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5تعداد پرونده ها توان قضات را تحلیل می برد5پیش نویس طرح های توسعه ای استان تدوین می شود5مجازات جایگزین و کاهش آسیب های اجتماعی

* کاری

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان  : رهبری نسبت به 
این سفر تمایل دارند / مسائل  استان  را پیگیری می کنم
معتمدیان : تدوین طرحی در قالب توسعه از محل
 منابع صندوق توسعه ملی  راه گشاست

درخواست استاندار از آیت ا... رئیسی
 برای دعوت مقام معظم رهبری به استان

سفر  رهبر انقالب 
به  خراسان جنوبی
فصل جدید توسعه

سفیر فرهنگ سازی
 اهدای عضو باشیم!

 سال گذشته در اخبار آمد اعضای بدن 
جوان 21 ساله بیرجندی، جان 4 بیمار 
نیازمند عضو را نجات داد. حسین که از 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند معرفی 
مغزی  مرگ  تأیید  از  پس  بود،  شده 
بیمارستان  در  وی  خانواده  رضایت  و 
جراحی  عمل  تحت  مشهد  منتصریه 
اهدای عضو قرار گرفت. کلیه این جوان به 
دو زن که دیالیز می شدند و کبد او به یک 
مرد 62 ساله و قسمتی از پوست او هم 
به بخش سوختگی بیمارستان اهدا شد. 
 قصه اهدای عضو، قصه عاشقی است.
 قصه کسانی که در ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

سعودی ها  تغییر رویه  دهند 
فردا به ریاض می روم

محمد جواد ظریف: 

صفحه 6

نجفی گرفتار
 توطئه شده است

محسن  رفیقدوست: 

اگر امروز انتخابات برگزار شود
 به لیست امید رای نمی دهم

 مصطفی تاجزاده : 

صفحه 6

صفحه 6

  اجازه ساخت روی گسل   هرگز                     
چندمین جلسه بی نتیجه شورا درباره اراضی 450 هکتاری 

صفحه  5

صفحه  2

جنـاب آقـای رضـا مجیـدی 
مدیر محترم و پرتالش دبستان قرآنی حضرت قاسم )ع(

جناب آقای مهدی ترابی معاون محترم آموزشی
سرکار خانم فاطمه باغبانی معاون محترم پرورشی

سرکار خانم فاطمه ترابی آموزگارمهربان و سخت کوش کالس سوم ۱
سال ها تالش خالصانه شما در آموزش مطلوب علم و دانش و اهتمام شما برای پرورش فکر و اخالق 

آینده سازان انقالب را صمیمانه ارج می گذاریم. در پناه خداوند متعال سربلند و سرفراز باشید.

خانواده هرم پور

آگهی مجمع عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس 
شناسه  ملی:۱۰۸۶۱۷۸۸۱۸۳    شماره ثبت :۳   

به استناد صورتجلسه مورخ ۹۸/۳/۹ هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی 
از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس 
 ساعت 6 بعدازظهر روز سه شنبه ۹۸/۴/۱۱ در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی 
رسول اکرم )ص( واقع در فاز ۲ کوی امیرالمومنین )ع( تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند 
و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. حداکثر ۳ رای وکالتی برابر ماده ۲۸ اساسنامه 
که اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در مورخ مذکور در جلسه حضور 
یابند ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود 
به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل 
فرم وکالت نامه را تکمیل نماید. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه 

و کارت ملی جهت شرکت در مجمع عمومی حداکثر ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع 
در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.

دستور کار جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷ 
۲- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۷ ۳- اخذ تصمیم نسبت به 
ذخایر و سود سهام و تقسیم آن طبق اساسنامه ۴- تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده 
شرکت 5- تصویب بودجه پیشنهادی در سال ۱۳۹۸ 6- تعیین مبلغی بابت بازپرداخت سهام 
اعضای مستعفی ۷- اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها ۸- اتخاذ تصمیم پیرامون 
 حسابرسی سال ۱۳۹۷ ۹- انتخاب 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و ۲ نفر علی البدل به مدت

۳ سال مالی ۱۰ - انتخاب ۳ نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی
۱۱- افزایش سرمایه اولیه اعضا تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ریال )با توجه به افزایش قیمت کاالها(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

اصالحیه تغییر مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکت مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی      شناسه آگهی: 4۸۷۰۷۰ 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

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

مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی و محوطه پایانه مرزی 98/14
384.000.000  ریالخدمات فاقد فهرست بها7.679.824.450  ریال12  ماهماهیرود و  مامور سراهای مربوطه

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک 
ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۰۳/۱۱  می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۱/۰۰ شنبه ۹۸/۰۳/۱۱  لغایت ساعت ۱۴/۳۰ شنبه ۹۸/۰۳/۱۸  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه: ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸
زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰۹/۰۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۰۳/۲۹ آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند -خیابان غفاری 
 - نبش غفاری ۲5 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی   شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰56                      کد پستی : ۹۷۱۷۸۳۳۱۱5   متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  

http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : ۴۱۹۳۴ -  ۰۲۱          دفتر ثبت نام مرکزی : ۸۸۹6۹۷۳۷ -۰۲۱ 

با کاهـش مصـرف نمـک از فشـار خون باال جلوگیری کنیم.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم
 تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم مغفور

 کربالیی محمود دعاگویان 
شرکت نموده اند به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
 امروز یکشنبه 98/3/12 از ساعت 4/15 الی 5/15 

بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: دعاگویان، جمیع، توانایی و سایر بستگان

فروشگاه شوفاژکاران
Airwell اسپیلت های سرد و گرم

 بسیار بادوام ، کم مصرف ، سازگار با محیط زیست

خیابان ۱5 خرداد 

۳2424۸4۱ - ۰9۱5۱۶۳92۶2
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سفیر فرهنگ سازی
 اهدای عضو باشیم!
* کاری

 سال گذشته در اخبار آمد اعضای بدن جوان 21 ساله 
بیرجندی، جان 4 بیمار نیازمند عضو را نجات داد. حسین  
که از بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند معرفی شده بود، 
پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در 
بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای 
عضو قرار گرفت. کلیه این جوان به دو زن که دیالیز 
می شدند و کبد او به یک مرد 62 ساله و قسمتی از 
پوست او هم به بخش سوختگی بیمارستان اهدا شد. 
قصه اهدای عضو، قصه عاشقی است. قصه کسانی 
که در ناامیدانه ترین لحظات زندگی همنوع خود به او 
و خانواده اش لحظاتی سرشار از امید و زندگی هدیه 
می دهند. شاید مشکل اهدای عضو عالوه بر فرهنگ 
سازی نشدن کافی آن، باور نادرست درباره به کما رفتن 
و مرگ مغزی باشد که هنوز خیلی از خانواده ها به تفاوت 
این دو اعتقاد ندارند و زمانی که عضو خانواده شان دچار 
مرگ مغزی می شود فکر می کنند این همان کما است 
و هر لحظه منتظر بازگشت او به زندگی هستند. مطمئنا 
تا هنگامی که اهدای عضو به باور عمومی مردم نرسد 
و ضرورت آن از سوی همه هموطنان احساس نشود، 
چنین کم و کاستی های دردآور همچنان باقی خواهد 
بود.خوشبختانه شاخص اهدای عضو طی سال های 
اخیر رشد خوبی را نشان می دهد که مدیون فرهنگ 
سازی در این زمینه است و براساس آمار در سال 97 بالغ 
بر 4 هزار پیوند انجام شد. متاسفانه  کشوری حادثه خیز 
داریم و از طرف دیگر ساالنه 16 هزار مرگ ناشی از 
تصادفات اتفاق می افتد که شایع ترین علت مرگ مغزی 
در کشور محسوب می شود؛ در نتیجه حدوداً ۵ تا ۸ هزار 
نفر در سال به علت مرگ مغزی فوت می کنند که نیمی 
از آنها یعنی حدود ۳ هزار نفر قابلیت اهدای عضو دارند؛ 
ولی از این تعداد در سال گذشته کمتر از هزار نفر به اهدا 
رسیدند که برای به اهدا نرسیدن بقیه دالیل متعددی 
وجود دارد؛ اما باید بدانیم که مهم ترین دلیل آن نبود 
رضایت خانواده ها و نیاز به فرهنگ سازی بیشتر توسط 
نهادهای ذیربط، اصحاب رسانه و نام آوران کشور است. 
شاید بسیاری از همشهریان از راه های ثبت نام برای 
اهدای عضو اطالعات کافی نداشته باشند سامانه های 
انجمن اهدای عضو ایرانیان برای دریافت کارت اهدای 
عضو عبارتند از  ارسال پیامک به سامانه ۳4۳2،  ارسال 
کد دستوری # ۳4۳2*۳* و از طریق سایت انجمن 
 www.ehda.center اهدای عضو ایرانیان به نشانی
است که شاید خیلی از ما آن را نشناسیم. به گفته 
رئیس مرکز جامع درمان بیماران خاص خراسان جنوبی 
استخوان، تاندون، قرنیه، دریچه قلب و از این قبیل تا 4۸ 
ساعت پس از مرگ فرد قابل پیوند هستند. هر بیمار 
مرگ مغزی زیر 4۵ سال می  تواند با اهدای اعضای 
خود از جمله 2 کلیه، کبد، قلب و مفاصل جان هشت 
انسان دیگر را نجات دهد.تاکنون بیش از هشت هزار 
نفر در خراسان جنوبی فرم اهدای عضو تکمیل کرده اند 
البته اهدای عضو فردی که دچار مرگ مغزی شده است 
نیاز به رضایت اولیای دم دارد.اهدای عضو بر مبنای سه 
پایه علم، فرهنگ و ساختار است که خوشبختانه از نظر 
ساختاری و علمی مشکلی نداریم. می دانیم تصمیم برای 
رضایت اهدای اعضا بسیار حساس و دردناک است، اما 
باید آگاه باشیم که مرگ مغزی به معنای حیات نباتی 
است و احتمالی برای بازگشت بیمار وجود ندارد.بارها در 
رسانه های گوناگون شاهد  تبلیغات، بنرها و آگهی های 
تلویزیونی با محتوای “اهدای عضو”  هستیم طرحی 
که هدف اصلی آن فرهنگ سازی بیشتر برای افزایش 
آمار اهدای عضو است و باید تک تک ما سفیر فرهنگ 

سازی اهدای عضو باشیم!

فقط ۸ درصد بافندگان فرش خراسان جنوبی بیمه دارند

تسنیم- مدیر عامل اتحادیه فرش دستباف با بیان اینکه در حال حاضر هشت درصد بافندگان فرش در استان بیمه هستند گفت: مشکالت بافندگان فرش دستباف 
خراسان جنوبی همچنان پابرجا بوده و مهمترین دغدغه قالی بافان برقراری بیمه است.کامیابی مسک از بافت 170 هزار مترمربع فرش در مدت 12 ماهه سال گذشته 
خبر داد و اظهار کرد: این متراژ به ارزش ۸۵ میلیارد تومان بافته شده است. وی  گفت: صادرات فرش دستباف استان در سال گذشته نزدیک به 100 هزار متر بوده است.

  اجازه ساخت روی گسل ،هرگز        
حسینی- صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر صبح دیروز 
در حالی برگزار شد که موضوع اصلی آن بررسی طرح ساخت و 
ساز در اراضی 4۵0 هکتاری ارتش با حضور جعفری مدیر کل راه 
و شهرسازی و ۳ تن از معاونان وی، امامی مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای، خطیب استاد دانشگاه بیرجند و مشاور استاندار، 
جاوید شهردار بیرجند و فخیم زاده معاون شهرسازی شهرداری 
بود. درباره این موضوع بارها در جلسات علنی و غیر علنی شورا 
بحث شده  بود ولی هیچگاه نتیجه ای مشخص از آن اخذ نشد. 
تقی زاده رئیس شورا با بیان این که دغدغه هایی درباره پروژه 
زعفرانیه وجود دارد، تصریح کرد: در گذشته ساخت و سازهایی 
همچون این پروژه از جمله در مهرشهر انجام  شد که مشکالت 
فراوانی را ایجاد کرد. طبق شنیده ها 60 تا 70 هزار نفر قرار است 

در این منطقه بارگذاری شوند. 
ضرورت اجرای این پروژه و درصد سرانه های گوناگون از جمله 
فضای سبز، آموزشی، فرهنگی و ... را مشخص کنید. جعفری در 
پاسخ به این سوال با بیان این که همیشه تالش داشتیم تا به 
شهرداری ها به ویژه شهرداری بیرجند کمک کنیم، ادامه داد: 
درباره پروژه پادگان، داعی معاون شهرسازی توضیح خواهد داد 
اما درباره مهرشهر، از آنجایی که سیاست وزارت راه و شهرسازی 
درآمد زایی نیست، ۸ هزار واحد مسکونی با کمترین هزینه در 
اختیار مردم قرار گرفت. از طرفی اگر مزایده ای انجام می شود 
۸0 درصد هزینه به استان برگشت داده و 20 درصد مابقی صرف 

هزینه های سازمان و حقوق پرسنل می شود.

  سرمایه گذاری در اراضی 450 هکتاری
 درکشور بی نظیراست!

