مصرف خودسرانه ریتالین 
منجر به اعتیاد می شود

مصرف خودسرانه ریتالین منجر به اعتیاد به این دارو می 
گردد. این دارو با مصرف مداوم بدن به قرص مقاومت 
پیدا کرده و نیازمند داروی بیشتری می گردد. تغییرات 

ضربان قلب و فشار خون، تهوع، استفراغ، جوش های 
پوستی و خارش پوست، کاهش وزن، دردهای شکمی و 
مشکالت معده بروز حالت های روان پریشانی و عالئم 
وابستگی به ریتالین و بروز  افسردگی بعد از قطع مصرف 
است. مقادیر باالی مصرف، عوارض احساس حرکت و 

جنبش حشرات زیر پوست و سکته را در پی دارد.

ممکن است اشتها نداشتن کودک، علتی در سالمتی او داشته باشد. یک بیماری مزمن، چیزی شبیه آنفلوآنزا و یا یک 
عفونت حاد که کودک از خوردن امتناع می کند. این حالت برای مدت کوتاهی است و زمانی که احساس بهتری پیدا 
کند، اشتهای بیشتری خواهد داشت. یک مشکل اساسی دیگر هم زمانی است که کودک گرسنه است؛ اما دوست دارد 
گرسنگی اش را فقط با خوردن غذاهایی که به نظر خودش خوشمزه است جواب بدهد. پدر و مادر نقش کلیدی را در حل 
این مسئله دارند.اگر نگرانی والدین محیطی ُپرتنش در زمان صرف غذا ایجاد کند، نگرش کودک نسبت به غذا منفی تر 
خواهد شد. ضمناً اگر کودک فقط بخواهد غذاهایی که خودش می پسندد را بخورد و پدر و مادر نیز جواب خواسته اش را 
 بدهند، انتظارات منفی در او جا خواهد افتاد. اگر چنین اختالفی ادامه پیدا کند، سالمت کودک تحت تأثیر قرار می گیرد.

در نتیجه، پزشک ممکن است به والدین بگوید که کودک برای وزن گرفتن به کمک نیاز دارد.

در ماه مبارک رمضان زولبیا و بامیه طرفداران زیادی پیدا می کند و مردم قبل از  افطار جهت خرید زولبیا و بامیه به مراکز 
عرضه این شیرینی مراجعه می نمایند. هنگام خرید زولبیا و بامیه به نکات بهداشتی ذیل توجه نمایید: از خرید زولبیا وبامیه 
از دست فروشان ، سوپرمارکت و لبنیاتی هاو.... جدا خودداری نمایید و زولبیا و بامیه را صرفا از مغازه های قنادی و شیرینی 
فروشی های مسقف و دارای پروانه کسب خریداری نمایید. رنگ زولبیا بامیه باید زرد و طالیی باشد. رنگ های متمایل به 
قهوه ای و قهوه ای سوخته و یا تیره نشان دهنده طبخ زولبیا بامیه با روغن های سوخته و چند بار مصرف می باشد و هرگز 
تیره بودن زولبیا و بامیه نشان دهنده برشته بودن و یا سالم بودن آن نیست. زولبیا و بامیه های خمیر- از هم پاشیده- شکرک 
زده و زعفرانی مورد تایید نمی باشد و بعضا به جای زعفران در زولبیا از رنگ های مصنوعی، زعفران های تقلبی و گیاهان 
گل رنگ استفاده می شود.      مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نکات بهداشتی در خرید زولبیا و بامیهوقتی کودک تان نمی خواهد غذا بخورد

افسردگی یک حالت روانی )احساسی( است که همگان در لحظاتی 
به آن دچار می شوند. مثل فوت یک عزیز یا نمره کم آوردن و 
شرایط مشابه که امکان دارد همه افراد در این شرایط حالتی از 

افسردگی از خفیف تا شدید را تجربه می کنند.
به تعبیری دیگر افسردگی حالتی از اندوه، ناامیدی و بیچارگی همراه 
با کندی و رخوت در فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی است. حالتی 
مشخص همراه با غمگینی، گرفتگی، بی حوصلگی، کاهش عمیق 
میل به فعالیت های لذت بخش روزمره مثل ورزش، تفریح و غذا 
خوردن است. افسردگی در افراد باالی چهل سال شایع است و با 

آشفتگی و بی قراری همراه است.

ورزش راهی برای درمان افسردگی: ورزش هم در مدت کوتاه 
و هم در طوالنی مدت یک داروی ضدافسردگی مفید است. 
ورزش باعث کاهش افسردگی در میان همه جمعیت های مورد 
مطالعه شده، بیشترین تاثیر را در افرادی داشته که از فعالیت بدنی 
 بیشتری برخوردارند. ورزش در همه طبقات سنی به میزان قابل
مالحظه ای از افسردگی می کاهد، هر چه بر سن افراد افزوده 
شود، کاهش افسردگی در اثر آن بیشتر است. ورزش برای هر 
دو جنس زنان و مردان سودمند است و به صورت ضدافسردگی 
از سایر  آرام بیش  مناسبی عمل می کند.پیاده روی و دوی 
انواع حرکات ورزشی مورد مطالعه قرار گرفته اند اما همه انواع 

شامل هوازی و بی هوازی در کاهش افسردگی موثرند. هر چه 
مدت برنامه ورزشی و تعداد جلسات آن بیشتر باشد، تاثیر آن در 
کاهش افسردگی بیشتر است. موثرترین و بهترین روش درمان 
افسردگی همراه ساختن روان درمانی و ورزش است. بنابراین 
متخصصان، ورزش را به عنوان بخشی از برنامه درمان افسردگی 

به بیماران توصیه می کنند. 
پیاده روی در جنگل و طبیعت: سعی کنید مسیرهای پیاده روی در 
جنگل و طبیعت را طی کنید. طبیعت تاثیر زیادی بر آرامش ذهن 
دارد. گذراندن زمان در کنار طبیعت باعث کاهش اضطراب می شود 

و ترشح هورمون آرامش بخش را در بدن افزایش می دهد.

چطور می توان از افسردگی خالص شد 

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که ]رمه  های خود 
را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل/ آیه ۱۰(

سخن روز

 موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا 
می گذاریم. )کریس ماسگرو(

چهارشنبه   * ۸  خرداد  ۱۳۹۸ * شماره ۴۳۶۰ 
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شماره ۴۳۶۰                         

۸۹
۶۳4۹
۹۵۳
۱۶۷4

۵۱۷۳
۲۷۹

۸۲۱4
۱۶

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.

