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 شناسایی حوزه  های
پرخطردر  بازار بیرجند

200 محدوده معدنی در  استان، آماده واگذاری به متقاضیان

بیرجند و ضرورت های 
حفظ یک عنوان

 بيرجند تميزترین  شهر ایران عنوانی بود 
که اولين بار توسط رئيس سازمان محيط 
زیست کشور در یك برنامه زنده تلویزیوني 
به بيرجند داده شد و  این شهر را در کشور 
زبانزد کرد  البته چنين ادعایی درباره تبریز 
نيز در برخی رسانه ها وجود داردکه با توجه 
به جمعيت باالی این شهرووجود بسياری 
شاخصه های مثبت  دیگردر این شهر 
چندان نيازی به اثبات ندارد.  این عنوان 
گوناگون  های  رسانه  در  بيرجند  درباره 
چندین بار تکرار شد و حاال حتی شاهد 
نصب تابلوهایی آن در ميدان های اصلی 

شهر با همين  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

دولت هرگز فرصت مذاکره را 
از دست نداده و نخواهد داد

حجت االسالم روحانی :

صفحه  6

 اصالح طلبان به دنبال 
گروکشی در انتخابات نیستند

حضرتی :

 ترامپ با ایده »جنگ طلب ها« 
درمورد ایران مخالف است

وزیر امور خارجه روسیه:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  5

صفحه  5

به اطالع تمامی دوستان و همشهریان عزیز می رساند:
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم کربالیی اسماعیل صباغی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ 
از ساعت ۵/۳۰ الی ۶/۳۰ عصر در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 
گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های:  صباغی ، عادلی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس رحمان محمودی 
معاون محترم امور بهره برداری شرکت گاز

جناب آقای مهندس هادی ژاله 
رئیس محترم اداره گاز شهرستان بیرجند

انتصاب بجا و شایسته که حاصل تجربه اجرایی، مدیریتی و تخصص 
شما عزیزان می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق

 روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

فراخــوان
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به بیمه مسئولیت مدنی 
جامع شهرداری اقدام نماید.لذا از کلیه شرکت های بیمه که در شهر 

بیرجند دفتر مدیریت و یا سرپرستی فعال دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
شرایط فراخوان به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه نمایند.

محمدعلی جاوید- شهردار بیرجند

جنـاب آقـای  حسن خانی نژاد
مدیرعامل محترم بنیاد فرزانگان استان

با نهایت تاسف درگذشت والده گرامی تان مرحومه کربالئیه زهرا طریق
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

ضمنا به اطالع دوستان و آشنایان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 
امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ ساعت ۵ الی ۶ عصر از محل غسالخانه برگزار می شود. 

بنیاد فرزانگان استان خراسان جنوبی

چهلمین روز ردگذشت مارد و خوارهی مهربان

  زنده یاد  همایوندخت لطفی
و سومین سالگرد  ردگذشت  پدری مهربان

 زنده یاد عباسعلی مقدوری
 را هب اطالع اقوام و دوستان می رساند:با ذرک افتحه ای 

ربرس زمارشان )قطعه یک شهدا( عصر  ارموز پنجشنبه ۹۸/۵/۳ 

 رگد هم می آییم  ات یاد شان را رگامی داریم. زهینه رماسم

 جهت شادی روح شان رصف دانش آموزان محروم می رگدد.

خانواده اهی: لطفی و مقدوری

 اپیدار
ت

س او

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحوم کربالیی حسن شهابادی
 را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند:

 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده
 امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ ساعت ۴ الی ۵ عصر

 از محل غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان خواهد بود.