داعی معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی نیز با بیان 
اراضی پادگان پس از طی کردن مراحل  این که سال 1۳۸۵ 
قانونی به شهر الحاق شد، اضافه کرد: در همین راستا طرحی برای 
بارگذاری جمعیت در این اراضی تهیه شد. در برآورد اولیه قرار 
بود 120 هزار نفر در این منطقه ساکن شوند ، طرح به تصویب 
شورای عالی معماری و شهرسازی کشور هم رسید، اما با توجه 
به مباحث آپارتمان نشینی در شهر، طرح در سال 94 بازنگری 
و مجدد مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفت. 
سرانجام در 97/9/19 استاندار آن را به شهردار ابالغ کرد. مهم 
ترین تفاوت ایجاد شده در این بانگری کاهش جمعیت پذیری 
به 42 هزار و 600 نفر بود. طبق طرح فعلی تنها 19.2 درصد از 
مساحت کل اراضی مسکونی تعریف شده و ۳4.۵ درصد فضای 
سبز است. وی با اشاره به این که بخش اعظم روان آب ها به 
 ضلع شمال اراضی می رود، یادآور شد: برای بخش داخل نیز ، 
کند.  مهار  را  آب  روان  تا  است  شده  تعبیه  آرامشی  حوضچه 
این  تکمیل  در  نیز  کل  اداره  این  بازآفرینی  معاون  علیزاده 
نبوده  استانی   ، هکتاری   4۵0 پروژه  کرد:  عنوان  سخنان، 
بلکه در سطح ملی مطرح شده است. وزارت راه و شهرسازی 
و  میلیارد   799 است  قرار  قدس،  آستان  آن،  شریک  و 
 ، کنند  گذاری  سرمایه  اراضی  این  در  تومان  میلیون   ۳12 
رقمی که مشابه آن در کشور دیده نمی شود. به گفته وی از زمان 
تصویب بازنگری تا کنون ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم و 
در 6 منطقه کار انجام شده است. وی با بیان این که در گذشته 
عنوان می شد که روان آب ها به “پل باغ” خواهد ریخت و 
مشکالتی را برای شهر ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: اما اکنون 
11۳ هکتار فضای سبز پیش بینی شده و روان آب ها به کال 

کبوتر خان هدایت می شوند.

منابع تامین آب فضای سبز را
 از همین حاال مشخص کنید 

امامی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اما از زاویه دیگری به 
 این موضوع نگاه می کرد. وی با بیان این که نیاز آبی این منطقه 
۵0 تا 60 لیتر بر ثانیه است، تاکید کرد: مشخص کنید برای تامین 
این آب که برای آبیاری فضای سبز در نظر گرفته شده، قرار است 
از چه طریق اقدام شود. زیرا در مسکن مهر این اتفاق نیافتد و 
هزینه سنگینی برای احداث خط انتقال آب پرداخت شد. وی با 
اشاره به این که نحوه اتصال روان آب ها به کانال کبوتر خان 
و نقاط فنی رود را شفاف و مشخص کنید، ادامه داد: در زمان 
حاضر نیز شهرداری باید حریم رودخانه “پل باغ“ را افزایش دهد 

زیرا ظرفیت روان آب موجود را ندارد. از طرفی با توسعه شهری، 
احداث ایستگاه راه آهن و افزایش اراضی منطقه ویژه اقتصادی 

باید ظرفیت رودها را افزایش داد و فقط حال را نباید دید.

خاکبرداری های ممنوعه
 راه وشهرسازی بدون اطالع شهرداری

جاوید شهردار بیرجند هم با تاکید بر این که باید ابهامات بین 
دستگاهی درباره این طرح برطرف شود، اضافه کرد: در وهله 
اول ضرورت اجرای این طرح را مشخص کنید. طرح مراحل 
قانونی را طی کرده اما ادامه آن بهتر است یا بهینه کردن آن؟ 
اکنون مشکالت بین دستگاهی است، قبل از واگذاری به مردم 
و پیچیده شدن مشکالت باید کاری کرد. وی به گسل موجود 
در این اراضی اشاره کرد و افزود:  امکان توسعه شهر در جهات 
اربعه وجود دارد ولی االن جمعیت را در یک نقطه می خواهید 
متمرکز کنید. شهردار با انتقاد از این که ضوابط اجرایی طرح 
نویس  به صورت دست  نیامده و حتی  ماده ۵  در کمیسیون 
زیادی  اجرای طرح حجم  برای  کرد:  تصریح  بود،  ارائه شده 
خاکبرداری در حال انجام است و در گوشه های شهر تخلیه می 
شود. این در حالیست که راه و شهرسازی برای ریختن حتی 
یک بیل خاک باید مکاتبه کند اما تاکنون برای این خاکبرداری 

ها مکاتبه ای انجام نشده است.
جاوید همچنین به سهم 10 درصدی شهرداری از اراضی خالص 
 مسکونی این طرح برای تسهیل تملک ادامه بلوار پیامبر اعظم )ص( 

تا میدان سفیر امید و خلیج فارس اشاره کرد.

روی گسل به هیچ عنوان نمی توان 
ساخت و سازی انجام داد

خطیب استاد زمین شناسی دانشگاه بیرجند هم با بیان این که اداره 
کل راه و شهرسازی برای پروژه زعفرانیه خواستار طرحی از گسل 
های موجود در این اراضی شد، خاطرنشان کرد: دغدغه من این است 
که پروژه همانند طرح و نقشه آماده شده ، اجرا نشود زیرا سال ۸4، 
شهردار وقت از من همانند این نقشه را خواست ، سال ۸۸ نیز طرح 
تصویب و تحویل شهرداری شد با این وجود باز هم شاهد ساخت 
 و ساز خالف نقشه و روی گسل بودیم. برای مثال فرهنگسرای 

شهرداری که دقیقا در خطرناکترین نقطه گسل ساخته شده است. 
وی با تاکید بر این که طرح داده شده به شهرداری از بایگانی بیرون 
آمده و پروژه های شهری به خصوص در بافت فرسوده بر اساس آن 
انجام گیرد، تصرح کرد: با قطعیت می گویم روی گسل نمی توان 
ساخت و سازی انجام داد حتی اگر بگویند مسائل فنی را رعایت 
کردند. هر چند شهردار درباره فرهنگسرا اعالم کرد: سازه مقاوم در 
برابر زلزله 10 تا 11 ریشتری ساخته شده است. اما خطیب تصریح 
کرد: در مقابل لرزه ، این مقاومت می تواند اثر کند اما سازه دقیقا 
 روی گسل بوده و اینجا خطر برش وجود دارد که هیچ سازه ای 

برای تحمل آن نمی توان طراحی کرد.
در ادامه سایر اعضای شورا نیز هر کدام به نوعی مخالفت خود را 

با طرح فعلی اراضی 4۵0 هکتاری پروژه زعفرانیه اعالم کردند. 

40 هزار نفر بارگذاری شده  
  مهاجران روستاها خواهند بود

فخیم زاده معاون شهرسازی شهرداری هم با بیان این که ضوابط 
طرح تفصیلی شیب ساخت و ساز تا ۵ درصد را مجاز می داند ، 
خاطرنشان کرد: اراضی گسترده ای در شهر بدون شیب موجود 
است اما در جایی می خواهید ساخت و ساز کنید که شیب آن 

مشهود بوده و مشکالت روان آب ها را به همراه دارد.
به گفته وی طبق طرح تفصیلی سال ۸۸، جمعیت بیرجند از 194 
هزار نفر در آن زمان باید طی ۸ سال به 2۸6 هزار نفر می رسید 
اما اکنون 200 هزار نفر شده است. با این تفاسیر ، 40 هزار نفر 

بارگذاری شده در پروژه زعفرانیه ، افراد مهاجر از روستاها خواهند 
بود که سبک زندگی خاص خود را داشته و ممکن است مسائل 

اجتماعی ایجاد کنند.

اجرای سیستم تصفیه فاضالب
 محلی برای آبیاری فضای سبز

جعفری مدیر کل راه و شهرسازی در پاسخ به این نظرات ، ابتدا 
ضرورت طرح را بیان وگفت: این سازمان دیگر زمینی در شهر به 
صورت یکپارچه برای مردم ندارد و اراضی جنوب هم یا مالک 
اوقاف است.  بنیاد مستضعفان و  یا متعلق به  خصوصی داشته 
وی با تاکید بر این که اراضی پروژه زعفرانیه در اختیار تعاونی 

ها قرار گرفته و برای مردم 90 درصد رایگان خواهد بود، اضافه 
کرد: جوانان، افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و ... به 
این واحدهای مسکونی نیاز دارند. داعی نیز از تطبیق کامل طرح 
بازنگری شده با نقشه حریم گسل های دانشگاه بیرجند خبر داد و 
گفت: برای تامین آب فضای سبز نیز آماده هستیم تا سیستم تصفیه 

فاضالب محلی را اجرا کنیم.

شهردار قانع نشد!

پس از 2 ساعت و نیم بحث اعضا روی این موارد، در نهایت 
شهردار تصریح کرد: با این پاسخ ها برای اعطای مجوز ساخت 
و ساز قانع نشدم! جان همشهریان نباید به قدری بی ارزش باشد 
که روی گسل برای آن ها مسکن تهیه شود.در نهایت حاضران 
دریافتند این ایرادات را در یک جلسه نمی توان رفع کرد و مقرر 
شد جلسه بعد با حضور معاون سیاسی فرماندار،  برای مشخص 

شدن تکلیف هر سازمان برگزار شود.

بهسازی خیابان جمهوری ،
 ایرادی در کار کسبه وارد نخواهد کرد

در بخش دیگری از جلسه، جاوید شهردار بیرجند درباره اعتراض 
اصناف خیابان جمهوری مبنی بر حذف پارکینگ ها و سرعت 
بیان  و  گفت  سخن  خیابان  این  بهسازی  پروژه  اجرای  کم 
کرد: مستحضرید پروژه در فروردین شروع شد و با وجود وقفه 

هایی که مالکان مغازه ها ایجاد می کردند و استعالماتی که از 
ادارات ذیربط باید گرفته می شد ، اکنون یک الین ۸0 درصد 
پیشرفت داشته و الین دوم نیز شروع شده است، پیش بینی می 
شود این پروژه، از میدان امام تا سه راه اسدی، تا پایان تیر 100 
درصد تکمیل  شود. وی با بیان این که انتظار داریم زمانی که 
پروژه ای انجام می شود، اظهار نظرهای سازمان ها پخته تر و 
کارشناسانه تر باشد، ادامه داد: شورا به نیابت از شهروندان درباره 
ضرورت اجرای این طرح تصمیم گرفته است. این که 20 نفر منافع 
 خود را به منافع تمام مردم ترجیح می دهند کار درستی نیست.
به گفته وی با وجود این که طرح نیازی به مطرح شدن در شورای 
ترافیک نداشته، آن را با حضور کارشناسان پلیس راهنمایی و 
رانندگی مطرح کرده ایم. از طرفی باندهای کندرو سرجای خود 
برای  کندرو  باندهای  کردند  می  تصور  برخی  مانند.  می  باقی 
پارکینگ گذاشته شدند که این تصور اشتباه بود. پارکینگ نیز در حد 
نیاز تعبیه شده است و نگرانی وجود ندارد.شهردار با تاکید بر این که 
پروژه هیچ مغایرتی با طرح های شهری ندارد، تصریح  کرد: اگر بنا 
باشد کار با هر اعتراضی تعطیل شود باید بگویم این شهر از باال تا 
پایین خراب است و پیاده رو، خیابان و پارک نامناسب کم نداریم. 
اکنون تالش می کنیم کار بهسازی را انجام دهیم و از نظر ما به 
نفع مردم و هم کسبه است. جاوید خاطرنشان کرد: اطمینان می 

دهم با اجرای پروژه هیچ ایرادی در کار کسبه وارد نشود.

انتقاد هیئت امنای امام زادگان باقریه 
از احداث یک طرح

محمدی رئیس هیئت امنای آستان مقدس امامزادگان باقریه 
دیگر مهمان این جلسه شورا بود. وی در  این جلسه ضمن گالیه 
درخصوص زمین های اطراف  امام زادگان باقریه و احداث یک 
پروژه خواستار پیگیری موضوع شد. تقی زاده رئیس شورای شهر 
در پاسخ عنوان کرد: موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند. 
شورا نیز دغدغه مطرح شده و نامه امضا شده از سمت نمازگزاران 
و زوار این آستان مقدس را به مراجع قانونی انعکاس می دهیم. 

به جای تسریع در کار، نگرانی ایجاد می کنید

در حاشیه این جلسه ، بیش از 1۵ نفر از نمایندگان فعاالن صنوف 
آالینده شهر در اعتراض به مصاحبه یکی از اعضای شورا مبنی بر 
ابطال مزایده واگذاری زمین به این صنوف، در یکی از رسانه های 
استان، در صحن شورا حضور یافتند. دلیر رئیس هیئت مدیره 
صنوف آالینده با انتقاد از این که درج این خبر بازی با حیثیت 
اعضا است، تصریح کرد: ما نیز از خدایمان است تا مزایده باطل 
شود زیرا با اهداف ساماندهی شده ما مغایرت دارد اما مواردی در 
این مصاحبه مطرح شده که قانونگذار همگی آن ها را پاسخ داده 
و منعی ایجاد نکرده است. برای مثال اعالم کردند فردی 70 
ساله متقاضی زمین است که از کار افتاده می باشد در حالی که 
باید دست این فرد را بوسید که با این حال سعی در اشتغال زایی 
دارد!وی با بیان این که زیرساخت های این اراضی از پول خود 
صنوف آالینده تامین شد، اضافه کرد: اکنون به جای تسریع در 
کار، با این مصاحبه ها نگرانی و ناراحتی مان را بیشتر می کنید.
تقی زاده رئیس شورا با تاکید بر این که مواضع شورا فقط توسط 
سخنران شورا یعنی خود من اعالم می شود، تصریح کرد: موارد 
مطرح شده در این مصاحبه مواضع فردی بوده و تاکنون هیچ 
مصوبه ای درباره ابطال مزایده در شورا نداشته ایم! قرار شد این 

موضوع در شورا بیشتر بررسی  شود.

چندمین جلسه بی نتیجه شورا 
درباره اراضی 450 هکتاری 
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کاهش 10 برابری خروج دام سبک در نهبندان

صداوسیما-خروج قانونی دام سبک در نهبندان از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 برابر کاهش یافته است. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت:  براساس برنامه کمیسیون تنظیم بازار 
استان  برای متعادل کردن قیمت گوشت قرمز، خروج دام از شهرستان پس از تامین 20 درصد گوشت شهرستان امکانپذیر است .راه انجام از کاهش خروج دام سبک از شهرستان خبر داد و افزود: از 
مسئوالن محترم لطفا سرانجام سهامداران بالتکلیف ابتدای امسال گواهی بهداشتی - قرنطینه ای دامپزشکی برای خروج 552 راس گوسفند و بز از استان و ورود 325 راس دام به داخل استان پس از موافقت اداره امور عشایر و اداره صمت صادر شده است.