4۲۶۱۳۸۹۷۵

۷۵۳4۹۲۸۱۶

۸۱۹۷۶۵۲۳4

۱۷۸۲4۹۵۶۳

۹۳۵۶۸۱۷4۲

۲۶4۵۷۳۱۹۸

۵4۱۳۲۷۶۸۹

۳۸۷۹۵۶4۲۱

۶۹۲۸۱4۳۵۷

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

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل     09153635015 - ناصری نژاد

مرکز تخصصی تعمیر و فروش 
مانیتور و  مینی کیس های

قدرتمند  اروپایی 
قبل از خرید حتما قیمت را از ما 

بپرسید
@ asbirjsnd  

www.asbirjand.ir
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

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

093۷093۷338

استخدام نیروی آقا در مرغداری
 32212608

ساعت تماس: 8-12
برگ سبز خودروی هاچ بک چری به شماره پالک 

۷15 ب 5۷ ایران 52 به نام اسماء عبداللهی
 به شماره ملی 064016۷3۷3 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 2۷ بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس ۷- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 1۷- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 95۷-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 

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 ۳
۳۲۲۳0۲۵۱ - 0۹۱۵۱۶۱4۲۸۷- 0۹۹04۸۶۹۹۷۱ 

اتبلوسازی عابدپور
جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 

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

تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند
و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 

هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613۷۷6

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -093968433۷1

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

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32231717



۵
چهارشنبه * 8 خرداد 1398 * شماره 4360

اهدای زمین برای احداث چمن مصنوعی در امیرآباد

صداوسیما- خیر نیکوکار بیرجندی یک قطعه زمین برای احداث زمین چمن مصنوعی در روستای امیرآباد بیرجند در اختیار آموزش و پرورش قرار داد. مدیر کل 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این زمین به مساحت هزار  و 500 مترمربع و به ارزش تقریبی 700 میلیون تومان است. محمد علی واقعی خطاب به 

این خیر نیکوکار گفت: احداث ورزشگاه از عوامل مهم در کاهش آسیب های اجتماعی و گامی موثر در ارتقای نرخ سالمت جسم و جان دانش آموزان است.

خبر ویژه

*به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان مبارزه با سن گندم در سال جاری در 

438 هکتار از اراضی کشاورزی انجام شد.
*مأموران انتظامی طبس 27 عدد گوشی تلفن همراه 

قاچاق را کشف کردند.
*دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی باستان شناسی 
از برگزاری چهارمین همایش ملی باستان شناسی در 

دانشگاه بیرجند در آبان  امسال خبر داد.
*400 هزار سند و مدرک از شهدا و رزمندگان دفاع 

مقدس خراسان جنوبی جمع آوری شده است.
* مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صدور مجوز 
مشاغل خانگی در خراسان جنوبی الکترونیکی شد.
* هواشناسی اعالم کرد :برای امروز تا پایان هفته در استان 
گاهی وزش تند باد و گرد وخاک پیش بینی می شود.
*جشن بیش از 50 نفر روزه اولی با مشارکت کانون 
مساجد و پایگاه فرهنگی اجتماعی مهرشهر بیرجند 
در مسجد حضرت فاطمه معصومه )س( برگزار شد.

*جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: مأموران 
قاچاق  گوسفند  ریال  میلیون  انتظامی طبس 360 

کشف و توقیف کردند.

اخبار کوتاه

زنگ خطر کاهش
 جمعیت در کشور

روند جمعیتی جامعه رو به کاهش است که با اجرای 
سیاست های کلی جمعیتی رهبر معظم انقالب می 
توان از آن پیشگیری کرد. به گزارش صداوسیما، رئیس 
مرکز بهداشت شهرستان بیرجند در کارگروه آموزشی 
افزایش بارداری های برنامه ریزی شده و پیشگیری 
از بارداری های پرخطر و ناخواسته با بیان این مطلب 
گفت:  براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، 
نرخ باروری در کشور به کمتر از 1/2 فرزند برای هر 
زن کاهش پیدا کرده است و اگر این روند ادامه پیدا کند 
تا سال 1415 با رشد منفی مواجه خواهیم بود.زنگوئی 
مطلق در این کارگاه آموزشی که با حضور پزشکان، 
ماماها و مراقبان سالمت و با رویکرد افزایش نرخ باروری 
و فرهنگ سازی در این خصوص برگزار شد، افزود: با 
سیاست های کلی جمعیت  ابالغیه رهبر معظم انقالب 
مبنی بر  بالندگی، جوانان، تسهیل و تشکیل خانواده و 
افزایش فرزند آوری، امیداوریم همه سازمان ها و نهادها 
دست به دست هم دهند تا فرهنگ سازی و آگاهی های 

جامعه را برای این موضوعات افزایش دهند.

حوادث

ورزشی

نوبت دهی طرح سنجش سالمت
 نوآموزان از 18 خرداد

صداوسیما- سامانه سنجش سالمت نوآموزان بدو 
ورود به دبستان از 18 خرداد فعال می شود. رئیس 
از  گفت:  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره 
این تاریخ والدین با مراجعه به مدارس می توانند 
برای سنجش نوآموز خود نوبت بگیرند. بااطمینان 
با بیان اینکه طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو 
ورود به دبستان از 25 خرداد اجرایی می شود افزود: 
14 پایگاه در استان در این طرح فعال خواهند بود. 
وی گفت: کودکان پیش دبستانی هم می توانند در 
مهدکودک ها برای این طرح سنجش شوند. وی 
آمادگی تحصیلی و هوش، غربالگری شنوایی، بینایی 
و جسمانی و تست اوتیسم را از جمله مواردی دانست 

که در طرح سنجش ارزیابی می شود.