خانواده مرحوم

با سپاس بی کران از همدردی همه بزرگواران
 به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت

  شادروان حاج شیر علی قالسی مود
 )فرهنگـی بازنشستـه( 

 امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ 
در محل هیئت محترم حسینی )سالن جدید( 

واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: قالسی مود ، حبیبی مود ، نعمتی مود

با نهایت تاسف و تاثر به اطالع  دوستان و همشهریان
عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی غالمرضا آسیابان
 امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳ ساعت ۳ الی ۴ عصر 

از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد .
ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم روز جمعه 
مورخ ۹۸/۵/۴ از ساعت۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت 
 محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد،

تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.
خانواده های:  آسیابان ،کبریائی مقدم وسایربستگان

آگهی فراخوان - نوبت اول 
)معامالت متوسط(

شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی 
چشمک زن، فرماندهی، سوالر و متعلقات آنها را در سطح شهر بیرجند مطابق با شرایط و 
شرح خدمات مندرج در اسناد به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی 
که توانایی انجام کار را دارا می باشند و گواهی صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور در رشته تاسیسات تجهیزات را اخذ نموده اند، دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد استعالم بها به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره 3183۰1۰2-۰۵6 تماس حاصل فرمایند.
محمدعلی جاوید-  شهردار بیرجند

قابل توجه فروشندگان لباس زیر به دلیل جابجایی، انواع لباس زیر با مارک های 

معتبر به قیمت عمده یکجا به فروش می رسد.    09151601140 

فروشگاه بزرگ پخش روغن موتور ابراهیمی 
 افتتـاح شـد

مژده به همشهریان عزیز
 تعویض روغنی ها و لوازم یدکی فروشان

عرضه مستقیم انواع روغن موتور اعم از سبک ،سنگین و صنعتی
ضد یخ- روغن ترمز- واسکازین- فیلترجات و ...

                                   بـا نازلتـرین قیمـت

آدرس: بلوار فرودگاه ، نبش امام رضا )ع( 18
                        32310579-056 همراه: 09151614827

بـا مدیریت یوسفـی

اعزام نصاب به عمان و گرجستان   شرح در صفحه آخر

آگهی شناسایی سرمایه گذار
شهرداری بیرجند به منظور رونق فضای شهری و افزایش اماکن تفریحی

برای شهروندان در نظر دارد: نسبت به شناسایی سرمایه گذار به شرح جدول 
 ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به حوزه مدیریت 
سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بیرجند )میدان ابوذر- شهرداری 
بیرجند( از طرح مرتبط با فعالیت مدنظر بازدید و در صورت تمایل به همکاری، 

پیشنهادات خود را تا پایان مرداد ماه 13۹8 به شهرداری بیرجند ارائه نمایند. بدیهی است شهرداری 
ضمن بررسی تمامی پیشنهادات، پیشنهاد مناسب را انتخاب و اقدامات قانونی را معمول خواهد نمود.

ضمنا شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

توضیحاتمتراژ زمینمحل اجرانوع فعالیت

متناسب با سنین ۱۰ هزار مترمربعپارک جنگلیشهربازی
مختلف

متناسب با طرح ۱۲ هزار مترمربعپارک جنگلیبازارچه
تهیه شده

استفاده از قایق پدالی۸ هزار مترمربعپارک جنگلیدریاچه قایقرانی

۱۶۰ عدد هر یکپارک جنگلیآالچیق دائم و موقت
 ۱۰ متر مربع

دور محصور- دور باز

متناسب با طرح۵ هزار مترمربعپارک جنگلیرستوران
 تهیه شده

۵ عدد هر یکپارک جنگلیباشگاه ورزشی
 ۶۰۰ متر مربع

هندبال، تنیس، والیبال 
و...

به صورت روباز و سکو ۴۰۰ مترمربعپارک جنگلیآمفی تئاتر
تماشاچی

متناسب با طرح ۱۷۰۰ مترمربعپارک خطی نشاطشهربازی کودکان
تهیه شده

صفحه  2

معاون رئیس جمهور  وار د 
خراسان جنوبی  شد
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رونقتولیدداخل،لرزهبراندامقاچاقمیاندازد

ایسنا-فرماندار نهبندان گفت: اقدامات اجرایی الزم برای افزایش کیفیت کاالی تولید داخل برای ایجاد رونق تولید و پیشگیری از قاچاق کاال بسیار موثر خواهد بود. بیکی، در جلسه 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: اقدامات اجرایی الزم برای افزایش کیفیت کاالی تولید داخل برای ایجاد رونق تولید و پیشگیری 

از قاچاق کاال بسیار موثر خواهد بود.وی افزود: قاچاق، آسیب های مخربی بر اقتصاد جامعه وارد می کند که نیازمند همکاری و نظارت بیشتر از سوی دستگاه های متولی است.