شرکت پدیده شاندیز  را که سال هاست منتظرند و  
سرمایه و زندگی خود را بر باد داده اند را مشخص کنید.  
ما چه کار کنیم  یا به کی مراجعه کنیم؟خدا خیرتان بدهد 
935...589
سالم، قابل توجه مسئوالن محترم لطفا به طور شفاف 
توضیح دهید. چه برنامه ای برای خروج اتباع خارجی  از 
استان دارید؟ تا کی بایستی شاهد بی بند و باری و ... این 
افراد در استان باشیم برای رضای خداوند کار مثبتی انجام 

دهید.با تشکر از روزنامه
915...233
اگر می خواهید موج سواری روی آسفالت را تجربه کنید، 
از میدان ابن حسام معصومیه به سمت چراغ قرمز پیامبر 
موج  احساس  کنید.  ،الین وسط حرکت  اعظم )ص( 

سواری توی دریا به شما دست می دهد.
937...695
نیروی انتظامی بهتر ه به جای نیروی انسانی در راه ها 
از دوربین های کنترل سرعت استفاده کند. هم دقت کار 
باال می رود هم نیروها به دلیل ماموریت های زیاد دچار 
خستگی نمی شوند که در مواقع خاص دقتشان کاهش یابد
910...673
باسالم. پالک های خونه های روستای چهکند آنقدر 
اشتباه است که داخل یک کوچه دو تا پالک شماره 2 
وجود داره. به دهیاری هم مراجعه کردیم ولی جوابگو 

نیستند. لطفا پیگیری کنید.
937...695
و  خاکی  فضاهای  به  توجه  با  آقای شهردار  باسالم. 
اینکه قرار به احداث فضای  بی روح سایت اداری و 
سبز شده  و هنوز بچه های ما از داشتن فضای سبز 

محرومند به فکر ما هم باشید.
915...901
ممنون که درد دل ما اصناف را گوش می دهید و چاپ می 
کنید کاش مسئوالن قدری خجالت بکشند و برای رفع آن 
ها اقدامی کنند نه این که طبق روال همیشه فقط از کنار 

آن رد بشوند و محکم به میز و صندلی هایشان  بچسبند.
ارسالی به تلگرام آوا
کاش جناب آقای رئیسی دستور ویژه برای رسیدگی به 
پرونده زمین های موسوی و احقاق حق این جماعت 
مالباخته بدهند .... عمر ما که تموم شد و به حقمون 
نرسیدیم. دادستان و مراجع قضایی محترم لطفا پیگیر 
باشید. بیش از 200 مالباخته آمار کمی نیست! بیش از 
200 خانواده درگیر این پرونده اند! بیش از 200 خانواده 
قرار بود خونه دار بشن ولی االن همشون مالباخته شدند 

و دستشون به جایی بند نیست...
ارسالی به تلگرام آوا
احداث  جهت  لطفا  استان،  ترافیک  شواری  اعضای 
فاطمیه مهرشهر  بلوار  سرعت گیر محدوده خروجی 
به سمت فلکه ورودی مهرشهر اقدام کنند. با توجه به 
حجم ترافیک موجود در این خیابان و فلکه و رعایت 
نکردن بعضی از رانندگان عزیز در رعایت حق تقدم نیاز 

به سرعت گیر می باشد. با تشکر فراوان
یک شهروند
به گوش مسئوالن خوسف برسونید جاده روستای زنوک 
از توابع دهستان براکوه بخش ماژان پس از بارندگی 
های زمستانی از وضع بسیار نامناسبی برخوردار می باشد 
حداقل به خاطر خشنودی خدا که شده نیم نگاهی به 

جاده روستا داشته باشند. باتشکر
یک شهروند
تقاطع روستاهای کالته سید علی، گوند، جوشند و جوش 
بسیار پرتردد است اما ایمنی ندارد و از تابلو و چراغ هشدار 
دهنده در آن خبری نیست. این تقاطع به ویژه در شب، 
دید ندارد چون جاده روستا در گودی قرار گرفته است. بعد 
از یک دهه که 5 کیلومتر تا تقاطع جاده روستای گوند و 
 کالته سید علی افتتاح شده باز هم از نصب عالئم راهنما یی

و ایجاد دوربرگردان در آن خبری نیست.
یک شهروند
مردم خوسف از امکانات اولیه زندگی همانا بهداشت و 
درمان  مثل بیمارستان  محروم هستند و برای کوچکترین 
کار بهداشتی و درمانی  آواره مرکز  استان هستند.  این 
مردم شریف شهروندان همین استان هستند که مورد 
تبعیض قرار گرفته اند. مسئوالن استانی و کشوری کمی 

هم به فکر این شهرستان باشند
یک شهروند

عدم آگاهی زرشک کاران خراسان جنوبی و جای خالی حمایت ها، 
دست دالالن را به مزارع زرشک استان باز کرده و حاصل سال ها 
دسترنج کشاورزان را به جیب می  زنند که رفع این مشکل نیازمند 
نگاه ویژه از سوی مسئوالن است. به گزارش تسنیم، استان خراسان 
جنوبی با توجه به ماهیت آب و هوایی مناسب برای رشد محصول 
زرشک، رتبه های نخست تولید این محصول را به خود اختصاص 
داده است. ساالنه بهره برداران زیادی به ویژه در روستاها از این 
محصول ارتزاق می کنند و زرشکی مطلوب را برای صادرات به آن 
سوی مرزها تولید می کنند و اما چیزی که در این بین بازار خرید 
فروش زرشک را متالطم  می کند، دست درازی دالالن به مزارع 
زرشک بوده که عواقب سوء آن تنها گریبانگیر کشاورزان می شود 
به  با دسترنج کشاورزان زحمتکش  از دالالن  چرا که عده ای 
تجارت می پردازند بی آنکه این قشر را در سود حاصل دخیل کنند. 

بازار دالل بازی گرم است

متاسفانه مشکالتی اعم از عدم حمایت مسئوالن در خرید مناسب 
زرشک، نبود بارگاه زرشک در بسیاری از روستاها و عدم آگاهی برخی 
زرشک کاران از اوضاع بازار باعث شده تا بازار دالل بازی ها گرم تر 
باشد. دالالنی که با طمع سود بیشتر، زرشک را با شاخه پیش خرید 
می کنند و کشاورزانی هم خواسته یا ناخواسته فریب قیمت های ارائه 
شده از سوی دالل را خورده و دسترنج شان را بر باد می دهند. چه بسا 
که اگر همین کشاورز بداند محصولش روزهایی نه چندان دور قیمتی 
فضایی به خود می گیرد، آیا باز هم در بازار خرید و فروش غفلت 
می کند؟ آیا اگر کشاورز بداند مسئول، ارگان و یا نهادی در خرید 
زرشک با قیمت مناسب حمایتش می کنند، باز هم پای دالل را به 
مزارعش باز می کند؟ قطعاً اگر حمایت متولیان برای کشاورزان تنها 
کود و یا آموزش های کوتاه مدت نباشد، آینده ای روشن پیش روی 

این قشر و اقتصاد استان خواهد بود.

تولید بیش از 14 هزار تن زرشک در خراسان جنوبی

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و زرشک 
خراسان جنوبی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: از اینکه درآمد حاصل 
از افزایش زرشک به جیب کشاورز برود خوشحال می شویم اما اینکه 
یک سری دالالن بیایند و این محصول کشاورز را ابتدای فصل از 
آنان به قیمت بسیار ناچیز خریداری، در انبارهای خود نگهداری کنند 
و پول کشاورزان را یک سال بعد بدهند و سودی که از این آشفته 

بازار به دست می آید نیز به جیب آنان برود بسیار ناراحت می شویم.
علی حسینی افزود: در خراسان جنوبی حدود 14 تا 15 هزار تن 
زرشک تولید می شود که عمده آنان در روستاها، به ویژه روستاهای 
 محرومی که با حداقل امکانات زندگی می کنند تولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: عده ای از این دالالن که متاسفانه خودشان 
هم از روستاهای استان هستند با هجوم به مزارع  باغداران و زرشک 
کاران، با استفاده از ضعف و ناتوانی کشاورزان در برداشت و خشکاندن 
زرشک، محصول حاصل یک سال زحمت آنها را با قیمت ناچیزی 

روی درخت خریداری و  اقدام به  دپوی آن می کنند.

راه اندازی تعاونی زرشکاران در استان

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و زرشک 
خراسان جنوبی گفت: اگرچه کسی منکر نتیجه مثبت این عمل 
نیست اما دالالن پول ناچیز فروش محصوالت را چندین ماه بعد به 
کشاورز می دهند و کلی هم منت بر سر آنان می گذارند و سودهای 
نجومی بدون سرمایه گذاری قابل توجهی کسب می کنند، دیناری 
هم مالیات نمی پردازند و به برکت همین درآمدهای باد آورده در 
شهرها سرمایه گذاری می کنند، در حالی که کشاورز زحمتکش و 

ناتوان هنوز به پولش نرسیده و این در نهایت بی انصافی است.
حسینی با بیان اینکه این آشفتگی ها باید از یک جایی خاتمه پیدا 
کند، افزود: جهاد کشاورزی باید حمایت کند چون تعاونی زرشک 

کاران در خراسان جنوبی به وجود آمده است. وی بیان کرد: یکی 
از فلسفه ها و ماموریت های تعاونی ها باید این باشد که سرمایه های 
خرد را جمع آوری و امکانات الزم برای دپو کردن محصول را فراهم 
کنند و برای کشاورزانی که امکانات الزم را ندارند، امکانات جمعی 
را فراهم کنند تا ناچار نشوند محصول خود را به قیمت های ناچیز 
به دالالن بفروشند.رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
زعفران و زرشک خراسان جنوبی یادآور شد: فلسفه تعاونی ها همین 
موارد است اما متاسفانه تعاونی ها در حال حاضر به غیر از دادن 

چندین سبد، کود و سم به کشاورزان کار دیگری انجام نمی دهند.

ضرورت ایجاد تعاونی های توانمند
 برای کمک به کشاورز

و  زیربنایی  باید یک کار  تعاونی ها  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 

زیرساختی درست انجام دهند و به داد کشاورزان برسند، گفت: 
باید خرده مالکین را بین خودشان جمع و آنان را سهام دار کنند 
و به دنبال منافع شخصی نباشند بلکه عده ای را جمع کنند و 
تعاونی هایی توانمند و چابک ایجاد کنند که محصول خرده مالکی 
این کشاورزان را به موقع برایشان در بارگاه ها خشک و نگهداری 
کنند و هزینه آن را هم از خود محصول بردارند و سپس محصول 
را بفروشند و سود بیشتر آن را نصیب کشاورز کنند. وی با اشاره 
 به اینکه باید تعاونی ها و دولت دست کشاورزان واقعی را بگیرد ،
اظهار کرد: آنان از فروش زرشک چیزی عایدشان نمی شود و 
سود اصلی به جیب دالالن می رود. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان زعفران و زرشک خراسان جنوبی بیان کرد: تا 
زمانی که اطالع رسانی درستی صورت نگیرد، تعاونی ها به وجود 
نیایند، چابک سازی نشوند، امکانات را فراهم نکنند و کشاورزان 

را تحت حمایت خود نگیرند اوضاع همین گونه است.

تعاونی ها کشاورزان را حمایت کنند
حسینی با بیان اینکه تعاونی ها باید به سراغ کشاورزان واقعی 

که در روستاها هستند و تنها درآمد آنان کشاورزی است بروند 
و آنان را حمایت کنند، افزود: تشکل های مردمی، قدرتمند و 
تشکل هایی که اهداف شان را بر اساس حمایت از کشاورزان 
کف روستا بگذارند ایجاد شوند چون کشاورزانی که در شهر 
زندگی می کنند قیمت زرشک برایشان مهم نیست. وی با اشاره 
از مصرف  اینکه گرانی زرشک سبب می شود که زرشک  به 
خانوار حذف شود و این گرانی ها به ضرر ماست، گفت: باید در 
این راستا نظارت هایی صورت گیرد و راهکارهایی ارائه شود و 

ساماندهی صورت گیرد.

قیمت های نجومی و افسار گریخته باید مهار شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران و زرشک 

خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از دود این گرانی ها به 
قیمت  و  قیمت های نجومی  افزود:  چشم کشاورزان می رود، 
جامعه  ضرر  به  چون  شود  مهار  باید  گریخته  افسار  های 
کشاورزی است.حسینی با اشاره به اینکه کشاورزان نیز باید 
شرایط  کرد:  اظهار  کنند،  رفتار  عاقالنه  و  باشند  هوش  به 
تا  باید  راستا  این  تمام می شود، در  به ضرر کشاورزان  فعلی 
حدودی قیمت ها عادالنه پیش رود و سپس مهار شود. وی 
از کشاورزان خواست که خود دست به کار شوند، اوضاع را 
رصد کنند و منطقی رفتار کنند، گفت: کشاورزان تعاونی هایی 
تشکیل دهند و حافظ منافع خود باشند و خود کاالی شان را 
بفروشند و تالش کنند تا این ارزش افزوده به جیب خودشان 
برود و کاری کنند زرشک از سبد مصرفی خانوار حذف نشود.

پیش بینی افزایش تولید زرشک در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
با اشاره به ورود دالالن در بحث زرشک گفت:  جنوبی نیز 

از ماه گذشته بر اساس تصمیم گیری در تهران قرار بر این 
تا کشاورزان   کنیم  درگیر  راستا  این  در  را  تشکل ها  که  شد 
تسهیالت کم بهره را دریافت کنند.مهدی عصمتی پور افزود: 
اینکه قیمت نهایی زرشک مشخص  درحال حاضر به دلیل 
نیست، حبابی در قیمت زرشک صورت گرفته است که خیلی 

باال رفته است و نمی توانیم تصمیم گیری کنیم. 
وی با اشاره به اینکه امسال میزان برداشت زرشک نسبت 
در  راستا  این  در  گفت:  است،  خوب  بسیار  گذشته  سال  به 
استفاده  سوء  از  جلوگیری  برای  زرشک،  برداشت  فصل 
دالالن، شرکت تعاونی ها را درگیر خواهیم کرد تا در صورت 
از کشاورزان  پایین  با قیمت بسیار  اینکه دالالن زرشک را 
خریداری می کنند شرکت تعاونی ها با یک قیمت کارشناسی 

شده زرشک را خریداری کنند تا کشاورز ضرر نکند.