پیشرفت شهر با انسجام و هماهنگی 
شهردار و اعضای شورا

در  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  کاوش-رئیس 
دیدار اعضای شورا با معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اظهار کرد: انسجام و تعامل در مجموعه 
شورا در کنار شهردار با تجربه و با سابقه در شهرداری 
بیرجند کمک موثری در پیشبرد امور شهر است. وی 
با اشاره به اینکه کارهای زیرساختی خوبی در شهر 
انجام شده اضافه کرد: از جمله این اقدامات می توان 
به زیباسازی شهر، پروژه فرهنگ سرای شهرداری، 
میدان اجتماعات، پارک جنگلی و طرح 450 هکتاری 
اشاره کرد. رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند به 
چالش های طرح 450 هکتاری و مزایده های بنیاد 
مستضعفان اشاره کرد و از بررسی محدوده شهری 
خبر داد. تقی زاده خواستار تعامل در خصوص پرداخت 
سهم شهرداری ها شد و ابراز امیدواری کرد: حوزه 
معاونت هماهنگی امور عمرانی پل ارتباطی خوبی 
برای مدیریت شهری باشد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار هم از حمایت جدی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی خبر داد و یادآور شد: وقتی فضا برای 
ورود سرمایه گذاران به استان و شهر بیرجند فراهم 
باشد می توانیم در جای جای این استان، ظرفیت 
های بالقوه را به حالت بالفعل درآوریم. میر جعفریان 
با اشاره به ساخت و سازهای بی رویه ادامه داد: با 
برخوردهای قانونی می توانیم جلوی این اتفاقات را 
بگیریم. وی از بررسی طرح 450 هکتاری، طرح جامع 
ترافیکی و طرح تفصیلی در چارچوب قانون و با انجام 
کار کارشناسی خبر داد و خاطر نشان کرد: پیشبرد امور 
با تعامل دستگاه های اجرایی و پرداخت مطالبات 
شهرداری ها از الزامات می باشد. وی گفت: در صورتی 
که بودجه عمرانی 70 درصد بودجه شهرداری را شامل 
شود از لحاظ مالی شهرداری بیرجند را حمایت می 
کنیم. شایان ذکر است در ادامه این نشست مواردی 
از قبیل توجه ویژه به پروژه های فرهنگی و معنوی، 
انتقاد از انتقال پایگاه شکاری خور به شهر بیرجند، تایید 
ایمنی مخازن سوخت، تعریض خیابان های پر تردد ، 
تالش برای رفاه شهروندان و بازنگری طرح تفصیلی 

توسط اعضای شورا مطرح شد.

راه ۹ روستای نهبندان
 در دست ساخت است

ایرنا - مدیر راه و شهرسازی نهبندان گفت: راه آسفالت 
9 روستای این شهرستان با اعتبار بیش از 90 میلیارد 
ریال در دست ساخت است. صحراگرد افزود: جاده این 
روستاهای باالی 20 خانوار به طول 46 کیلومتر ساخته 
می شود. وی بیان کرد: 100 روستای باالی 20 خانوار 
در شهرستان نهبندان وجود دارد که از این تعداد جاده 
16 روستا به طول 45 کیلومتر فاقد آسفالت است. وی  
گفت: هم اکنون 94 درصد روستاهای باالی 20 خانوار 

این شهرستان دارای راه آسفالت هستند.

 خراسان جنوبی میزبان مسابقات
 بین المللی اسکواش

ایسنا- رئیس هیئت اسکواش گفت: خراسان جنوبی برای 
نخستین بار میزبان مسابقات بین المللی اسکواش شد. 
غنی  اظهار کرد: این مسابقات  در رده های سنی کمتر از 
19سال  از 12 تا 16 اسفند امسال تحت عنوان “ بیرجند 
جونیور “ برگزار می شود. وی ادامه داد: در این مسابقات 
هر ورزشکاری از تمام کشورها به جز کشورهایی که 
توانند شرکت کنند.  دارند، می  ویزا  اخذ  محدودیت 
غنی گفت: مبلغ جایزه که در زمان حاضر برای این 
مسابقات در نظر گرفته شده، 5 هزار دالر است که بین 
افغانستان، کریدور تبادالت شرق کشورنفرات اول، دوم و سوم مشترک تقسیم خواهد شد.

کاری- رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با بیان 
تبادالت شرق   تواند کریدور  افغانستان می  اینکه 
کشور  باشد، گفت: طبق آمار سال 96 کشورهای 
واردکننده کاال به افغانستان، ایران )با 2.7 میلیارد 
دالر(، پاکستان، امارات متحده عربی، هند، ترکیه و 
مالزی بوده که سهم هر کدام از این کشورها نیز 
مشخص است. محمدرضا کریم زاده روز گذشته  در 
نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی با بیان اینکه 
در سال گذشته چهارمین بازار صادراتی ما به کشور 
افغانستان بوده است، ادامه داد: سال گذشته میزان 
صادرات ایران به کشور افغانستان حدود 2.9 میلیارد 
دالر بوده و این درحالی است که واردات ما فقط 11 

میلیون دالر بوده است.

۱۰ درصد بازار فروش داروی
 افغانستان در اختیار ایران است

وی با اشاره به اینکه از زمینه های تبادل تجاری 
با کشور افغانستان موضوع دارو است، یادآور شد: 
متاسفانه از بازار فروش 500 میلیون دالری دارو در 

افغانستان فقط 10 درصد در اختیار ایران است. رایزن 
بازرگانی ایران در افغانستان با اشاره به گردشگری 
سالمت یادآور شد: از این رقم بالغ  بر 246 میلیون 
دالر بابت درمان در دیگر کشورها هزینه می شود 
که خراسان جنوبی با توجه به بیمارستان های مجهز 

می تواند در این بخش سرمایه گذاری کند.

ارتقای تجارت خراسان جنوبی با افغانستان
ارتقای  راستای  در  اینکه  به  اشاره  با  زاده  کریم 
افغانستان   با  خراسان جنوبی  در  تجاری  ارتباطات 
افغانستان  تولیدات  معرفی  نمایشگاه  برگزاری 
از  تجاری  هیئت  اعزام  برنامه ریزی  بیرجند،  در 
خاطر  است،  مفید  افغانستان  به  خراسان جنوبی 
نشان کرد: برگزاری همایش معرفی ظرفیت های 
برنامه ریزی  و  کابل  یا  بیرجند  در  خراسان جنوبی 
استان های  اتاق های  و  اتحادیه ها  از  دعوت  برای 
راه های تجارت  از دیگر  افغانستان  مورد نظر در 
با این کشور است. وی با بیان اینکه ایجاد پرواز 
افغانستان، سفارش  به  از خراسان جنوبی  مستقیم 

به  با توجه  آنجا  از  واردات  افغانستان و  گشت در 
منابع آبی و موضوع بازارچه های مرزی در تجارت 
با کشور افغانستان باید مد نظر قرار گیرد،  ادامه داد: 
دولت افغانستان بیان می  کند که بازارچه های مرزی 
برای آنان نفعی ندارد و از این منظر باید ساز و کاری 
طراحی کرد تا طرف افغانستانی از ورود به بازارچه ها 

احساس نفع اقتصادی کند.