بیرجند و ضرورت های 
حفظ یک عنوان
* کاری

بیرجند تمیزترین  شهر ایران عنوانی بود که اولین بار 
توسط رئیس سازمان محیط زیست کشور در یك برنامه 
زنده تلویزیوني به بیرجند داده شد و  این شهر را در 
کشور زبانزد کرد  البته چنین ادعایی درباره تبریز نیز در 
برخی رسانه ها وجود داردکه با توجه به جمعیت باالی 
این شهرووجود بسیاری شاخصه های مثبت  دیگردر 
این شهر چندان نیازی به اثبات ندارد .این عنوان درباره 
بیرجند در رسانه های گوناگون چندین بار تکرار شد و 
حاال حتی شاهد نصب تابلوهای آن در میدان های اصلی 
شهر با همین مضمون هستیم. چند روز قبل هم استاندار 
در  برنامه  زنده فرمول یك شبکه اول سیما با اشاره 
به سخنان  رئیس سازمان محیط زیست کشور درباره 
بیرجند به عنوان پاکیزه ترین شهر  ایران اشاره کرد. پیش 
از این فرماندار هم در جلسه ای اعالم کرده بود با توجه 
به اینکه بیرجند به عنوان تمیزترین شهر کشور معرفی 
شده است  باید برای حفظ این عنوان  ستادی ویژه 
ایجاد شود.با این حال  به گفته بسیاری  از همشهریان و 
فعاالن محیط زیست دادن این لقب به بیرجند مسولیت 
بزرگی برای ماا ایجاد می کند زمانی که  شما از بلوار 
پیامبر اعظم )ص(، یا بلوارها و میادین ورودی شهر عبور 
می کنید  یا به خیابان های فرعی و زیر پل ها نگاهی 
بیندازید با انبوهی از زباله و خاشاک روبرو می شود که 
این  عنوان  را  زیر سوال می برد! ورودی ها و کمربندی 
ها ویترین هر شهر هستند و زمانی که مسافری  به شهر 
می آید اولین نگاه و توجه او به این مناطق است وقتی 
که آوازه تمیزترین شهر ایران را برای بیرجند  می سازیم، 
حتما باید ساز و کاری برای این آوازه ایجاد شود چرا که  
یك گردشگر که  اولین بار از این مکان ها عبور می کند،  
وقتی که در ورودی های شهر با انبوهی از زباله روبرو 
می شود دید و فکر او نسبت به فرهنگ و مردم شهر 
عوض می شود و ذهنیت  مثبت او از بین می رود. یکی 
از فعاالن گردشگری استان   بتازگی در جلسه ای  ضمن 
انتقاد از وجود زباله  در بافت تاریخی مرکز  استان مشاهده 
نموده ، گفت: برای بردن گردشگران خارجی به حوض 
انبار قدیمی برای اینکه این زباله ها به چشم نیاید مجبور 
شدیم مسیری  طوالنی را دور بزنیم ! در این وضع حتی 
در شهر ما امتیازات واقعی و برتر دیگری نیز اگر باشد، 
بخاطر همین ذهنیت منفی،  پذیرفته نمی شود.  مساله 
ای که  در درازمدت موجب بدگمانی می شود. این آوازه 
حتی در معرفی جاذبه های گردشگری هم نمود پیدا می 
کند وقتی از باغ شوکت آباد به عنوان اثری ارزشمند و 
شوکتیه به عنوان اولین مدرسه های ایران نام می بریم 
و گردشگری به تصور آزاد بودن امکان بازدید آنها به این 
شهر می آید و با در بسته مواجه می شود، تصور او نسبت 