کشاورزان محصوالت خود را 
به دالالن نفروشند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با گالیه از اینکه متأسفانه دالالن با دالل بازی قیمت 
زرشک را به اوج رسانده، بیان کرد: در این راستا در زمان برداشت 
زرشک، ورود پیدا خواهیم کرد تا قیمت ها افت نکند.وی افزود: 
زرشک محصولی است که در یک مقطعی برداشت آن آغاز 
می شود که با برداشت گل زعفران مصادف می شود و به همین 
دلیل کشاورز به دلیل بارندگی، کمبود نیروی کارگری و تازه 

فروشی محصول خود را به دالل می فروشد.

دالالن از اوضاع کنونی سوء استفاده می کنند

یکی از تولیدکنندگان زرشک در خراسان جنوبی اظهار کرد: شخصا 
محصول زرشکی که تولید کرده را برداشت می کنم و آن را به 

دالالن نمی فروشم زیرا خود جایگاه نگهداری آن را دارم.

 حسین براتی افزود: کشاورزانی که از نظر مالی مشکل داشته 
و یا جایگاهی برای نگهداری زرشک ندارند، مجبور می شوند 
محصول خود را همان ابتدا در سر درخت به دالالن بفروشند.
وی بیان کرد: با تورمی که حال حاضر وجود دارد همه کشاورزان 
زرشک کافی ندارند و بیشتر خرده مالک بوده و به فکر درآمدی 
هستند.تولیدکننده  خودشان  زندگی  نیازمندی های  رفع  برای 
زرشک در استان تصریح کرد: سود اصلی را دالالن می برند و 
محصول را از کشاورزان با قیمت پایین خریداری کرده و سپس 
دو یا سه برابر قیمت خریداری شده می  فروشند. براتی یادآور شد: 
اگر تعزیرات قرار است بر روی قیمت زرشک ورود پیدا کند باید 
بر روی همه محصوالت اعم از خرما، پسته و غیره ورود پیدا 
کرده و نوسان قیمت را مدیریت کند. وی با بیان اینکه استاندار 
پشتیبان کشاورزان است و اعالم کرده که زرشک با نرخ واقعی 
خود به فروش خواهد رسید، خاطرنشان کرد: در این راستا با تورم 
موجود اگر قرار است زرشک با قیمت واقعی خود به فروش برسد 

باید 100 هزار تومان باشد.

دستگاه های مربوطه کشاورزان را حمایت کنند

عبدالطیف آبدار یکی از زرشک کاران خراسان جنوبی اظهار کرد: 
محصول زرشک خود را به دالالن می فروشم چون نگهداری و 
فروش زرشک نیروی انسانی، وسیله، بازاریابی و محل فروش 
می خواهد که از عهده کشاورز خارج است. وی با بیان اینکه 
قیمت در زمین مشخص است و هم خریدار اصلی، هم دالل 
و هم کارخانه زرشک را به یک قیمت از ما خریداری می کنند، 
گفت: اگرچه با فروش زرشک در سر درخت، طبعا به قیمتی که 
در آخر توسط دالل به فروش می رسد، نمی رسیم اما اگر دالل 
نباشد زرشک روی دست کشاورزان می ماند چون هیچکس 

نمی تواند فروشنده آخر باشد.

تسهیالت کم بهره در اختیار
 کشاورزان قرار گیرد

قاسم پیرکرشک، یکی دیگر از کشاورزان زرشک کار استان 
نیز گفت: محصول زرشک خود را ابتدای برداشت به دالالن 
خشک  و  نگهداری  برای  جایگاهی  خود  چون  نمی فروشم 
بود  خوب  بازار  اوضاع  که  زمان  هر  و  دارم  زرشک  کردن 
محصول را می فروشم. وی خاطرنشان کرد: علت اینکه برخی 
از کشاورزان محصوالت زرشک خود را همان ابتدای برداشت 
سر درخت می فروشند، این است که حمایت نمی شوند و توانایی 
ساخت انبار را ندارند بنابراین برای دادن قرض و فراهم کردن 
مایحتاج خود مجبور هستند محصول خود را به دالالن بدهند.
پیرکرشک یادآور شد: در این میان دالالن از فرصت استفاده 
می کنند و محصول را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری 
می فروشند. بازار  در  زیاد  بسیار  سود  با  سپس  و   می کنند 
وی افزود: مسئوالن باید کشاورزان را حمایت کنند و تسهیالت 
کم بهره در اختیار آنان قرار دهند تا بتوانند محصول خود را 
نگهداری کنند. این کشاورز با اشاره به اینکه باید جایگاهی 
در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا محصول شان را جمع آوری 
و خشک کنند، خاطرنشان کرد: مسئوالن به خصوص جهاد 
کشاورزی باید همت کرده و اجازه ندهند کشاورزی ضعیف 
بماند و او را حمایت کنند تا بتواند محصوالتش را به قیمت 

خوب به فروش برساند. 
پیرکرشک تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید تعاونی تشکیل 
دهد و زرشک را از کشاورزان خریداری و راه و چاره ای برای 
زرشکاران  صحبت های  بگیرد.از  نظر  در  زرشک  صادرات 
رسید  نتیجه  این  به  می توان  زرشک  بازار  کنونی  شرایط  و 
یا  و  کود  تنها  کشاورزان  برای  متولیان  حمایت  اگر  که 
روی  پیش  روشن  آینده ای  نباشد  مدت  کوتاه  آموزش هایی 

این قشر و اقتصاد استان خواهد بود.

دست درازی دالالن به دسترنج زرشک کاران
دستگاه های مربوطه کشاورزان را حمایت کنند
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی نانوایان خوشدست کویر بیرجند

 شماره ثبتی : ۴۹۶۷             شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۸۴۵۲۹
نانوایان خوشدست کویر  العاده شرکت تعاونی  جلسه مجمع عمومی فوق 
بیرجند ساعت ۹/3۰ روز پنجشنبه به تاریخ ۹۸/3/23 در محل دفتر شرکت 
 واقع در خیابان قائم - نبش قائم 2 تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
هیئت مدیرهدستور جلسه: ۱- تصویب اساسنامه جدید تعاونی

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱5

0۹۱55۶۱4880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه روز یکشنبه 
۹۸/3/2۶ ساعت ۱۷ در محل دانشکده کشاورزی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند وکالت نامه کتبی به 
وکیل مورد نظر خود جهت شرکت در جلسه اعطا نماید. حداکثر آرای وکالتی هر یک از اعضای شرکت دو رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت های هیئت مدیره و بازرس شرکت دارند ظرف مدت ۱۰ روز آینده به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند. 
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس اصلی و علی البدل -  اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین 
هزینه ها و نگهداری از مجموعه - اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی آینده شرکت 

 تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بیرجند

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

0۹370۹37338

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0۹۱55۶582۶8 - 0۹۱5۶۶۹35۱5 

نقد و اقساط



موفقیت و انرژی

با خودتان حرف بزنید!

موفقیت با تالش و پشتکار محقق می شود

موفقیت امری است اکتسابی که با تالش و پشتکار هر 
فرد به دست می آید. بسیاری از افراد موفق جهان با 
استفاده از رعایت نکاتی مهم و قوانینی مشخص راه 
موفقیت را برای خود هموار ساخته اند. هرگز فراموش 
نکنید هر حرفی که می زنید و یا هر کاری که انجام 
می دهید ناشی از تمایالت درونی و خواسته های شما 
است. این در واقع ندای درونی شماست. بنابراین برای 
رسیدن به موفقیت باید انگیزه های خود را مشخص 
کنید تا بتوانید با یک برنامه ریزی اصولی به هدف های 
موردنظر خود برسید. اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع 
چیزی را در جهان اطراف خود داشته باشید شک نداشته 
باشید که آن چیز حتماً اتفاق می افتد. اگر مقداری به رفتار 
و اعمال خود توجه کنید متوجه خواهید شد که همیشه 

هماهنگ با انتظارات خود عمل می کنید.

3 دلیل و فایده برای حرف زدن با خود

ما شاید نتوانیم واقعیت را عوض کنیم اما یاد می گیریم 
که چگونه ذهن خود را عوض و مطالب را ذخیره کنیم:

1. انگیزه: با خود در بهترین روش زبان دوم یا سوم 
شخص صحبت کنید تا به خود انگیزه دهید و آماده 
شوید به خصوص برای کاری که استرس آور است. 
به عالوه، سعی کنید از هیچ جایی انگیزه نگیرید و 
فقط با صحبت کردن به خود قوت قلب بدهید این 

بهترین انتخاب است. 
2. کنترل احساسات : استرس بیش از حد می تواند دلیل 
احساس ترس شود با صحبت کردن با خودتان توانا می 
شوید که چه طور با احساسات خودتان برخورد کنید و 
آنها را کنترل کنید و زمانی که از منظره بیرون به اینها 
نگاه کنید آدم قبلی نیستید. این می تواند برای هر نوع 
احساسات ،کارآمد باشد چه سرخوردگی باشد یا استرس 
و حتی ناراحتی. صحبت کردن با خود برای کنترل 
کردن احساسات به این معنی است که شما می توانید 

احساسات بیش از حد را کمتر و کنترل کنید.
3. دوره روانشناسی: خارج کردن خودتان از شرایط استرس 
زا سریع تر از هر چیزی شما را آرام می کند اما اگر نمی 
توانید فیزیکی راه بروید در این صورت صحبت کردن 
باخود به کمک تان می آید زمانی که با خود صحبت 
می کنید از زبان دوم و سوم شخص استفاده کنید. شما از 
نظر روان شناسی شبیه دیگران توانایی فاصله از موقعیت 
به خود را استناد کنید این تکنیک به شما کمک می کند 
که استرس زیاد خود را کنترل کنید و به ذهن تان این 
اجازه را می دهد که واضح و منطقی تر برای قدم بعدی 
تان تصمیم بگیرید. حل کردن مشکل می تواند دومین 
خاصیت آن باشد زمانی که شما باخودتان صحبت می 
کنید؛ همانگونه باشید که با یک نفر دیگر صحبت می 
کنید بعد از همه اینها کسی که این توانایی را در ما ایجاد 

کند از خودمان با ارزش تر است.

بوی زیره حشرات
 را دور می کند

حشرات از بوی زیره سبز خوش شان نمی آید. اگر 
حشراتی مثل سوسک، کنه و پشه در اتاقی وجود داشته 
باشد، کافی است مقداری زیره سبز را در ظرفی بریزید و 

گوشه اتاق بگذارید، حشرات از آنجا دور خواهند شد. اگر 
زیره را در ظرفی خیس کنید و آب آن را به چوب بمالید، 
هرگز موریانه سمت آن چوب نمی آید. اگر این آب را به 
بدن تان بمالید، هیچ گاه شپش در لباس تان نخواهد بود. 
 گفته شده اگر بدن نوزاد هنگام تولد با آب زیره شسته 

شود،، شپش در بدن نوزاد دیده نخواهد شد.

خواص درمانی گیاه پای خر 
برای رفع سکسکه  و سرفه

از ریشه و برگ گیاه پای خر برای بخور، رفع سکسکه، 
سرفه های خشک و درمان آبسه و له شده برگ ها با 
عسل به صورت ضماد برای مداوای باد سرخ استفاده 

می شود. همچنین صورت های دارویی دیگر پای خر 
برای حفاظت پوست استفاده می شود. این دارو خلط 
آور و آرام کننده نیز می باشد. طبع آن گرم و خشک 
است. برای ناراحتی های سینه و برونشیت مزمن و 

آسم هم می توان از دود این گیاه  استفاده کرد. 

عرق خار شتر گیاهی
 موثر در افزایش اشتها

گرمای شدید هوا یکی از مشکالتی است که ممکن 
است بعضی ها را دچار گرمازدگی، کم اشتهایی و 
الغری کند. یکی از عرقیات گیاهی موثر در افزایش 

اشتها، عرق خارشتر است که موجب افزایش تعریق 
نیز شده و به این ترتیب گرما و حرارت موجود در 
بدن را کاهش می دهد. به این منظور، در روزهای 
گرم تابستان، یک فنجان عرق خارشتر را به مدت 
شود،  خنک  تا  دهید  قرار  یخچال  در  ساعت   یک 

سپس آن را میل کنید.

خواص  مصرف گیاه لوفا 
) قنطریون صغیر(

طبع لوفا خیلي گرم و خشک است. پاك کننده و 
لزج مخاطي  بلغم هاي  خشک کننده است. جاذب 
از اعماق بدن مي باشد. برای سختي نفس و اخالط 

خوني از سینه 10 گرم از شاخ و برگ و گل این گیاه 
را در 1500 سي سي آب جوشانده تا نصف شود سپس 
خوب بمالند تا عصاره آن خارج شود پس از صاف 
کردن با شکر مخلوط نموده و بنوشند. لوفا مقوي معده 
و اشتهاآور است.برای بیماري کزاز اعضاي بدن را با 

دم کرده این گیاه کمپرس کنید.

درمان های خانگی
 تلخی دهان

برخی از چیزهایی که می توانید در خانه انجام دهید 
برای کمک به تسکین و حتی جلوگیری از طعم تلخ 
و  مایعات  زیادی  مقدار  نوشیدن  دارد.  وجود  دهان 

جویدن آدامس بدون قند برای کمک به افزایش تولید 
بزاق. دندان ها را دو بار در روز بشویید. به دندانپزشک 
هر شش ماه یک بار مراجعه کنید.کاهش وزن در 
صورت نیاز، اجتناب از غذاهای تند و چرب، نکشیدن 
سیگار ، محدود کردن الکل می تواند از تحریک اسید 

معده کمک کند.