صادرات خراسان جنوبی
 ۷۱ درصد کاهش یافت

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم در این جلسه 
عنوان کرد: خراسان جنوبی طی دو ماهه اول سال،  
42 میلیون و 500 هزار دالر صادرات  کاال داشته 
است و  میزان صادرات استان طی این مدت از نظر 

ارزشی 71 درصد کاهش داشته است.
علی خاشی با بیان اینکه  مجموع صادرات خروجی 
در دو ماهه امسال بالغ بر 42 میلیون و 500 هزار 
دالر و بر اساس وزنی بالغ بر 350 هزار تن بوده 
است، افزود: این میزان  نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از نظر ارزش 71 درصد و از نظر وزنی 50 درصد 
کاهش  دلیل  داد:  ادامه  وی  است.  داشته  کاهش 
اجرای  دلیل  به  امسال  ابتدای  ماهه  دو  صادرات 
ممنوعیت صادراتی و طرح پیمان سپاری ارزی است 
و بحث ممنوعیت های صادراتی بسیار بر خراسان 
جنوبی تاثیر گذاشت و در زمینه سیمان و خوراک دام 

و طیور ضرر کردیم.

فعالیت در بازارچه دوکوهانه 
درخواست تجار استان

 خاشی تاکید کرد: یکی از درخواست های تجار 
خراسان جنوبی فعالیت  بازارچه دوکوهانه است.

خاشی با اشاره به اینکه کارخانه سیمان قاین از سال 
گذشته که مسئله طرح پیمان سپاری ارزی اجرا شده 
صادرات نداشته است، یادآور شد: کارخانه سیمان 
باقران هم صادرات را با ریسک باالیی انجام می 
دهد که امیداریم سریع تر برای کار پیمان سپاری 
ارزی و ممنوعیت صادراتی تدابیری اندیشیده شود. 
در  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل 

و  گرفتیم  قرار  این موضوع  تاثیر  تحت  سال 93 
سال 97 نیز حدود پنج ماه صادرات چهار قلم کاال 
شامل سوخت، سیمان، کاشی و سرامیک به کشور 
افغانستان ممنوع شد و با رایزنی ها این محدودیت ها 
تا 15 تیر امسال رفع شده است. وی با بیان اینکه  
کشور افغانستان اعتقادی به بازارچه ها ندارد و بیشتر 
برای تحقق منافع دولتی خود به دنبال ایجاد گمرک 
رسمی هستند، ادامه داد:  برای ایران فرقی ندارد اسم 
آن بازارچه باشد یا گمرک رسمی، بلکه مهم این 

است که فعالیت تجاری انجام شود.

حسینی - طرح تهیه و توزیع بسته های غذایی و طبخ 
غذای گرم برای توزیع بین 3 هزار نفر از نیازمندان 
استان روز گذشته به همت 60 نفر از جوانان مسجد 
حضرت محمد رسول ا... )ص( بیرجند انجام شد. یکی 
از دست اندرکاران این طرح با بیان این که کمک های 
بسیار خوبی با همت مردم استان جمع آوری شد، 
اضافه کرد: حتی مبالغ واریزی از اصفهان، تهران و 
تربت حیدریه داشتیم. گفتنی است در مرحله اول این 
طرح، 200 بسته غذایی با مبلغ حدودا 17 میلیون تومان 
شامل کاالهایی همچون برنج، روغن، لپه، عدس، 
ماکارونی و سویا تهیه شد که برای تامین آن کمیته 
امداد 10 میلیون تومان و مردم 7 میلیون و 700 هزار 
تومان کمک کردند. این بسته ها به دست نیازمندان 
استان حتی در روستاهای مرزی نیز رسید. مرحله 
 دوم ، طبخ غذا با نام و نذر “امام علی )علیه السالم(” 
تا 2 هزار  برای هزار و 500  بود  ابتدا قرار  بود که 
نفر تهیه شود اما مدیر کل کمیته امداد 3 هزار نفر 

را پیشنهاد داد. طبخ و توزیع از روز دوشنبه ساعت 5 
بعدازظهر شروع و تا 10 صبح سه شنبه توسط گروهی 

از جوانان فعال استان با این جمله که “ اگر امشب 
امیرالمومنین کیسه غذایش برای یتیمان و نیازمندان 
نیست، شیعیانش آمده اند تا کیسه بر دوش بگیرند” 

ادامه داشت. همچنین به جای   3 هزار ، 3 هزار و 500 
بسته تهیه و در شهرستان های خوسف، قاین، درمیان، 

سربیشه و بیرجند و همچنین مناطق سیل زده استان 
توزیع شد. در این مرحله، به میزان کمک های جمع 
آوری شده از طرف  مردم، کمیته امداد امام خمینی نیز 

کمک کرد. نکته قابل توجه اینجاست که پس از پخت 
غذا، 2 میلیون تومان دیگر نیز توسط مردم کمک شد.
شایان ذکر است، شب سه شنبه، استاندار به میان 
این جوانان آمد و از نزدیک شاهد تالش های آنان 
بود. در این بازدید استاندار ، مدیر کل کمیته امداد و 
مدیر کل امور زندان ها هر کدام قول کمکی به مبلغ 
5 میلیون تومان را دادند که برای حمایت از ایتام 
استفاده خواهد شد. این دست اندرکار طرح اطعام 
نیازمندان،  از مشکالت بزرگ کار را آمارهای موازی 
این موضوع  افزود:  و  اعالم  نیازمندان در شهر  از 
موجب می شود خانواده ای چندین بار غذا بگیرد و 
خانواده دیگری بی نصیب بماند. در همین راستا در 
هر کدام از محالت هدف همچون انقالب، کارگران 
و موسی بن جعفر)ع( یک نفر نماینده و معتمد آگاه 
به خانواده های محله را انتخاب کردیم و تحویل 
غذا به این افراد انجام می شد. از سوی دیگر در 
این حرکت، کد ملی افراد نیز گرفته شده و در سامانه 