به این شهر، مسئوالنش و مردمش تغییر می کند.  
مسئوالن  این آوازه سازی ها ،باید  پاسخ دهند وقتی ادعا 
داریم تمیزترین شهر کشور هستیم آیا جز این است که  
این تمیزی باید در جای  جای شهر و اداره ها و سازمان ها 
خود را نشان دهد. زمانی که  نام شهر و دیاری  در 
زمینه ای “برند”  می شود باید همه  پای آن بایستند. 
وقتی که برای زمین های خاکی در شهر که منشا گرد 
و غبار است، بنیاد مستضعفان و اوقاف  به عنوان مالکان 
بیشترین زمینهای رها هیچ برنامه ریزی و احساس 
تعهدی ندارد، زمانی که در پادگان درختان شهر خشك 
و منشاء آلودگی می شود، آوازه تمیزترین شهر ایران نیز 
خدشه دار می شود. پس اینجاست که مردم وبویژه 
مسئوالن باید  بیشتر وارد  میدان شوند و هزینه های 
این آوازه سازی را نباید فقط به پای یك سازمان نوشت 
و همه باید متعهد به عنوان  »بیرجند تمیزترین شهر 
ایران« باشند  وبرای حفظ ان تالش کنند .خوانندگان 
گرامی نظر و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به 

ایدی تلگرام Avaeiran1  @ بفرستید. 

بیماران»کلیوی«و»اماس«درصدر
بیمارانخاصخراسانجنوبی

گروه خبر-مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری با اعالم 
اینکه بیشترین آمار بیماران خاص در  استان مربوط به 
بیماران کلیوی و ام اس است، گفت: باید با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی افزایش بیماران دیالیزی و تاالسمی 
در استان ریشه یابی شود. کمیته بیماری های خاص 
ظهر دیروز با حضور دستگاه های اجرایی و به ریاست 
معاون سیاسی، استاندار برگزار شد.موسوی کیا مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: خراسان جنوبی جزو 
استان های پیشگام در تأسیس مرکز بیماران خاص 
است و خدمات ارزنده ای نیز در بحث بیماران خاص 
انجام شده است.وی از وجود یك هزار و 35 بیمار خاص 
در استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد 290 نفر بیمار 
دیالیز، 242 نفر بیمار ام اس، 173 بیمار پیوندی، 167 
نفر بیمار هموفیلی، 62 بیمار اوتیسم و 17 بیمار ای بی 
هستند. وی ، تأکید کرد: بیشترین درصد بیماران دیالیز با 
44.27 درصد در بیرجند و قاین، فردوس و نهبندان در 
رتبه های بعدی قرار دارند و بیشترین بیماران تاالسمی، 
پیوندی و ای بی نیز در بیرجند هستند. خوش خبر معاون 
سیاسی استاندار هم گفت: باید برای پاسخگوی به نیاز 
بیماران خاص از چند منظر ورود کنیم که یکی از این 
حوزه ها اقدامات پیشگیری و فرهنگی است.دهقان رئیس 
مرکز بیماران خاص  نیزگفت: سه هزار و 600 بیمار 
خاص و صعب االعالج تحت حمایت مرکز بیماران 
خاص خراسان  جنوبی هستند که در حال حاضر حداقل 
اعزام را به سایر استان ها داریم. مدیرعامل مجمع خیرین 
سالمت  همچنین گفت: 36 پروژه سالمت با مشارکت 
خیرین در استان احداث می شود. حسینی با اشاره به 
اقدامات  این مجمع بیان کرد: احداث بیمارستان ایرانمهر 
برای بیماران سرطانی از مهم ترین اقدامات بوده است. 
مدیرکل ورزش و جوانان نیز از افتتاح سالن ورزشی چند 
منظوره ویژه بیماران خاص طی هفته دولت در استان 
خبر داد. سرپرست بیان کرد: بیماران خاص به عنوان 
یك شهروند اما با شرایط خاص باید مشمول خدمات 
باشند.وی ادامه داد: بخشی از خدمات اداره کل ورزش 
و جوانان به جانبازان، بخشی به بهزیستی، نابینایان 
و کم بینایان ، نا شنوایان و کم شنوایان و بخشی به 
رئیس  است.  یافته  اختصاص  خاص  های  بیماری 
انجمن اوتیسم نیز با گالیه از کمبود خدمات درمانی 
برای این بیماری در استان بیان کرد: خدمات بستری 
بچه های اوتیسم باید در مشهد انجام شود که خود 
مشکالت مضاعفی را به دنبال دارد. موسوی نژاد با 
بیان اینکه بیماران اوتیسم با یك جلسه کاردرمانی 
در هفته درمان نمی شوند، افزود: هزینه درمان هر 
نفر میلیون ها تومان بوده که نیازمند حمایت هستند.