عسل و سرکه سیب هر دو سرشار از پتاسیم هستند که سطح سدیم خون را تنطیم کرده و فشار خون را کنترل 
می کنند. هر دوی آن ها حاوی منیزیم هستند و باعث کاهش فشار از دیواره رگ ها می شوند. عسل و سرکه سیب 
هم چنین به عنوان اکسیر ضدپیری نیز استفاده می شوند. برای درست کردن این اکسیر مواد زیر الزم است: یک 
لیوان آب گرم ، 1.5 تا 2 قاشق سرکه سیب و 1.5 تا 2 قاشق عسل. این مواد را با یکدیگر مخلوط کرده به طوری 
که همگی کامال حل و یکدست شوند. سپس آن را به آرامی بنوشید. ممکن است در ابتدا از طعم آن خوش تان نیاید 
اما کم کم به آن عادت می کنید. مردم بسیار زیادی از سراسر دنیا با این روش از سم ها و مواد اضافی انباشته شده در 
روده بزرگ خود خالص می شوند. با خوردن ترکیب عسل و سرکه سیب به مدت 7 روز می توانید اثرات بی نظیر و 

مثبت آن را در بدن خود احساس کنید. مقدار پیشنهادی آن 1 یا 2 لیوان در طول روز است.

ماء العسل کاربرد ویژه ای در درمان بیماری های ریه داشته و در ذات الریه، ذات الجنب، سرفه، خرخر، تنگی نفس، 
خشونت ریه و گرفتگی صدا به کار می رود. در صورت وجود رطوبت در ریه می تواند یک داروی خیلی خوب برای 
تلطیف و دفع رطوبت ریه در نظر گرفته شود البته در پاك کردن سینه و ریه، سکنجبین از ماء العسل قوی تر 
است. ذات الریه همان التهاب ریه هاست که اغلب بر اثر عفونت ریه ایجاد شده و عامل این بیماری ممکن است 
باکتری، ویروس یا قارچ باشد؛ بر اثر این التهاب ریه، اجساد سلولی و مایع در کیسه های هوایی و مجاری تنفسی 
تجمع پیدا کرده و در عمل تنفس اختالل ایجاد می شود؛ از آنجایی که در منابع طب سنتی در ذات الریه، خوردن 
آب سرد ممنوع است، شربت های زداینده مانند ماءالعسل در انواع ذات الریه و ذات الصدر و ذات الجنب مفید بوده 

و سینه را از رطوبت ها پاك می کند.

خواص ماء العسل در درمان بیماری های ریهمعجونی برای سم زدایی بدن

تفکر مثبت امتیازات زیادی دارد و نگاه مثبت و روشن می تواند 
به روش های جالبی به اطرافیان سرایت کند. غر زدن و شکایت 
کردن رفتاری است که تا حدودی تسکین دهنده  استرس است 
اما اگر به حالت نشخوار فکری تبدیل شودمی تواند تخریب کننده 
باشد. وقتی تحت فشار هستیم گاهی احساس می کنیم داریم 
منفجر می شویم و این زمان است که واقعا نیاز پیدا می کنیم 
مقداری از خشم مان را تخلیه کنیم. اجازه دادن به تخلیه  خشم 
و احساس منفی، تنش درونی مان را تسکین می دهد و احساس 
می کنیم کمی از وضع سختی که در آن بوده ایم فاصله گرفته ایم، 
در نتیجه برای روبرویی با مشکل بعدی آماده تریم. بعضی وقت ها 

فقط نیاز داریم با ابراز خودمان و درون مان، عصبانیت مان را بیرون 
بریزیم.

گاهی به دالیلی احساس سرخوردگی و فرسودگی می کنیم و 
گرفتن تائیدیه از سوی یک نفر دیگر مانند مرهمی برای زخم ها و 
کوفتگی های روحی ماست. اینکه بشنویم کسی می گوید:»می دانم 
چه احساسی داری و درکت می کنم، من هم جای تو بودم خسته 
می شدم«، می تواند مثل یک آغوش گرم و امن عمل کند. بعد از 
مورد تائید قرار گرفتن احساس اعتماد به نفس پیدا می کنیم تا سر 

موقعیت مان برگردیم و با مشکالت مان روبرو شویم.
 شکایت کردن نزد دیگران بابت چیزی که آزارتان می دهد، شما را 

از مهارت ها و نظرات آنها بهره مند می کند و شاید برخی از این راه 
حل ها و نظرات هرگز به فکر شما خطور نکرده باشند. خیلی وقت ها 
ناخودآگاه به قصد کمک و راه حل خواستن پیش دیگران شکایت 

می کنیم و غر می زنیم.
گاهی می دانیم باید چیزی را تغییر دهیم اما فقط مشکل این است که 
آماده  ریسک کردن و تالش کردن نیستیم چون امید و انگیزه نداریم. 
پس اگر دیدید گاهی غر می زنید، ممکن است عالمت این باشد که 
به دنبال راهی برای ایجاد انگیزه برای تغییر و تحول هستید و این 

بخشی از پروسه  رسیدن به هدف است.

چرا ُغر زدن حس خوبی دارد؟

آیه روز

بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهان ها را در آسمان ها و زمین می  داند و هموست که همواره 
آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۶(

سخن روز

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم.
مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند. 
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فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

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 محراب09333193047  

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
۱۴:۳۰۱۶:۱۵۲۲:۴۵شروع سانس

تگزاس 2
۱۷:۴۵۲۱:۱۵شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

برگ سبز خودروی پژو ۲۰۶ به شماره پالک
 ۸۵۳ ج ۱۷ ایران ۵۲ به نام مهدیه مهران پور
 به شماره ملی ۰۶۵۳۱۸۶۹۷۵ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹۶۸۴۳۳۷۱

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

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

۰۹۱۵۱۵۸۲۶۷۵ -۰۹۳۵۹۲۸۰۹۲۷

دعوت به همکاری
به تعدادی مدرس زبان خانم و آقا
 و یک منشی خانم جهت همکاری
 در آموزشگاه زبان نیازمندیم.

)۰۵۶( ۳۲۳۱۷۳۳۴ 

سند، شناسنامه مالکیت، کارت خودرو 
و بیمه نامه شخص ثالث خودرو پژو 

به شماره پالک ۱۵۸ب ۴۸ ایران ۵۲ 
به نام سید مصطفی حسینی به شماره 
ملی  ۰۶۵۳۰۹۶۱۴۳ مفقود گردیده 
و از یابنده تقاضا می گردد در صورت 
پیدا کردن مدارک نامبرده با شماره 

۰۹۱۵۱۶۰۱۹۷۱ تماس گرفته
 و مژدگانی دریافت نماید.

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

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

به یک فروشنده خانم به صورت پاره وقت نیازمندیم.
۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵



۵
یکشنبه * 12 خرداد 1398 * شماره 4363

اجرای روکش آسفالت گرم به طول 7 کیلومتر در نهبندان

غالمی- رئیس اداره حمل و نقل جاده ای شهرستان نهبندان، از عملیات روکش آسفالت گرم در دو ماهه ابتدای سال 98 خبر داد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی سید جعفر افقهی اظهار کرد: در راستای افزایش ارتقای ایمنی و نگهداری محورهای مواصالتی سه فرسخ - استند و به منظور رفاه حال کاربران جاده ای، 
روکش آسفالت گرم محور سه فرسخ- استند به طول 5/3 کیلومتر، محور کالته سیدعلی - جوشند به طول 5/1 کیلومتر و محور قدمگاه- استونند به طول 2 کیلومتر به اتمام رسیده است.

خبر ویژه

*حجت االسالم حاج محمود رضا جمع آور، جانباز 
سرفراز دفاع مقدس، پس از تحمل سال ها رنج و 
دشواری های ناشی از حمالت شیمیایی، به یاران 

شهیدش پیوست.
*طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از 

25 خرداد در خراسان جنوبی آغاز می شود.
*34 مرسوله پستی صادراتی از آغاز امسال تاکنون از 

خراسان جنوبی به خارج از کشور ارسال شد.
*جانشین انتظامی استان از کشف 150 کیسه شکر و 

بازداشت یک محتکر در شهرستان بیرجند خبر داد.
*کارشناس هواشناسی برای امروز وزش تندباد همراه 

گردوخاک و رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد.
*فرمانده انتظامی استان گفت: کامیون کشنده با 22 

هزار لیتر نفت کوره قاچاق در نهبندان توقیف شد.
*855 هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز 

امسال به سیستم های آبیاری نوین مجهز شدند.
سازمان جهاد کشاورزی  امور سرمایه گذاری  *مدیر 
خراسان جنوبی گفت: از 1۶9 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی یارانه دار در نظر گرفته شده برای استان تاکنون 

30 میلیارد تومان ابالغ شده است.
*مأموران انتظامی قاین یک کیلو زعفران تقلبي آماده و 200 
کیلو زعفران تقلبی در حال تولید در کارگاهی کشف کردند.
*به گفته مدیر صندوق کارآفرینی امید استان پارسال 
از محل اعتبارات این صندوق بیش از 9 میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال به بانوان استان پرداخت شده است.

اخبار کوتاه

مجازات جایگزین و کاهش 
آسیب های اجتماعی

کاری- چند سالی است که برخی محکومان در دادگاه، 
به جای این که روانه زندان شوند، با مجازات هایی 
روبرو می شوند که به آن ها مجازات جایگزین حبس 
گفته می شود. مجازات های جایگزین حبس با این 
فلسفه انجام می شوند که در موارد بعدی حتی اگر 
زمینه ارتکاب به جرم فراهم باشد، فرد از انجام اقدام 
این  کارشناسان،  گفته  به  کند.  خودداری  مجرمانه 
طرح گاهی موجب کاهش آسیب اجتماعی و حفظ 
استان  ایران،  در  شود.  می  جامعه  در  متهم  آبروی 
احکام  صدور  در  رتبه  باالترین  شرقی  آذربایجان 
مجازات جایگزین حبس را دارد. شهریور سال 95، 
رئیس وقت دستگاه قضایی کشور بخشنامه ای برای 
سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
را صادر کرد که در 33 ماده تدوین شد و ضمن این 
که چگونگی اعمال مجازات های جایگزین حبس را 
تشریح کرده، وظایف سازمان ها و دستگاه های تابع 
قوه قضاییه را توضیح می دهد. از آن سال تاکنون 
مجازات های جایگزین جالبی در کشور تعیین شده 
 که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مردی که محکوم به خط کشی خیابان شد. این مرد 
در یک صحنه تصادف بعد از مجروح کردن چند نفر، 
متواری شد. علیرغم رضایت شاکی های پرونده، او باید 
3 ماه به زندان می رفت اما قاضی سلیمان عفیف که 
به صدور احکام مجازات جایگزین معروف است، برای 
او مجازات دیگری تعیین کرد. این مرد باید به مدت 
بندرعباس  به خط کشی خیابان های  2۷0 ساعت 
می پرداخت.یکی دیگر از موارد احکام جایگزین، سال 
95 توسط قاضی سوسنگرد صادر شد. او، شخصی 
را که 34 اصله درخت را قطع کرده بود، به 2 سال 
کاشت و مراقبت از درختان محکوم کرد. رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی در سال 9۷ با بیان اینکه 
9۷3 رای مجازات جایگزین حبس، 8 ماه امسال در 
آرای  این  افزود:  است،  شده  صادر  جنوبی  خراسان 
و کاهش  زدایی  اجرای سیاست حبس  در  قضایی 
جمعیت کیفری زندان ها صادر شده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 104 درصد افزایش داشته است.صیفی 
در  رسوبی  و  مسن  پرونده های  به  رسیدگی  افزود: 
خراسان جنوبی به حداقل رسیده است و از سال 93 به 
بعد حداقل تعداد پرونده های رسوبی را داشته ایم. وی 
امسال هم بیان کرد: در مجموع از سال 93 تاکنون 
تعداد پرونده های رسوبی در خراسان جنوبی فقط 90 
پرونده بوده است که در این راستا تالش می شود این 
تعداد پرونده نیز کاهش یابد. رئیس کل دادگستری 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مجازات های 
جایگزین حبس، در ردیف های برتر قرار داریم یادآور 
شد: سال گذشته هزار و ۶0۷ پرونده مجازات جایگزین 
توانند  می  ارجمند  خوانندگان   ( است.  شده  حبس 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

دادگستری خراسان جنوبی در اجرای احکام وضع مناسبی دارد

رسیده  جایی  به  پرونده ها  کثرت   - محمودآبادی 
که توان قضات را به تحلیل می برد ، این مساله 
نیاز به تدبیر دارد که یک راهکار آن اصالح برخی 

قانون های دست و پا گیر و جرم زاست.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی عصر جمعه 
در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان 
اشاره به  با  با رئیس قوه قضاییه  خراسان جنوبی 
اینکه تعداد پرونده های ورودی به دادگاه ها زیاد 
است، تاکید کرد: با برون سپاری می توان رسیدگی 
به برخی دعاوی را به سمن ها و داوری را به سایر 
خواستار  صیفی  کرد.  محول  مرتبط  دستگاه های 
نظارت دقیق بر دستگاه های اجرایی شد و گفت: 
کوتاهی دستگاه های اجرایی باعث شده که سرریز 

این کوتاهی ها سر از قوه قضائیه در آورد.
وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در 
بخش های رفاهی، منابع انسانی و اعتبارات عمرانی 
ابراز امیدواری کرد: این مصوبات به زودی نمود پیدا 
کند و مشکالت موجود بر طرف شود. وی با تاکید 
بر اینکه در این استان اطاله دادرسی نداریم، گفت: 
میانگین رسیدگی در محاکم استان کمتر از 22 روز 
و در دادگاه کیفری و تجدیدنظر نیز کمتر از یک ماه 
است.  در برخی پرونده های خاص که بیشتر مربوط 
به موادمخدر با احکام طویل مدت است بنا به طبع 
پرونده ممکن است زمان رسیدگی طوالنی شود اما 

در مجموع روند رسیدگی به روز است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی پرونده های 
مسن و رسوبی را از دغدغه ها در سطح کالن قوه 
قضاییه عنوان کرد و گفت: در خراسان جنوبی حداقل 
پرونده های رسوبی را داریم، به طوری که از سال 93 
به قبل این آمار صفر شده است. هم اکنون پرونده 
های رسوبی در  استان 90 مورد است که آن هم در 

شرایط خاص اینگونه اقتضا می کند اما تالش بر این 
است که این تعداد کم هم به حداقل ممکن کاهش 
یابد. وی از سیاست های این نهاد را کاهش جمعیت 
این حیث خراسان  از  افزود:  و  کیفری عنوان کرد 

جنوبی در خصوص مجازات های جایگزین حبس در 
ردیف های برتر کشوری قرار دارد و سال گذشته هزار و 
۶0۷ پرونده تبدیل مجازات جایگزین حبس داشته ایم.