بهزیستی و کمیته امداد جستجو می شد تا اگر تحت 
پوشش نباشند، با این شناسایی تحت پوشش قرار 
بگیرند. الزم به ذکر است تهیه بسته های غذایی 
برای خانواده های سیل زده استان و دلجویی حضوری 
از آن ها، از دیگر برنامه های آتی این جوانان است. 
همچنین قصد دارند تا در روز عید فطر زمینه ای را 
فراهم کنند تا هر فردی که برای نماز عید آمد ، یک 
نفر یتیم را سرپرستی کند، اگر این اتفاق بیافتد دیگر 
در استان یتیمی بدون سرپرست نخواهیم داشت. این 
طرح کم نظیر در استان، به همت جوانانی انجام شده 
که بیشتر زیر 30 سال سن دارند که در ایجاد حرکتی 
چنین زیبا، سنگ تمام گذاشتند به طوری که عبادی 
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس از 
آن ها به عنوان باکری های زمان جنگ یاد کرد. در 
همین راستا، حمایت ارگان های مرتبط و متولی امر از 
این جوانان در توسعه و گسترش فعالیت هایی برای 

حمایت از نیازمندان موثر خواهد بود.

سقوط از کوه جان زن 
30 ساله را گرفت

فرمانده انتظامی بشرویه گفت: یک زن 30 ساله بر اثر 
 سقوط از کوه در ارتفاعات روستای »کالته برکانی« 
این شهرستان جان خود را از دست داد. سرهنگ فاضل 
مریمی اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر سقوط فردی از کوه در ارتفاعات روستای 
کالته برکاتی این شهرستان بالفاصله نیروهای امدادی 
و مأموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: 
مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند زن 30 
ساله که به همراه خانواده اش برای جمع آوری گیاهان 
دارویی به ارتفاعات رفته بود از کوه سقوط کرده است و 
از ناحیه سر دچار جراحت و خونریزی شده و بر اثر شدت 
جراحات جان باخته است. سرهنگ مریمی گفت: در این 
رابطه پرونده ای تشکیل و با مقام  قضایی هماهنگی 

های الزم انجام شد.

واژگونی پراید در محور خضری - قاین 
یک کشته داشت

فرمانده انتظامی قاین گفت: بر اثر واژگونی سواری پراید 
در محور خضری- قاین راننده خودرو جان خود را از 
دست داد.  سرهنگ محمود زال بیکی افزود: با اعالم 
مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر واژگونی سواری 
پراید بعد از “خضری” بالفاصله مأموران پلیس به همراه 
گروه های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی بیان 
کرد: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند بر 
اثر واژگونی سواری پراید، راننده خودرو به بیرون پرت 
شده و به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته 
است. زال بیکی گفت: کارشناسان پلیس راه علت این 
حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب 

آلودگی از سوی راننده خودرو اعالم کردند. 

بازدید استاندار از روستاهای سیل زده
زده  سیل  روستاهای  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
مرکزی  بخش  روستاهای  و  خونیک  دادران، 
ایسنا،  گزارش  به  کرد.  بازدید  درمیان   شهرستان 
در این بازدیدها معتمدیان با مردم دیدار و گفتگویی 
باغات  به  آسیب  وضعیت  از  و  داشت  صمیمی 

کشاورزی مطالع شد.
استاندار در جمع مردم و دهیاران این روستاها در 
ساحلی  دیوار  و  کشاورزی  قنوات  بازسازی  مورد 
الزم  دستورات  آبرسانی،  پروژه  روند  در  تسریع  و 
را صادر و بر روند ساخت و سازها در روستاها و 

نظارت برای عدم ساخت و ساز غیرمجاز در مسیر 
رودخانه ها تأکید کرد. استاندار همچنین در بازدید از 
روستاهای بخش قهستان شهرستان درمیان در جمع 
مردم روستاهای بیدسک، نگینان و سریجان که از 
سیل اخیر دچار خسارت شده بودند، حضور یافت.
زمین های کشاورزی روستاهای بیدسک و نگینان و 
همچنین پنج منزل از روستای سریجان نیز در سیل 

اخیر دچار آسیب شده است. 
مهدی حمیدی، دهیار روستای بیدسک قهستان 
جاده های  آسفالت  کرد:  اظهار  بازدید  این  در 

از  روستاها  به  آبرسانی  و  گازرسانی  روستاها، 
اقدامات دولت تدبیر و امید بود. وی افزود: مردم 
روستای بیدسک از نعمت آنتن دهی تلفن همراه 
و شبکه های دیجیتال برخوردار نیستند که خواستار 
رفع مشکالت در این زمینه هستیم. احیای قنوات، 
پروژه  روند  در  تسریع  و  بیدسک  جاده  آسفالت 
آبرسانی نیز از دیگر خواسته ها بود که معتمدیان 
دستورات الزم را برای آن صادر کرد. الزم به ذکر 
است بیشترین میزان خسارت وارده سیل در این 

روستاها به قنوات و بخش کشاورزی بوده است. ری
 اکب
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اطعام 3 هزار نیازمند به همت جوانان علوی استان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۸۶- ۹۸/۲/۳۱  هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی محمدپور 
فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲۱ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۲۶۳۶۴۰۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین و محوطه متصل 
مشتمل بر ساختمان به مساحت ۴۹۸۰ مترمربع قسمتی از پالک ۶ فرعی از ۲۹- اصلی بخش ۹ بیرجند از محل مالکیت آقای حسین رسول 
زاده و غیره محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۳/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۲۳                     
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و 
مادری است که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

جلسات قرآنی شهدای محراب0۹3331۹3047  
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بابک زنجانی: »به زودی جای
 من و زنگنه عوض می شود«

نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از 
سوی بابک زنجانی را تائید کرد و گفت : در جلسه ای 
که اول خرداد ۹۸ تشکیل شد، آقای زنجانی ادعا کرد 
که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.

زنجانی در این جلسه مدعی شد که به زودی جای ما با 
هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می شوید!