پرورشماهیتیالپیاباهدفتعادلبخشیبهبازاراست
آب  آبزیان  دفتر  مدیرکل   - کاری  نسرین 
شیرین سازمان شیالت ایران با بیان اینکه  
مجوز پرورش 20  هزار تن ماهی تیالپیا در 
داریم  کشور صادر شده است، گفت: قصد 
را  میزان  این  توسعه  برنامه ششم  پایان  تا 
اهداف  از  یکی  و  برسانیم  تن  هزار  به 50 
پرورش ماهی تیالپیا، تعادل بخشی به بازار 
است. مهدی شکوری فر  در نشست خبری 
با خبرنگاران با اشاره به اینکه پرورش ماهی 
تیالپیا در کشور یك فعالیت اقتصادی است، 
افزود: دولت برای پرورش ماهی مانند سایر 
بودجه ای  ردیف های  کشاورزی  بخش های 
ماهی  پرورش  در خصوص  و  دارد  خاصی 
پرداخت  دهندگان  پرورش  به  تسهیالت 
اینکه شرایط پرورش  بیان  با  می شود. وی 
هر  داد:  ادامه  است،   آسان  تیالپیا  ماهی 
ماهی  پرورش  به  مند  که عالقه  متقاضی 
است می تواند از طریق سامانه پنجره جهاد 
کشاورزی ثبت نام کند که البته پرورش ماهی 

مستلزم داشتن زمین و منبع آبی است.
۵۰۰ هزار قطعه ماهی تیالپیا 

در خراسان جنوبی توزیع می شود
قطعه  هزار   500 کرد:  نشان  خاطر  وی 
ماهی تیالپیا به صورت رایگان و به زودی 
در خراسان جنوبی توزیع می شود که مشوق 

خوبی برای سرمایه گذاران است. 
سازمان  شیرین  آب  آبزیان  دفتر  مدیرکل 
میانگین  دنیا  در  شد:  یادآور  ایران  شیالت 
مصرف ماهی باالی 20 کیلوگرم است ولی 
در کشور ما کمتر از 12 کیلوگرم و در خراسان 
جنوبی این میزان کمتر از پنج کیلوگرم است 
که البته موضوع به ذائقه مردم برمی گردد و 
باید فرهنگ سازی شود. شکوری فر قیمت 
ماهی را نیز در میزان مصرف آن تاثیرگذار 
دانست و افزود: سال 1397 به دلیل افزایش 

قیمت نهاده ها، قیمت ماهی هم 100 درصد 
افزایش یافت ولی به دلیل تقاضای بسیار 
پایین قیمت ماهی در سال جاری نزول 50 

درصدی را داشته است.

وی ضمن اشاره به مخالفت محیط زیست 
اینکه  بیان  با  تیالپیا  ماهی  پرورش  درباره 
گونه های  حفظ  برای  سازمان  این  نگرانی 
ارزشمند آبزیان و ماهیان ایران طبیعی است، 
خاطر نشان کرد: مسئوالن محیط زیست بر 
این باورند که گونه تیالپیا به دلیل تکثیر باال و 
سرعت رشد باال در صورت ورود به آب های 
آزاد ممکن است حیات گونه های ارزشمند 

آبزیان ایرانی را به خطر بیندازد.
شایعه مضرات تیالپیا به دلیل رقابت 

بین تولیدکنندگان بوده است
با اشاره به اینکه علت اصلی شایعات  وی 
درباره مضرات تیالپیا رقابت بین تولیدکنندگان 
بوده چرا که این نوع ماهی بازار پسندی خوبی 
داشته است، تاکید کرد: علیرغم اینکه در چند 
سال گذشته به مضرات این ماهی پرداخته 
شده اما همچنان تقاضا برای مصرف این 
ماهی وجود دارد و خوردن این نوع ماهی بدون 
ضرر است. وی خاطر نشان کرد: در درجه اول 
به دنبال این هستیم که سرمایه گذاران توانمند 
در زمینه پرورش این نوع ماهی وارد عرصه 

شوند نه اینکه افراد با تشویق منابع مالی برای 
تولید فعالیت کنند و در درجه دوم برای مزارع 
خرد که توان مالی ندارند، طرح های تشویقی از 
جمله توزیع رایگان ماهی را در نظر گرفته ایم.