زندانیان مهریه استان کاهش می یابند
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه 
محکومان مالی و مهریه از دغدغه های رئیس قوه 
قضاییه و مراجع عظام است، تصریح کرد: خراسان 
جنوبی فقط  35 پرونده محکوم مالی مهریه زندانی 
دارد که با بررسی مجدد در حال کاهش آن هستیم. 
دادخواست  یا  تقسیط  پرونده ها  بیشتر  در  چرا که 
تا  پیدا کردیم  تعدیل تقسیط مطرح شده و ورود 
کاهش این میزان را هم شاهد باشیم. رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی کامل 

این  در  گفت:  الکترونیکی  دادرسی  برای  استان 
خصوص چند حوزه قضایی می توانند رسیدگی بدون 
خودکار انجام دهند. در زمان حاضر بالغ بر 80 درصد 
ابالغ ها  الکترونیکی و بالغ بر 80 درصد  واقعی انجام 

می شود که از علت های عدم اطاله دادرسی همین 
است. وی با تاکید بر کاهش سختگیری های بی جا 
از سوی دستگاه های نظارتی گفت: این امر موجب 
می شود که قضات انقالبی در پرونده های حساس و 
مهم کمتر ورود پیدا کنند.کمبود امکانات، تهدید قضات 
تامین  از سوی زیاده خواهان، مشکالت معیشت، 
نیروی انسانی، تحقق بیمه مسئولیت مدنی، تعیین 
منصب قضا به عنوان مشاغل سخت، استفاده از تجربه 
قضات صاحب نظر در طرح تحول قضایی از جمله 
درخواست ها و مشکالتی بود که توسط نماینده قضات 

خراسان جنوبی در این جلسه مطرح شد.

به دنبال تحول قضایی در کشور هستیم
رئیس قوه قضاییه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه 

در شروع گام دوم انقالب هستیم، گفت: برای حوزه 
قضایی نیازمند یک تحول هستیم و این تحول باید 
از همه مدیران و اراده همه اجزای سازمان دستگاه 
قضا آغاز شود. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
گزارش مطلوبی که از سوی رئیس کل دادگستری 
درباره وضع استان مطرح شد را مورد قبول دانست 
و افزود: این گزارش باعث خوشحالی بود و نشان 
داد در جهت نزدیک شدن شرایط خراسان جنوبی 
دستگاه های  در  تحول  موضوع  شاخص های  به 
قضایی گام های خوبی برداشته شده است. وی با 
بیان اینکه دادگستری خراسان جنوبی در اجرای 
احکام هم وضع مناسبی دارد، گفت: در مجموع 
استان با داشتن نیروهای فرهیخته، متدین، پرکار، 
قانع و پرتالش در رابطه با مسائل قضایی و اجرای 
عدالت گام های خوبی برداشته است. وی ضمن 
از اجرای عدالت و احقاق حق و رسیدگی  تقدیر 
کارکنان  و  قضات  مدیران،  توسط  مردم  امور  به 
ادامه داد: امروز کرامت، شأن و منزلت قضات باید 
حفظ شود. حفظ شأن و منزلت قاضی زمینه را برای 
رسیدگی های عادالنه برای او فراهم می کند و در 
حکم متقن او اثر دارد. وی اضافه کرد: نظام قضایی 
از قاضی نفوذناپذیر، شجاع، دلداده به خدا که برای 
احقاق حق و ابطال باطل جز خدا و انجام وظیفه 
الهی چیزی نمی شناسد، حمایت می کند. قضات 
شجاع که دور از هرگونه نفوذ پذیری حکم صادر 
و به پرونده ها رسیدگی می کنند باید مورد حمایت 

قرار گیرند.

اعتبارات خوب برای دادگستری
وی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به مشکالت 
و کمبودهای دادگستری خراسان جنوبی هیئت 10 

نفره ای از یک هفته قبل در استان مشغول بررسی 
اطالعات و گزارشات بودند، اعالم کرد: با تکمیل 
این اطالعات و گزارش های امروز اعتبارات قابل 
استان تصویب شده  در شورای قضایی  توجهی 
که امید است با قطعی شدن آن بخش زیادی از 

مشکالت استان کاهش یابد.
اعتبارات  محل  از  کمک ها  این  وی  گفته  به 
دادگستری و اعتبارات خاص برای رفع مشکالت 
استان به ویژه در بخش کمبود ساختمان، امکانات 
رفاهی، خانه های سازمانی و تسهیالت به قضات 
رئیسی  یافت.  خواهد  اختصاص  کارکنان  و 
مشکالت قضاوت را مسئله قوانین و حجم باالی 
قانون دانست و گفت: حجم باالی قانون مشکلی 
را حل نمی کند؛ قانون گاهی تعارض یا ابهام دارد 
که باید حل شود. رئیس قوه قضاییه بر فعال کردن 
تاکید  نیز  امالک  و  اسناد  ثبت  ظرفیت سازمان 
کرد و افزود: الزم است داوری و میانجیگری را 
برای کاهش حجم پرونده های دادگستری به کار 
گیریم. وی با بیان اینکه درخواست های رفاهی 
دنبال  جنوبی  خراسان  دادگستری  کارکنان 
می شود، افزود: بعضی اشکاالت نیاز به پیگیری 
می گیرد. قرار  کار  دستور  در  که  دارد  رفع   و 

حجت االسالم رئیسی از طرح بانک ایده ها در 
در  ایده ها  بانک  گفت:  و  داد  خبر  قضا  دستگاه 
دستگاه قضا تشکیل می شود که اگر پیشنهادات از 
استان ها ارائه شود، حتماً موثر است و مورد توجه 
قرار می گیرد. چرا که ما در بسیاری از بخش ها با 
قوانینی مواجه هستیم که نیاز به اصالح و راهکار 
دارد که با این بانک ایده می توانیم از توانمندی 
های قضات و وکال و اندیشمندان در اصالح این 

قوانین بهره مند شویم.

پیش نویس طرح های توسعه ای 
 خراسان جنوبی تدوین می شود

ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: اگر 
عدم تعادل ها، فقر و عدم زیرساخت های الزم در استان 
تبیین شود پیش نویس طرح های توسعه ای برای 
سران سه قوه تدوین خواهد شد. پورعیسی روز گذشته 
در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی بعد از احیای مجدد، همان وظایف سابق 
را دنبال می کند. وی با بیان اینکه سه معاونت و سه 
مدیریت در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان 
فعالیت می کنند، افزود: سامان دهی نیروهای انسانی، 
استخدام، بهره وری از نیروی انسانی، ساختمان ها و 
استفاده بهینه از آنها از جمله وظایف این سازمان است.  
نماینده ولی فقیه هم در این دیدار گفت: در گام دوم 
انقالب باید کمتر از اختالس، حقوق نجومی، برنامه 
های غیر مفید و این موارد داشته باشیم که بخشی به 

همت مدیران بستگی دارد.

محمودآبادی- خراسان جنوبی برای توسعه نیازمند 
اعتبارات صندوق توسعه است، این مهم با پیگیری 
ویژه مسئوالن در تهران امکان پذیر است. شورای 
اداری استان جمعه شب گذشته با حضور رئیس قوه  
برگزار شد.  نماینده ولی فقیه در استان   قضاییه و 
در این جلسه استاندار خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از 
 اقدامات انجام شده از زمان ورودش به استان تا کنون 
دو درخواست مهم را برای توسعه استان از رئیس 
قوه قضاییه مطرح کرد. معتمدیان نخست چشم 
رهبر  حضور  برای  جنوبی  خراسان  مردم  انتظاری 
معظم انقالب را یادآور شد و از رئیس قوه قضاییه 
خواست پیام دعوت مردم استان را به رهبر فرزانه 
 انقالب برساند چرا که سفر ایشان به خراسان جنوبی 
می تواند تا حد زیادی در رشد و توسعه استان موثر باشد.
فرآوری  و  شتر  پرورش  زنجیره  تکمیل  ایجاد    
مواردی  از  دیگر  یکی  کشور  در  آن  محصوالت 
بود که استاندار دریافت اعتبارات الزم برای آن را 
از نیازهای مبرم برای توسعه دانست چراکه تا حد 
خواهد  گذار  تاثیر  استان  اشتغال  ایجاد  در  زیادی 
بود. استاندار با تاکید بر لزوم ایجاد طرحی با استفاده 
از توان سه قوه برای توسعه استان خبر داد و گفت: 
اعتبارات صندوق توسعه ملی  از  استفاده  دنبال  به 
هستیم.  جنوبی  خراسان  جانبه  همه  توسعه  برای 

برنامه دوساله برای
 جبران عقب ماندگی ها

رئیس شورای اداری استان با توجه به عقب ماندگی 
هایی که در بخش های زیرساختی استان وجود 
دارد، گفت: در موضوع بزرگراه ها، راه آهن و توسعه 
فرودگاه مشکالت جدی داریم که این عقب افتادگی 
تاریخی ناشی از پهناوری و تازه تاسیس بودن استان 
بوده و اعتبارات خاص را می طلبد که کمک ویژه ای 
در قالب این برنامه دیده شده تا در طول 2 سال این 
عقب افتادگی ها حوزه زیرساختی رفع شود. معتمدیان 
اضافه کرد: جاده بیرجند - قاین، نهبندان - بیرجند 
و طبس - دیهوک - فردوس از کریدورهای اصلی 
استان هستند که در این 2 سال پیش رو شاهد 
تحرک بخشی بیشتر در این پروژه ها خواهیم بود.
وی اعتبارات سازمان برنامه و بودجه برای موضوع 
راه آهن را یادآور شد و گفت: در سه ما آینده عملیات 
اجرایی قطعه اول راه آهن بیرجند از ایستگاه یونسی 

عملیاتی می شود و بخش راه آهن فردوس نیز که در 
سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی شد در 
کمتر از 40 ماه به بهره برداری خواهد رسید. وی احیا 
و مرمت قنوات و ایجاد بندهای خاکی در موضوع  
آبخیزداری را از کارهای خوب عنوان کرد و گفت: با 
مبلغی که مجلس از صندوق توسعه ملی برای این 
مهم در نظر گرفته جهش خوبی در استان داشتیم که 
تاثیرات آن حتماً در بخش کشاورزی دیده می شود. 
استاندار خراسان جنوبی در نظر گرفتن 800 میلیارد 

 تومان برای استان در قالب تسهیالت کم بهره ، 
تقویت صنایع  برای  اختصاص 200 میلیون دالر 
استان و تعهد استان برای ساخت 10 هزار واحد 
اولویت  جزو  را  نیازمند  و  محرومان  مسکونی 
ابراز  و  نمود  عنوان  مدیران  و  پیگیری خود  های 
امیدواری کرد: این اعتبارات و برنامه ها به توسعه 
استان طی دو سال آینده کمک کند. وی مرز را 
از ظرفیت های استان برای توسعه معرفی کرد و 
افزود: از چهار بازارچه مرزی، سه بازارچه سال 93 
یک طرفه از سوی افغانستان بسته شده بود که 
در سفر اخیر به این کشور تالش شد با استفاده از 
ظرفیت شورای عالی امنیت ملی تحرکاتی انجام 
بازارچه  محدودیت های  راستا  همین  در  گیرد. 
تا چند وقت  یزدان هم  ماهیرود رفع شده و مرز 
دیگر بازگشایی خواهد شد. معتمدیان ایجاد درب 
واحد منطقه ویژه در مرز ماهیرود را یکی دیگر از 
برنامه های اقتصادی برای مرز عنوان کرد که نقش 
بسزایی در توسعه ساماندهی تجارت مرزی دارد. 
سوخت  فروش  قانونی  ظرفیت  از  استفاده  وی 
مرزنشینان را  از اقدامات مهم در راستای تقویت مرزها 

دانست و گفت: در ۷ سال گذشته کمتر از سه میلیارد 
درآمد حاصل از سوخت در استان بوده که عواید آن 
به مرزنشینان در شعاع 20 کیلومتر می رسیده اما 
رایزنی های انجام شده با افغانستان و سیستم بین 
بخش های مرز موجب شد که فروش سوخت به ۶.5 
میلیارد تومان برسد.وی با اشاره به سود 2 برابری فروش 
سوخت که عاید مرزنشینان شده، اضافه کرد: هر ماه با 
افزایش سهمیه از این محل به عنوان راهی برای دور 
زدن تحریم ها و کمک به مرزنشینان استفاده می شود.

همه روستاها از
 نعمت گاز برخوردار می شوند

استاندار از دیگر برنامه های پیش روی استان را توسعه 
زیرساختی  مخابرات، اینترنت و تلفن همراه عنوان کرد 
که در این زمینه تا پایان دولت پوشش کامل مخابراتی 
در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ایجاد می شود.

همچنین با توجه به برخورداری 30 شهر استان از گاز 
طبیعی در زمینه گازرسانی نیز با اعتبارات مجلس و 
همت دولت تا پایان دولت همه روستاهای استان از 
نعمت گاز برخوردار می شوند. استاندار گفت: در حوزه 
شبکه های دیجیتال جزو استان های پایین جدول 
هستیم اما امید است با برنامه های پیش رو و همکاری 
صدا و سیما ضریب نفوذ دیجیتال در مناطق مرزی و 

کمتر برخوردار به باالی 90 درصد برسد.