مردم اگر محتاج شوند نمی توانند 
برای نظام هم مقاومت کنند

احمد توکلی گفت: سخن اخیر آقای روحانی مبنی 
بر اینکه کوچک شدن سفره مردم مهم نیست بسیار 
عجیب است زیرا گویا رئیس جمهور فراموش کرده 
است که مردم اگر محتاج شوند نمی توانند برای نظام 

هم مقاومت کنند.

سلیمی: روحانی اختیار نداشت
 چرا وعده ۱۰۰ روزه داد؟

حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت 
در مجلس گفت: رئیس جمهور باید توضیح دهد اگر 
اختیار الزم را نداشته چرا وعده حل مشکالت کشور 
را در ۱۰۰ روز داده است. این یک موضوع نخ نما است 
که وقتی شعار ها محقق نمی شود شاهد مطرح شدن 

چنین موضوعاتی هستیم.

خودرأیی دولت منجر به 
 وخیم تر شدن شرایط شد

سیدمصطفی میرسلیم با تاکید بر اینکه رئیس محترم 
جمهور اختیارات کافی برای چاره جویی مشکالت 
انتخاب  ابتدا  از  را  نامناسبی  داشته است ولی تدبیر 
و  متخصصان  توصیه های  به  متأسفانه  کرد، گفت: 
دلسوزان  عنایت الزم و به موقع نشد و همین خودرأیی 

به وخیم تر شدن شرایط منجر شد.

رئیس جمهور تالشش را کرده است

در  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  بروجردی،  اشرف 
جواب این سوال که آقای روحانی چقدر به وعده های 
انتخاباتی خود عمل کرده  است، بیان کرد: رئیس جمهور 

تالشش را کرده است.

فعال چشم  اندازی برای 
مذاکره با آمریکا نمی بینیم

احتمال  بحث  درباره  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مذاکره با آمریکا گفت: ما فعال چشم اندازی برای 
مذاکره  مفهوم  به  دیدار  نمی بینیم. صرف  مذاکره 
بمانیم.  شرایط  و  تحوالت  منتظر  باید  نیست. 
موسوی در واکنش به اظهارات ترامپ و تناقض 
در اظهارات مقامات آمریکایی گفت: ایران خیلی به 
لفظ ها و حرف ها توجهی ندارد. آنچه برای ما مهم 

است تغییر رویکرد و رفتار است.

سایپا: ۲۲۰ هزار خودروی معوق
 تا مهرماه تحویل می شود

تسنیم - قائم مقام امور اقتصادی و مالی سایپا گفت: 
تعهدات معوق این شرکت ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو 
است که تا قبل از مهرماه تعهدات خود را نسبت به 

مشتریان انجام خواهیم داد.

شرایط دریافت وام 
ازدواج ۳۰ میلیون تومانی

مرکزی  بانک  جوانان،  ازدواج  از  حمایت  منظور  به 
جاری  و  پس انداز  منابع  محل  از  است  موظف 
قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد 
آنها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون 
وام ازدواج دریافت نکرده اند، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کند.گفتنی است تسهیالت ازدواج ۳۰ 

میلیون تومانی برای هر یک از زوجین خواهد بود.

تصویب قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه در انتظار رای مجلس

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: مهم ترین اقدام در خصوص ساماندهی 
عایدی  بر  مالیات  قانون  تصویب  مسکن،  بازار 
سرمایه است تا سفته بازی و سوداگری پایان یابد.

حاجی بابایی: تخلف دولت در 
افزایش حقوق ها محرز شد

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه در جمع بندی 
نهایی جلساتی که با مسئوالن ذیربط داشتیم ، قانون 
مصوب مجلس، مالک تصمیم گیری برای افزایش 
حقوق ها در سال ۱۳۹۸ است ، گفت:  اعضای حاضر 
در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای این قانون 
برای  ویژه  به  و تخلف  داشتند  نظر  اتفاق  و  اذعان 
تومان محرز  میلیون  تا ۵  میلیون  حقوق های ۲/۵ 

تشخیص داده شد.

علت کاهش قیمت خودرو
 از زبان وزیر صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیماتی مانند 
ترخیص خودروهای مانده در گمرک بر قیمت خودرو 
در بازار اثر مثبت داشت و قیمت ها را کاهشی کرد. 
حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروهای کف پارکینگ در 
روزهای آینده به مشتریان تحویل داده می شود که اثر 

بسیار خوبی بر بازار دارد.

فارس- زیباحالت منفرد ۱۱ میلیون بشکه نفت و 
مشتقات آن را از بابک زنجانی تحویل گرفته و 
بعد از اینکه نتوانسته هیچکدام از آنها را به فروش 
برساند مجبور شده آنها را به وزارت نفت برگرداند اما 
در این بین اتفاقاتی برای محموله ها رخ داده است.

همه اتهامات منفرد برای دورانی است که با زنجانی 
دست دوستی داده است.

ارتباط زیباحالت و زنجانی
 از کجا شروع شد؟

ارتباط اقتصادی بابک زنجانی و منفرد نه از فروش 
محموله های نفتی، بلکه برای انتقال پول آغاز شد. 
در واقع منفرد با استفاده از شرکت های متعدد و 
بعضا کاغذی که در کشور مالزی داشته، اقدام به 
ثبت حواله هایی برای انتقال پول ایران در زمان 
تحریم های بین المللی کرده است. منفرد می گوید 
دریافت  دالر  حواله  ها ۵۰  این  از  کدام  هر  برای 
می کرده، اما نماینده دادستان در جلسه دادگاه رقم 
کارمزد حواله ها را ۶۵ یورو اعالم کرده است.نماینده 
حقوقی شرکت نفت در دادگاه سوم منفرد در این 
باره گفت: »این متهم بابت جابجایی هر حواله ۶۵ 
یورو از شرکت ملی نفت دریافت می کرده است، 
همچنین آقای هروی در اقرارهای خود گفته است 
۹۰ درصد منابع آقای زنجانی که حواله می گردید 
از حساب آقای منفرد می رفته است چون وی در 
هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.« 
از حواله ها در دادگاه  اما درباره درآمد خود  متهم 
چهارم می گوید: »حدود ۴ هزار حواله به نام زنجانی 
انجام دادم که به ازای هر حواله ۵۰ دالر می گرفتم 
بود.« موفقیت آمیز  تراکنش ها  درصد   ۱۰۰  و 