استفاده از خون شتر و گوسفند در 
شرایط خاص برای زالوپروری مجاز 

اعالم شد
شکوری فر در بخش دیگری از سخنانش 
و  بازدارنده  عامل  مهمترین  اینکه  بیان  با 
ممنوعیت زالو پروری در چند سال گذشته 
بحث ممنوعیت از خون بوده است، اضافه 
غذا  با سازمان  که  با هماهنگی هایی  کرد: 
و دارو و سازمان دامپزشکی به عمل آمده، 
استفاده از خون شتر و گوسفند تحت شرایط 
خاصی در پرورش زالو مجاز اعالم شد. وی 
یادآور شد: با وجود مجوز برای پرورش زالو 
و صادرات زالو، ساالنه ظرفیت پرورش 30 
میلیون زالو در کشور وجود دارد. وی با اشاره 
به اینکه خراسان جنوبی  1/5 میلیون ماهی 
تزیینی پرورش می دهد، ادامه داد: این ظرفیت 
هم وجود دارد که در پساب تصفیه شده منازل 
داشته  را  زینتی  ماهی  پرورش  خانگی هم 
باشیم. ماهی زینتی ماهی خوراکی نیست و 
حساسیت کمتری در زمینه پرورش آن داریم. 
شکوری فر خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی 

به دلیل همسایگی با خراسان رضوی می تواند 
ماهی  پرورش  برای  استان  این  از ظرفیت 
اکنون  یادآور شد:  کند. وی  استفاده  زینتی 
ماهی های زینتی ما به کشورهای  افغانستان، 

عراق، ترکیه و آسیای میانه صادر می شود 
و سال گذشته 2 میلیون دالر صادرات ماهی 

زینتی به خارج از کشور را داشته ایم.
استان   ۴ از  یکی  جنوبی  خراسان 

دارای مجوز پرورش ماهی تیالپیا
مجری طرح پرورش ماهی تیالپیا سازمان 
شیالت ایران هم در این نشست یادآور شد: 
مجوز تولید ماهی تیالپیا برای چهار استان 
بعد از کش و قوس های فراوان بین سازمان 
حفاظت از محیط زیست و سازمان شیالت 
کشور و پس از نزدیك به یك دهه انتظار آبزی 
پروران، صادر شده است. علی بیکی با اشاره به 
 اینکه خراسان جنوبی  یکی از چهار استان مجاز 
برای پرورش ماهی تیالپیا است، خاطر نشان 
کرد: همچنین استان یزد، قم و سمنان مجوز 
پرورش این ماهی را دارند و مرحله دوم توسعه 
ماهی تیالپیا در حاشیه کویر و استان های کرمان، 
 اصفهان و مرکزی در دستور کار قرار دارد.

کیفیت نامطلوب ماهی تیالپیا
فقط شایعه است

وی با اشاره به اینکه کیفیت نامطلوب ماهی 

تیالپیا شایعه است و فروش و استفاده از این 
ماهی در بسیاری از کشورهای اروپایی انجام 
می شود. وی با بیان اینکه ماهی تیالپیا به 
پاک  و  دارد  که  خوشمزه ای  گوشت  علت 
کردن راحت آن در بسیاری از خانواده های 
ایرانی طرفداران فراوانی دارد، یادآور شد: این 
ماهی خوش طعم حتی نظر کسانی که بو و 
طعم ماهی را نمی پسندند به خود جلب کرده 
لذا همچنان تقاضا برای مصرف این ماهی 
وجود دارد و خوردن این نوع ماهی بدون ضرر 
است. بیکی اضافه کرد: هدف سازمان شیالت 
برای پرورش ماهی تیالپیا به صورت کوتاه 
مدت نیست و برای توسعه آن در بلند مدت 