کارگاه های تولیدی مطلقا
 نباید تعطیل شود

رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: یکی از 
برنامه های پیش رو حمایت از مدیرانی است که 
شجاعانه، مبتکرانه و خالقانه برای حفظ اقتصاد 

کارگاه های  توقف  از  ها  تحریم  زدن  دور  و  ملی 
تولیدی جلوگیری کنند. حجت االسالم رئیسی با 
اشاره به مدیرانی که ترک فعل می کنند، افزود: 
همه در جمهوری اسالمی مجری فرمان رهبری 
برای  می دهند  ترجیح  مدیران  برخی  اما  هستیم 
اصاًل  را  کارهایی  نشوند  واقع  سوال  مورد  اینکه 
انجام ندهند و برای همین است که هر مدیری 
در جایی منصوب می شود بعد از چند ماه گزارشی 
از کارهایی که باید انجام می شده اما نشده است 

را رو می کند. گاهی برخی از این ترک فعل ها بیشتر 
می زند  و کشور خسارت  نظام  به  کارها  انجام  از 
که باید مورد توجه مدیران باشد. وی با تاکید بر 
اینکه نظارت بر بازار و کنترل آن انتظار مردم از 
مدیران است، ادامه داد: کارگاه های تولیدی مطلقًا 
نباید تعطیل شود ، باید کاری کنیم که حجم باالی 
نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. این حجم 
 باالی نقدینگی هم باعث تورم است هم رکود ،
اما وقتی مسیر اصلی اش که همان تولید است را 
پیدا کند، دیگر شاهد این همه تعطیلی در کارگاه 
های تولید نخواهیم بود. وی قویترین نظام، را نظام 
خودکنترلی دانست که کارکنان باید خود را نسبت به 
قانونمند بودن موظف بدانند تا مرتکب جرم نشوند. 
البته  و  است  نظام  کارآمدترین  خودکنترلی  نظام 
اجرای آن در گرو اعتقاد به خداست و هرچه اعتقاد و 
معنویت بیشتر باشد تخلف و نارسایی کمتر می شود.

درصد پایین آمار جرم در خراسان جنوبی
حجت االسالم رئیسی پایین بودن جرم در خراسان 
جنوبی علیرغم تهدیدات موجود را یادآور شد و گفت: 

سهم اصلی این قضیه مربوط به فرهنگ مردم، دین 
 مداری، اخالق و معنویت بین سنی و شیعه است.

وی با اشاره به اقدامات توسعه محور در خراسان 
جنوبی افزود: کارهایی که در جهت توسعه یافتگی 
استان انجام شده نویدهای خوبی را می دهد، اما باز 

هم جای کار زیاد دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به میزان قاچاق سوخت 
در استان های مرزی گفت: این موضوع باید در 
این حجم  شاهد  تا  شود  ساماندهی  نفت  وزارت 
برای  گرفته  انجام  اقدامات  البته  نباشیم  قاچاق 
ارزشمند  استان بسیار  این  ساماندهی سوخت در 
در  استان  به ظرفیت های  اشاره  با  رئیسی  است. 
زمینه سنگ های قیمتی و سفارش رهبری برای 
این قابلیت در استان گفت: اقتصاد گردشگری و 
گیاهان دارویی نیز در این استان نیازمند فعال شدن 
با بیان  تفکری است که تولید را رونق دهد.وی 
اینکه اگر زیرساخت ها کامل باشد حتی مخاطرات 
طبیعی هم تبدیل به فرصت می شود، افزود: نمونه 
این مشکل را در سیل اخیر کشور مشاهده کردیم 
افزایش  موجب  زیرساخت ها  نبودن  فراهم  که 
خسارت ها شد، چرا که در همین سیل اگر الیروبی 
از قبل انجام می شد و بستر رودخانه جای ساختمان 
سازی قرار نمی گرفت شاید به این شدت خسارت 
متحمل نمی شدیم. نماینده مردم خراسان جنوبی 
در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به درخواست 
استاندار در خصوص دعوت از مقام معظم رهبری 
برای سفر به این استان بیان کرد: ایشان پیش از 
این تمایل خود را برای این سفر ابراز کرده اند و 
اگر سفرهای استانی سر بگیرند خراسان جنوبی 
از مقصدهای مورد توجه ایشان خواهد بود. وی 
افزود: ایشان مردم خراسان جنوبی را دوست دارند 
و با فرهنگ این منطقه آشنا هستند و اگر زمینه 
مناسب باشد فرصت خوبی برای این سفر است.

حجت االسالم رئیسی استفاده از ظرفیت سران قوا 
برای توسعه خراسان جنوبی را نیز نیازمند تعریف 
برنامه ریزی دانست  شدن یک طرح در شورای 
که حتماً پیگیری و دنبال می شود. وی همچنین 
با قدردانی از حضور باشکوه مردم خراسان جنوبی 
در  مردم  گفت: حضور  قدس،  روز  راهپیمایی  در 
راهپیمایی روز قدس در این استان و سایر نقاط 

کشور پر معنا و متفاوت از سال های گذشته بود.
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سفر  رهبر انقالب به  خراسان جنوبی فصل جدید توسعه
درخواست استاندار از آیت ا... رئیسی  برای دعوت مقام معظم رهبری به استان

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان: مسائل  استان  را پیگیری می کنم

۵ رشته قنات آسیب دیده در
 درمیان بازگشایی شد

ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: در بازدید 
شهرستان  این  زده  سیل  مناطق  از  استاندار  اخیر 
تجهیزات بازگشایی قنوات از جمله 2 دستگاه بیل 
مکانیکی، ادوات مولد برق و لجن کش در اختیار جهاد 
کشاورزی قرار گرفت که تاکنون پنج رشته قنات، 
مرمت و بازگشایی شد. ضیائیان احمدی افزود: این 
پنج قنات در روستاهای بیدسک، دوشنگان و نگینان 
به طور کامل مسدود شده بود.وی گفت: 80 رشته 
امسال  اول خرداد  وقوع سیل  اثر  بر  درمیان  قنات 
خسارت دید که این قنوات بین ۶0 تا 100 درصد 
و به طول 45 کیلومتر دچار خسارت شدند و تعدادی 
از قنوات شهرستان به طور کامل مسدود شد. وی با 
بیان اینکه مرمت قنوات سیل زده اولویت بندی شده 
است، گفت: نیاز است استانداری خراسان جنوبی در 
خصوص ماندگاری بیشتر بیل مکانیکی در شهرستان 
مساعدت کند تا بتوانیم در زمان کوتاه تمامی قنوات 
آسیب دیده را الروبی و مرمت کنیم. وی  اظهار کرد 
: همچنین ۶ گروه مقنی برای الیروبی قنوات آسیب 

دیده شهرستان به روستاها اعزام شده اند.

 ارائه بیش از ۵20 حرفه آموزشی نسبت 
به تامین نیروی انسانی ماهر در استان 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  مقدم-  دادرس 
در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
قالب  در  کل  اداره  این  های  فعالیت  کرد:  عنوان 
دوره های 10 تا 1090 ساعته با آموزش در مراکز 
ثابت و شعب شهری، آموزش در مناطق روستایی و 
عشایری، صنایع و صنوف، جوار دانشگاهی، پادگان، 
زندان و آموزشگاه های آزاد انجام می شود. رکنی 
ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای توانسته با ارائه 
بیش از 520 حرفه آموزشی نسبت به تامین نیروی 
انسانی ماهر مورد نیاز حوزه های مختلف صنعت، 
کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر در استان اقدام 
های  تمام شهرستان  در  اینکه  بیان  با  وی  نماید. 
استان مراکز آموزش فنی و حرفه ای فعال هستند و 
خدمات آموزشی را به شهروندان در همه نقاط استان 
ارائه می دهند، گفت: در ۶  شهرستان بیرجند، قاین، 
نهبندان، درمیان،  فردوس و طبس مراکز آموزش 
می  روزی  شبانه  امکانات  دارای  ای  حرفه  و  فنی 
باشند که کارآموزان روستایی و غیر بومی می توانند 
رایگان از این امکانات بهره مند گردند. در ادامه معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری با تاکید بر اهمیت 
آموزش فنی و حرفه ای گفت:  آموزش های فنی و 
حرفه ای نقش اساسی در تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز بخش های گوناگون اقتصادی دارد و این آموزش 
ها موجب بهبود کیفی تولیدات و خدمات می گردد. 
وی ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای ظرفیت های 
آموزشی موجود در بخش نیروی شاغل بخش صنعت 
ساختمان و میزان آموزش اجرا شده در این بخش را 
به شورای فنی ارائه نماید و در صورت وجود ظرفیت 
های مورد نیاز دستگاه های اجرایی و سازمان نظام 
مهندسی مکلف به استفاده از نیروی مهارت آموخته 
این بخش خواهند شد. زیرا محصول و خدمات افراد 
آموزش دیده از نظر کیفی بسیار بهتر می باشد، در 
بخش روستایی نیز با ارائه آموزش های مهارتی می 

توان از مهاجرت روستاییان جلوگیری نمود. 
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رئیس کل دادگستری  استان: تعداد پرونده ها توان قضات را تحلیل می برد

 قبوض کاغذی برق حذف می شود

قبوض کاغذی برق در خراسان جنوبی از ماه جاری 
حذف و هزینه برق مصرفی در قالب پیامک به شماره 
ارسال می شود. مدیرعامل  همراه سرپرست خانوار 
شرکت توزیع برق استان گفت: با هدف ارائه خدمات 
الکترونیک و غیرحضوری به مشترکان و در راستای 
اجرای سیاست های دولت الکترونیک حذف قبوض 
 کاغذی برق در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
شرکاء افزود: بر اساس دستورالعمل های ابالغی از وزارت 
نیرو و شرکت توانیر بعد از این قبض برق کاغذی حذف 
و صورت حساب برق مصرفی فقط از طریق پیامک 
برای مشترکان استان ارسال خواهد شد. وی با بیان 
اینکه ارسال پیامک به منزله ارسال قبض خواهد بود، 
گفت: همگام با رشد و توسعه اقتصاد ملی و رونق تولید، 
اجرای فرآیند مدیریت سبز و کمک به حفظ محیط 
زیست و در راستای بهبود فرآیندها این طرح اجرایی 
می  شود. وی از مشترکان برق استان خواست: در اسرع 
وقت شماره تلفن مصرف کننده و شناسه 13 رقمی 
قبض خود را به یکی از روش های ذیل به این شرکت 
اعالم کنند. تماس با اتفاقات برق شماره 121 و اعالم 
شماره تلفن همراه مصرف کننده و شناسه قبض
مراجعه به سایت شرکت به نشانی skedc.ir و ثبت 
شماره تلفن مصرف کننده و شناسه قبض، ارسال 
شناسه قبض مصرف کننده برق به سامانه پیامکی 
  *p * 50001۶0000 با الگوی # شناسه 13 رقمی قبض 
، اعالم شماره تلفن همراه مصرف کننده برق و شناسه 

قبض به ماموران قرائت کنتور در محل.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی کیوانی به وکالت از آقای محسن کیوانی و خانم سکینه کیوانی به استناد چهار برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور اسناد مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و  مدعی است که اسناد مالکیت 
چهاردانگ و دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۴۰۶ فرعی از شماره ۴۱۵۷ اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به آنها می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد اسناد مالکیت اولیه ذیل ثبت های ۱۰۹۴۳ و 

۱۰۹۴۴ صفحات ۳۶۴ و ۳۶۷ دفتر امالک جلد ۴۱ به نام آقای محسن کیوانی )چهاردانگ مشاع از ششدانگ( و خانم سکینه کیوانی )دو دانگ مشاع از ششدانگ( ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر دستورهای صادره متعدد از شعب مختلف دادگاه بیرجند و اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تمامت ششدانگ بازداشت می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندسند مالکیت المثنی به نام متقاضیان برابر مقررات صادر خواهد شد. 
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تاجزاده: اگر امروز انتخابات برگزار 
شود به لیست امید رای نمی دهم

 مصطفی تاجزاده گفت: من سال ۹۴ در زندان بودم 
و رای دادم. ذره ای هم تردید نداشتم. می دانید چطور 
متوجه شدم که پیروز شدیم؟ فردای انتخابات وقتی 
گوینده اخبار داشت فهرست افرادی که در تهران رای 
آوردند را می خواند، من اکثر آنها را نمی شناختم، فهمیدم 
لیست ما رای آورده است، چراکه نامزدهای اصولگرا را 
می شناختم. من آن روز به لیست امید رای دادم اما امروز 
رای نمی دهم چون آن زمان فقط می خواستیم مجلس 

را از دست تندروها خارج کنیم.

عراق: برای کاهش تنش میان 
ایران و آمریکا در تالشیم

اصولی  موضع  کرد:  اظهار  عراق  خارجه  امور  وزیر 
کشورش در خصوص بحران جاری میان آمریکا و ایران 
تالش برای کاهش تنش برای جلوگیری از  هرگونه 

درگیری احتمالی در منطقه است.

رفیقدوست: نجفی گرفتار
 توطئه شده است

 محسن رفیقدوست درباره حواشی که برای محمدعلی 
نجفی رخ داد، گفت: به نظرم از قبل توطئه ای علیه او 
ترتیب داده شده بود و ایشان گرفتار آن توطئه شد. آقای 
نجفی فردی سلیم النفس، خونسرد و شوخ طبع بود که به 
همه روی خوش نشان می داد، لذا این حرکت حداقل از 

نظر من غیر قابل باور است.

آخرین دفاعیات زیبا حالت منفرد؛ 
بابک زنجانی وزرا را فریب داد!

زیباحالت منفرد در آخرین دفاعیات خود گفت: زنجانی 
مورد وثوق شخصیت های نظام بود چرا من نباید به 
وی اطمینان می کردم . ایشان آقای شمس و وزرا را 
 هم فریب داده و اقدام به خرید شرکت شستا کرده بود. 
 چه انتظاری از من بی سواد می رفت که در کشور غریب

 به ایشان اطمینان نکنم.