وی می افزاید: »فالح هروی در اظهارات خود بیان 
داشته است که ۹۰ درصد منابع بابک زنجانی از 
مالزی حواله شده و حساب های منفرد بوده و خرید 
اینجانب عنوان شده  بانک FIIB توسط  اداره  و 
است، در حالی که در چارت سازمانی این بانک بنده 
یکی از اعضای کمیته حسابرسی بودم و نام من در 
آنجا افتخاری بود تا در مواقع لزوم برای نفوذ در 
مقامات مالزی استفاده شود.« به نظر می رسد همه 
این حواله ها به مقصد رسیده و تاکنون هیچ شکایتی 
از این بابت علیه منفرد صورت نگرفته است، اما 
و  زنجانی  حواله ها،  ارقام  شدن  بزرگ تر  از  پس 
 FIIB منفرد به فکر ایجاد بانکی می افتند و بانک
ایجاد می شود. با وجود اینکه این بانک در مالزی 
مستقر بوده اما شواهد نشان می دهد سرور اتصال 
به سوئیفت بانک در دفتر تهران بابک زنجانی بوده 
و شخصی به نام مهربانی وظیفه کنترل آن را بر 

عهده داشته است.
نقطه ورود منفرد به فعالیت های نفتی

در این برهه زمانی، ارتباط منفرد و زنجانی در حد 
حواله زدن و انتقال پول بوده است، اما زمانی که 
زنجانی در ایران پذیرفت که نفت کشور را بفروشد 
ارتباط وی با منفرد هم وارد فاز جدیدی می شود.
زنجانی پس از مدتی متوجه می شود فروش نفت 
به هیچ وجه کار ساده ای نیست و از این رو سراغ 
رفت.  معامالت  دادن  جوش  برای  زیادی  افراد 
یکی از این افراد شریک قدیمی در انتقال پول 
و همان ایرانی صاحب نفوذ در حکومت پادشاهی 
پس  زنجانی  بود.  منفرد  زیباحالت  یعنی  مالزی 
بر  مشتمل  خام  نفت  محموله  یک  ارسال  از 

۶۰۰ هزار بشکه به چین و تجربه سختی هایی 
پیدا کرد  انبارداری آن  برای فروش و حتی  که 
بود  نتوانسته  که  زنجانی  رفت.  منفرد  سراغ  به 
برای ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام مشتری پیدا کند 
و تمام آنها را در انباری چینی ذخیره کرده بود، 
مسئولیت فروش و انبارداری محموله هایی که به 
سمت چین ارسال می شد را به منفرد سپرد. در این 
راستا دومین محموله شامل نفت سبک و سنگین 
به منفرد تحویل داده شد. این محموله شامل دو 
کشتی و به حجم یک میلیون بشکه بود، به دلیل 
تحریم نفت کش های ایرانی و احتمال برخورد گارد 
ساحلی با این نفت کش ها، منفرد تصمیم گرفت در 
آب های آزاد عملیات انتقال نفت به دو کشتی غیر 
ایرانی را انجام دهد. این عملیات ظرف چند روز 
صورت گرفت و تمام یک میلیون بشکه به دو 
محموله  می شوند.  منتقل  کنگی  هنگ  کشتی 
سومی که به دست منفرد رسید ۲ میلیون بشکه 
نگهداری  بارو  بود که در منطقه جوهار  مازوت 
می شد. برای این محموله هم همان اتفاقی رخ 
می دهد که برای محموله قبلی رخ داده بود. یعنی 

محموله به کشتی های دیگری منتقل می شود.
ورود العقیلی به معادله نفتی

از  از منفرد خواست یکی  از مدتی  زنجانی پس 
محموله های مازوت را برای شخصی به نام محمد 
در  بار  چندین  العقیلی  از  بفرستد.  العقیلی  سعید 
دادگاه های زنجانی نام برده شده است و آن طور 
که پیداست این ایرانی- اماراتی در نهایت بهای 
هیچ کدام از محموله های نفتی ایران را پرداخت 
در  انتقال  دیگر  بار  صورت  هر  در  است.  نکرده 
دریا سازماندهی و محموله مازوت  به کشتی های 
فرستاده شده توسط العقیلی منتقل شد، اما زمانی 
که کشتی ها به مقصد رسیدند تحویل گیرنده مدعی 
شد ۱۰ هزار لیتر از حجم محموله کم است؛ این 
همه ماجرا نیست و پس از مدتی موضوع وجود 
آب در مازوت ها هم از سوی خریدار مطرح می شود.
و  مازوت  محموله  این  بهای  العقیلی  نهایت  در 
محموله های نفتی را که مستقیما از طریق زنجانی 
به دست او رسید را هم پرداخت نکرد. چند سال 
مرگ  خبر  زنجانی  دادگاه های  کشاکش  در  بعد 
العقیلی رسانه ای شد تا نام او هم به شاهدان مرده 

پرونده های نفتی اضافه شود.
خریدارانی که پا پس می کشند

ماجراهای نفتی منفرد طی معامله با العقیلی تمام 
نشد. چنان که پس از آن هم نزدیک به ۹ میلیون 
بشکه میعانات گازی تحویل منفرد می شود که تمام 
این موارد در مخازنی در شهرهای یینکو و دالیان 
ذخیره می شوند. در طول این اتفاقات، منفرد تالش 
زیادی برای فروش محموله های نفت  و میعانات 
انجام داد؛ طبق اطالعات به دست آمده از منابع آگاه 
ده ها خریدار برای محموله  ها پا پیش می گذاشتند 
و تخفیف های مناسبی وعده داده شده انگیزه های 
آنها را برای معامله تقویت می کرد. اما اغلب قریب 
به اتفاق این خریداران پس از اینکه متوجه صاحب 
اصلی محموله  ها می شدند عطای آن را به لقای 
آن می بخشیدند و عقب می نشستند. در نهایت با 
دستگیری زنجانی تیمی متشکل از وزارت نفت، 
قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی از طرف ایران 
به سفارت مالزی رفت و با توجه به اینکه منفرد 
در آن زمان متهم نبوده است از او خواستند اقدامی 
برای بازگرداندن محموله های نفتی به ایران را انجام 
دهد. در نتیجه این پیگیری ها باقی مانده محموله 