نیز برنامه ریزی شده است.
 سرانه مصرف آبزیان در استان کمتر از 
 ۵ کیلوگرم در سال برای هر نفر است
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی نیز در این نشست گفت: چون خراسان 
جنوبی یکی از استان های غیرساحلی در حوزه 
شیالت است متاسفانه  سرانه مصرف آبزیان 
در این استان به مراتب از استان های دیگر 
کشور کمتر است. مهدی نوفرستی با بیان 
استان 4/۸  در  آبزیان  مصرف  سرانه  اینکه 
کیلوگرم است که باید از تمامی امکانات و 
ظرفیت های استان برای توسعه آبزیان استفاده 
کنیم، خاطر نشان کرد: ایجاد غذای سالم و 
افزایش  روستایی،  خانواده های  برای  درآمد 
بهره وری تولید، پروتئین سالم و حذف تدریجی 
کودهای شیمیایی و کاهش بیماری های قلبی 
و عروقی از اهداف توسعه پرورش ماهی است.  
وی با بیان اینکه 11 هزار و 200 منبع آبی 
شامل قنات و چاه کشاورزی در خراسان جنوبی 
وجود دارد، ادامه داد:  باید قدم های خوبی در 
زمینه آبزی پروری برداریم و تمامی ظرفیت 
های بالفعل استان را در این راستا به کار گیریم.

عکس : کاری مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیالت ایران:
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اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان خراسان جنوبی

  اداره ثبت اسناد و امالک
 حوزه ثبت ملک بیرجند 

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی.  سند  فاقد  های  ساختمان 
 13۹7/۸/2۸  -  13۹7۶۰3۰۸۰۰1۰۰3۸۰4
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیئت 
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی   وضعیت 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی عارفی اصل فرزند رضا به شماره شناسنامه 1۰۶ 
و شماره ملی ۰۶51۰241۶1 نسبت به ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت 15۹/3۰ مترمربع قسمتی از 
پالک 13۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 
مشاعی محمد علی اشرفیان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۴/۱۹   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۵/۳
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و  امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹7۰121 نیابت ارسالی از اجرای احکام مدنی خانواده دادگستری بیرجند آقای میثم کدخدا 
فرزند محمد محکوم است به پرداخت تعداد 5 عدد سکه بهار آزادی بابت پیش قسط موضوع مطالبه مهریه در حق خانم 
عاطفه نوکندی، در راستای وصول محکوم به، با توجه به اینکه از ناحیه اشخاص ثالث خانم ها صدیقه سادات و قدسیه سادات 

و انسیه سادات شهرت همگی علوی ملک واقع در روستای سیوجان با پالک ثبتی 27۸4 فرعی از 172 اصلی بخش 3 بیرجند معرفی 
و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف شده است و قرار ارجاع به کارشناسان ثبتی و ملکی صادر، که نظریه کارشناسان قطعیت یافته است، 
حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی، ملک مذکور یک قطعه زمین که از حد شمال به کوچه تعریف شده و به مساحت 
2۹1/53 مترمربع با حدود اربعه برابر سند مالکیت شماال به طول ۶/43 متر مربع مرزی است به کوچه، شرقا دیواری است مشترک به طول 
42/2۸ مترمربع به باقیمانده 172 اصلی، جنوبا مرزی است به طول 7/3۶ متر به باقیمانده 172 - اصلی، غربا مرزی است به طول 42/3۰ 
متر به پالک 2۶۰7 فرعی 1- برابر سوابق ثبتی یک فقره سند مالکیت نسبت به یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مذکور تحت پالک 27۸4 فرعی از 172 - اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سیوجان به نام خانم صدیقه سادات علویان 2- برابر سوابق ثبتی 
یک فقره سند مالکیت نسبت به یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مذکور تحت پالک 27۸4 فرعی از 172 - اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در سیوجان به نام خانم انسیه سادات علویان 3- برابر سوابق ثبتی یک فقره سند مالکیت نسبت به یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مذکور تحت پالک 27۸4 فرعی از 172 - اصلی بخش 3 بیرجند واقع در سیوجان به نام خانم 
 قدسیه سادات علویان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. اسناد مالکیت مذکور در رهن و بازداشت نمی باشند و جزو اراضی ملی و یا موات 
نمی باشند و حسب نظریه کارشناس ملک سه سهم 1/5 دانگی مجموعا 4/5 دانگ پالک مذکور )27۸4 فرعی از 172 اصلی بخش 3 
بیرجند به مساحت 2۹1/53  مترمربع که به صورت عرصه می باشد( به مبلغ 22۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. پس از طی مراحل 
قانونی و با توجه به عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه، ملک مذکور از طریق مزایده در مورخ 13۹۸/5/17 از ساعت 1۰ الی 
1۰/3۰  صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ 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 که پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، 
انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت در غیر این صورت مبلغ 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
 صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 