هشدار سیدحسن نصرا... به آمریکا 
درباره جنگ با ایران

 سیدحسن نصرا... گفت: آمریکا بداند در صورت شروع 
ایران  ایران این جنگ محدود به مرزهای  با  جنگ 
نخواهد بود و کل منطقه به آتش کشیده خواهد شد. 
همه نیروها و منافع آمریکا در منطقه در معرض تهدید 

خواهد بود.

ادعای تماس مقامات
 دولت اوباما با ظریف

پایگاه خبری دیلی بیست در گزارشی مدعی شد چند تن 
از مقامات پیشین آمریکا در تماس های خود با مقام های 
ایرانی شامل محمد جواد ظریف از تهران خواسته اند تا وارد 

بازی ترامپ نشوند و خونسردی خود را حفظ کنند.

خبر مهم سایپا برای ثبت نام کنندگان

سایپا   خودروسازی  گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
گفت: با توجه به ضرورت جلب رضایت مشتریان و 
برنامه تحویل خودروهای مشتریان،  اجرای عادالنه 
ثبت نام کنندگانی که منتظر دریافت یک خودرو هستند، 
در اولویت قرار دارند و تالش می کنیم خودروهای این 
طیف از افراد، زودتر به دست شان برسد. به گفته کاظمی 
افرادی که برای نخستین بار صاحب خودرو می شوند و یا 
برای نخستین بار قصد دارند از محصوالت سایپا استفاده 
کنند، جزو مصرف کنندگان واقعی دسته بندی شده و 
خودروهای خود را زودتر از دیگران دریافت خواهند کرد.

آخرین وضعیت بازار شکر

 فارس- عباس قبادی رئیس ستاد تنظیم بازار با اشاره 
به موجودی انبارهای شکر و واردات شکر خام گفت: با 
توجه به برداشت محصوالت بهاره وضعیت بازار شکردر 

حال عادی شدن است.

دالر در کانال 13هزار تومان 

 صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای فروش به 
مردم، بدون تغییر نسبت به روزهای قبل 13 هزار و 550 
تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با 
قیمت 13 هزار و ۴50 تومان خریداری می کنند.برهمین 
 اساس روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی های 
بانک ها، 15 هزار و ۴50 تومان اعالم شد؛ قیمت خرید 

یورو نیز در این صرافی ها 15 هزار و 350 تومان بود.

جزئیات بخشودگی سود تسهیالت کمتر 
از 1۰۰ میلیون تومان اعالم شد

 بانک مرکزی درخصوص بند »ل« تبصره 1۶ قانون 
بودجه سال 13۹۸ کل کشور در خصوص موضوع 
میلیارد  یک  از  کمتر  تسهیالت  سود  بخشودگی 
ریال، نکاتی را اعالم کرد. بخشش سود صرفاً حسب 
اولویت های اعالمی بانک مرکزی و براساس اصل 
قرارداد تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال صورت 
می پذیرد و مالک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت 
اصل تسهیالت نیست. بخشش سود تسهیالت منوط 
بابت اصل  مانده بدهی  نقدی  پرداخت یکجا و  به 
تسهیالت توسط متقاضی است. چنانچه بخشی از 
بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه 
التزام قباًل پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ 

پرداخت شده تعلق نمی گیرد.

در دومین روز از اجالس فوق العاده سران شورای 
بن  »سلمان  مکه  در  فارس  خلیج  همکاری 
ضد  اظهارات  ایراد  به  سعودی  شاه  عبدالعزیز« 
ایرانی پرداخته و درباره حادثه بندر الفجیره امارات 
مدعی شد: تروریست های تحت حمایت ایران در 
حمله به نفت کش ها و تاسیسات نفتی )عربستان( 
دست داشتند. این حمالت نه فقط علیه عربستان 
و امارات بلکه علیه تمام جهان بود. ملک سلمان 

همچنین از زبان تمام اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس گفت: ما حمالت حوثی ها که تحت 
حمایت ایران هستند را محکوم می کنیم.به نوشته 
خبرگزاری »رویترز« وی با ادعای اینکه برنامه 
موشکی و هسته ای ایران تمام منطقه و جهان 
در  که  تهران  اقدامات  افزود:  می کند،  تهدید  را 
تناقض آشکار با معاهده های سازمان ملل است، 
تجارت دریایی بین المللی و فروش جهانی نفت را 

تهدید می کند. اجالس ساالنه سران کشورهای 
ترکیه  که  اسالمی«  همکاری  »سازمان  عضو 
میزبانی آن را به عربستان داد، امسال بهانه ای شد 
برای ریاض تا در کنار آن دو اجالس فوق العاده 
دیگر برگزار کند. شورای همکاری خلیج فارس 
در پایان نشست خود در شهر مکه بیانیه ای ضد 
ایرانی صادر کرد.این شورا در بخشی از بیانیه خود 
با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران از جمهوری 
اسالمی ایران خواسته است که به اصول منشور 
ملل متحد و قوانین بین المللی، حسن همجواری، 
دیگر، عدم  به حق حاکمیت کشورهای  احترام 
دخالت در امور کشورهای دیگر و عدم استفاده 

از قوای نظامی متعهد باشد.

تقدیر مقام آمریکایی از 
سعودی ها برای نشست  ضد ایرانی

یک مقام در وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه با 
اسکا نیوز مدعی شد که نقش ایران در درگیری های 

بین المللی امنیت عراق را تهدید می کند.

وی در ادامه افزود: از ایران انتظار داریم که به حق 
حاکمیت ایران و کشورهای منطقه به طور کامل 
در  خارجه  امور  وزارت  مقام  این  بگذارد.  احترام 
 ادامه ادعاهایش اضافه کرد: ایران باید فعالیت های 
تشدید  باعث  که  منطقه  در  کننده  ثبات  بی 
تنش های طائفه ای می شود را متوقف کند. وی 
میزبانی  در  اقدام عربستان سعودی  از  همچنین 
خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  سران  نشست 
فارس و نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی 
تهدیدات منطقه ای ایران تقدیر کرد. در روزهای 
آمریکایی  و  سعودی  اماراتی،  مقام های  گذشته 
تالش کرده اند تا حوادث اخیر در منطقه را به ایران 

نسبت داده و فضایی ضدایرانی ایجاد کنند.

واکنش  امیرعبداللهیان 
به بیانیه ضد ایرانی نشست مکه

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در 
همکاری  شورای  ایرانی  ضد  بیانیه  به  واکنش 
منطق  اهل  تهران  کرد:  اظهار  فارس  خلیج 

اقتدار،  با  ایران و متحدان آن  و تعامل است و 
تروریسم تکفیری-   وهابی- صهیونیستی را در 

منطقه شکستند.

ظریف: اگر سعودی ها تغییر رویه دهند 
فردا به ریاض می روم

وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه العالم 
گفت: غرب از تروریست ها حمایت می کرد، 
ما اخبار را فراموش نکردیم، اسناد را از خاطر 
نبردیم که سالح آمریکایی از طریق عربستان 
ما  گرفت،  می  قرار  داعش  اختیار  در  سعودی 
شیمیایی  های  سالح  که  نکردیم  فراموش 
توسط دولت های منطقه در اختیار تروریست ها 
قرار گرفته بود. ظریف در پاسخ به این سوال 
که با توجه به شرایط موجود در منطقه، ما شما 
را چه زمانی در ریاض خواهیم دید، گفت: اگر 
باشد که  داشته  را  آمادگی  این  دولت سعودی 
را تغییر دهد من فردا می توانم  سیاست خود 

در ریاض باشم.

تالش سعودی ها برای تخریب ایران

فارس- مجلس بنا به بودجه پیشنهادی دولت، 
میزان افزایش حقوق  کارمندان در سال ۹۸ را 
ای  گونه  به  را  آن  کار  و  و ساز  تصویب کرده 
طراحی کرد تا عدالت به سمت کسانی باشد که 
از پایه حقوق درآمدی کمتری برخوردار هستند.

مطرح  مردم  سوی  از  که  مطالبات  از  یکی 
تومان  هزار   ۴00 »فقط  موضوع  به  می شود 
افزایش حقوق و تورم 50 درصد!« باز می گردد. 
تورم در  این سوژه ذکر شده است:  در توضیح 
نوردیده  در  را  درصدی   50 مرزهای  که  حالی 
است، مجلس در اقدامی عجیب، افزایش حقوق 
سال ۹۸ را صرفا ۴00 هزار تومان مصوب کرد 
اینکه خود را زیر سوال نبرد، 10  البته برای  و 
درصد نیز به صورت اختیاری بر آن افزود. علت 
تصاعدی  افزایش  از  جلوگیری  اقدام شان  این 
حقوق رده های باال و کمک به اقشار ضعیف 

عنوان کردند. این در حالی است که اکثر جامعه 
کارمندان متوسط حقوقی حدود ۴ میلیون دارند و 
این یعنی افزایش 10 درصدی حقوق. 10 درصد 
باقی مانده هم اختیاری است و دولت می تواند 
افزایش ندهد! این اقدام موجب کاهش قدرت 
خرید اکثر کارمندان شده و به سمت فقر نزدیکتر 

می کند.
نکات متعددی در مطالبه مخاطبان وجود دارد 
موضوع  بیشتر  شفافیت  به  آن  به  پرداخت  که 

کمک می کند. 
1- دولت هنگام تهیه بودجه سنواتی ساالنه باید 
ارائه و در  را  افزایش حقوق کارمندان  پیشنهاد 

نهایت مجلس آن را تصویب کند. 
2- پیشنهاد دولت براساس میزان منابع بودجه 
و  می شود  برآورد  کارمندان  تعداد  و  عمومی 
مجلس طبق قانون اجازه ندارد منابع جدید به 

دولت تحمیل کند. بنابراین آنچه تصویب شده 
در ارقام کالن همان رقم پیشنهادی دولت است 

و در اجرا مدل متفاوتی به تصویب رسید.
3- آنچه دولت مد نظر داشت افزودن 20 درصد 
به طور یکسان به حقوق کارمندان در سال ۹۸ 
حقوق  که  کارمندانی  آنکه  برای  مجلس  بود. 
از  بیشتری  ضریب  می کنند  دریافت  کمتری 
افزایش حقوق را داشته باشند به صورت پلکانی 
در نظر گرفته شد. در مجموع حداکثر 10 درصد 

+ ۴00 هزار تومان لحاظ شد.
 50 تورم  به  مربوط  مردم  نکات  از  یکی   -۴
راهکار  تورم  کاهش  برای  که  است  درصد 
آن تنها افزایش حقوق نیست و باید از طرق 
خدمات  و  کاال  هزینه  افزایش  مانع  دیگر 
حقوق  حداقل  مجلس،  مصوبه  براساس  شد. 
بگیران که براساس برآوردها حدود 55 تا ۶0 

احتماال  که  هستند  دولت  کارمندان  درصد 
بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه 
با  حقوق ها  افزایش  از  را  نفع  بیشترین  کرد 
محاسبات  می برند.  مجلس  پیشنهادی  مدل 
مجلس  مصوبه  محوریت  با  گرفته  صورت 
 )افزایش ۴00 هزار تومانی + 5 درصد مد نظر 
از  کمتر  های  حقوق  می دهد  نشان  دولت( 

 37 تا  درصد   21 از  تومان  میلیون  نیم  و   2
حقوق  افزایش  یافت.  خواهد  افزایش  درصد 
برای حقوق های بین 2 و نیم میلیون تومان 
تا 3 میلیون تومان هم حدود 20 درصد )بین 
پس  و  بود  خواهد  درصد(   21 تا  درصد   1۸
درصد   1۸ تا   ۶ از  بعدی،  ردیف های  آن  از 

افزایش می یابد.

افزایش حقوق کارمندان چقدر اعمال شد؟

پیشاپیش ضمن عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( *خانه امن 
450 معلول و سالمند* با توجه به استفتای مراجع عظام و مجوز 
شورای زکات استان، آمادگی خود را جهت دریافت زکات 
فطریه، کفاره و دیگر وجوهات شرعی شما نیک اندیشان به 

روش های ذیل اعالم می دارد. 

* واریز»کفاره« به کارت کشاورزی     9837  ۰۰۰4  7۰7۰  6۰37
* واریز »فطریه« به کارت توسعه و تعاون 8۰99  1652  ۰81۰  5۰29
* مراجعه خیرین محترم در روز عید فطر به پایگاه های مستقر 

در سطح شهر )تا پاسی از شب( و همچنین مصلی المهدی )عج( )هنگام نماز عید(
* تماس با پایگاه سیار به شماره 09153636314 )هر ساعت از شبانه روز( 

* مراجعه به سایت Www.tavanaliakbar.ir و انتخاب گزینه کمک به موسسه )فطریه، کفاره(
*مراجعه به پایگاه مرکزی توانبخشی علی اکبر )ع( واقع در محل مؤسسه به آدرس :معصومیه، بلوار صنعت و معدن، 

خیابان شهیدشهاب

  شماره کارت پاسارگاد 3355  ۰۰۰4  2919  5۰22      تلفن 32252050 - 32252060

عید است و سعید است ارگ یار تو باشی... 

قابل توجه کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس و بنا به مصوبه مورخ 
۹۸/۳/۹ هیئت مدیره شرکت چون قرار است مجمع عمومی عادی برگزار گردد لذا از کلیه 
اعضای محترم این شرکت که مایل به کاندیداتوری جهت هیئت مدیره و یا بازرسی شرکت 
می باشند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۲۵ شخصا به دفتر شرکت مراجعه و نسبت به 

تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمایند. 
۱- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ۲- فتوکپی حکم کارگزینی ۳- تقاضای کتبی متقاضی 

بازرسی.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

یک شرکت معتبرحسابداری به دو نفر نیروی مسلط 
به امور حسابداری نیازمند است

 شماره تماس: 3243۰1416