به کشتی های ایرانی عودت داده می شوند.
خانم »یو« چطور وارد

 فرآیند معامالت نفتی شد؟
در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات منفرد ، 
وی از یک چینی به نام خانم »یو« نام برد. بر 
این اساس »یو« یک خریدار چینی بوده که بر 
سر خرید محموله ۶۰۰ هزار بشکه ای که بابک 
اولیه  توافق  به  او  با  فرستاده  چین  به  زنجانی 
رسیده بود. با این وجود زمانی که »یو« فهمید 
بابک زنجانی در ایران دستگیر شده است، تالش 
کرد با تطمیع انباردار چینی ۶۰۰ هزار بشکه نفت 
را از انبار خارج کرده و به فروش برساند. منفرد 
مدعی است زمانی که از این موضوع با خبر شده 
طی تماسی با شرکت ملی نفت این موضوع را 
گزارش داده اما شرکت ملی نفت به کلی از وجود 
این منابع نفتی اظهار بی اطالعی کرده است. با 
این حال شرکت ملی نفت پس از مشاهده بخشی 
از اسناد مربوط به این محموله ها اقدام به خارج 
کردن نفت از انبارهای چینی کرده است. منفرد 

در این باره گفته است: »بعد از دستگیری زنجانی، 
خانم یو طی تماس تلفنی پیشنهاد داد که صدای 
این نفت را در نیاورید و در یک اقدام بی شرمانه 
تقسیم  با هم  را ۵۰-۵۰  آن  پول  به من گفت 

خواهیم کرد.«
وقتی پای یک هندی

 هم به پرونده باز می شود
در دادگاه منفرد عالوه بر نام خانم »یو« از یک 
با معامالت نفتی منفرد و  هندی هم در رابطه 
زنجانی نام برده شد. مانوژ بوالر سینک اصالت 
هندی دارد اما متولد البوان است و ظاهرا تابعیت 
مالزیایی دارد. شغل او اجاره کشتی ، حفاظت از 
کشتی ها و رساندن غذا به کشتی ها و در کل ارائه 
هرگونه خدمات دریایی است. او به صورت قانونی 
صاحب شرکت گالمری است. علی زیبا حالت 
منفرد به دلیل اینکه نمی توانسته به عنوان یک 
شهروند ایرانی اقدامات مربوط به تجارت نفت از 
جمله اجاره کردن نفت کش یا مخازن را انجام 
دهد مانوژ را برای انجام این اقدامات به زنجانی 
معرفی کرد. در حال حاضر تمام اسناد انتقال نفت 
بین نفت کش ها، اسناد نگهداری در انبارها و دیگر 
اسناد دریایی به نام مانوژ است اما به دلیل عدم 
حضور وی در ایران تاکنون هیچ پیگرد قضایی 
درباره مانوژ انجام نشده است. منفرد، مانوژ را به 
زنجانی معرفی کرد و خودش هم به عنوان پیگیر 
کننده امور در کنار او عملیات های دریایی را انجام 
می داد. منفرد در جلسه چهارم دادگاه خود درباره او 
می گوید: »آقای مانوژ  دو کشتی برای انبارداری 
این  قرار شد که  اختیار گرفت و  ایران در  نفت 
موضوع مخفی و پوشیده بماند تا ردی از نفت 
ایران نماند. ماهانه یک دالر و ۱۰ سنت بابت هر 
بشکه نفت اجاره دادند و بنده از جهت دلسوزی به 
چانه زنی ادامه دادم و آن را به ۹۵ ِسنت رساندم.« 
بررسی ها نشان می دهد در نهایت به دلیل برخی 
اختالفات مالی که بین منفرد و مانوژ رخ داد ارتباط 
این دو به شدت تیره و تار می شود تا حدی که 
مانوژ چندین بار خانواده منفرد را تهدید کرد و حتی 
یک بار خود او را برای چند روز دزدید که پرونده 
این موضوع در مالزی مفتوح است و پلیس این 

کشور پیگیر موضوع بوده است.

جزئیات معامالت نفتی جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی

قابل توجه کلیه هم استانی های محترم
 مایع تمیز کننده َمن )جرم گیر و ضدعفونی کننده (
 اولین و قدیمی ترین تمیز کننده ایران با نیم قرن 
فعالیت ، کیفیت فوق العاده باال و قیمت مناسب 
را می توانید از کلیه فروشگاه های بزرگ و معتبر 

سطح استان تهیه فرمایید.
ما کیفیت  تمیز کننده اصلی َمن

 تولیدی شرکت تاپ َمن
 با نیم قرن تجربه را تضمین می کنیم 
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خانواده محترم شاعرزاده
درگذشت برادر عزیزتان شادروان رضا شاعرزاده را حضور شما تسلیت 
عرض نموده، غفران الهی برای آن روانشاد  و صبر جمیل برای شما مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

اطالعیه اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
به استحضار کلیه شهروندان محترم می رساند: مطابق استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ و دستورالعمل های جاری سازمان ملی استاندارد گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور 
 صادره توسط شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده و تائیدیه های صادره بر مبنای آن توسط ادارات کل استاندارد استانی، دارای اعتبار یک ساله

می باشد و الزم است آسانسورها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر ماهیانه نصابان مجاز قرار گرفته و به عالوه به منظور حصول اطمینان از 
برقراری شرایط استاندارد به صورت سالیانه توسط شرکت های بازرسی فنی تائید صالحیت شده بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس 
و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

۰9۱586۳۰۳۱۳ - ۰9۱586۳۰۳8۳ - ۳۲444674     واحدی- آرمان صعود

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال - زمینی
تاریخ اعزام:  98/۳/۲4

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
آدرس: بیرجند- میدان شهدا- ساختمان آوا    تلفن: ۳۲۲۲4۱۱۳

رستوران واقع در خیابان توحید
 با کادری مجرب و ظرفیت ۲۲۰ نفر با موقعیت عالی 

به علت مهاجرت به فروش می رسد.      ۰9151637717 صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل / آتش سوزی
 و حوادث انفرادی  * بدون پیش پرداخت * بدون ضامن

 * بدون کارمزد * بدون مراجعه به بانک * بازپرداخت 1۲ ماهه
آدرس: بیست متری دوم مدرس- نبش نواب صفوی 1

تلفن تماس: 3۲۲3۸۰۸۸- ۰9۲۰5۰۰963۲

نمایندگی میری بیمه دانـا    
 کد 95۸۸