به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی  - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

چمنی-تلفن:32423242ساعتکار:8صبحالی9شب

فالفل ۵0۴                     )۹00 گرمی( 6۵00 تومان
خیارشور نول                                 ۳۳000 تومان 
خیارشور یک                                  26000 تومان 
خیار شور ویژه                               ۴۸000 تومان

سس دبه قرمز رعنا                        76000 تومان 
سس دبه سفید رعنا                     6۴۵00 تومان 
سس دبه سفید کم چرب رعنا     ۵۴۵00 تومان 
پنیر پیتزا قرمز                               20۳00 تومان
استیک پاک جم           )بسته ای(  2۱۸00 تومان
همبرگر 60 درصد پاک جم            ۱۸200 تومان

همبرگر 60 درصد مام                    2۱۵00 تومان 
همبرگر ۳0 درصد مام                      ۹۵00 تومان
کبک منجمد               )کیلویی(     ۴7000 تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   ۳6۵00 تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  ۱۹۵00 تومان
انواع سس تک نفره رعنا            22۵ تومان
کاغذ کاهی ساندویچ               ۱۹۸00 تومان
پالستیک ساندویچ          )بسته ای( ۳۱00 تومان
متاالیز ساندویچ                           ۳6۵00  تومان

 داليــا پروتئيـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران 0۹۹0۱۱2۵7۸۹- 0۵6۳2۴۴2۸76 بهروش

بالبسما... ـُ هرکهداردهوسکرب

میـدانشهـدا،جنـببانکصادرات،ساختمـانآوا32224۱۱3

ثبتنامکربال)عرفه(زمینی
تعـدادمحـدود

دفترخدماتمسافرتی،جهانگردیوزیارتیعماد

ارمغاناجرایپروژهکمربندسبز

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  ایسنا-رئیس 
شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه پروژه ایجاد کمربند 
سبز در بیرجند، 60 هکتار بوده که تاکنون در 24.5 
هکتار درخت کاری انجام شده است، گفت: افزایش 
سرانه فضای سبز شهری و درختکاری، جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیرمجاز و جداسازی بافت ناکارآمد 
شهری از اهداف اجرای پروژه کمربند سبز است. ابراهیم 
زاده با اشاره به پروژه ایجاد کمربند سبز در بیرجند، بیان 
کرد:ابراهیم زاده با بیان اینکه فاز اول کمربند سبز از میدان 
سفیر امید تا دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است، افزود: 
فاز دوم این پروژه قسمت شرقی و فاز سوم از میدان 
دانشگاه آزاد تا میدان آدینه و جوادیه تعریف شده است. 

معاونرئیسجمهور
واردخراسانجنوبیشد

به گزارش آوا، در پي دعوت و دیدار استاندار خراسان 
جنوبی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداري 
و استخدامي کشور به منظور سفر به استان، جمشید 
انصاری،  عصر روز گذشته وارد بیرجند شد. به گفته 
حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري در 
این سفر یك روزه، معاون رئیس جمهور ضمن حضور 
در جلسات شوراي اداري و شوراي راهبردي توسعه 
مدیریت خراسان جنوبی، با کارکنان سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي استان نیز دیدار خواهد  کرد.
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پیام شما

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

پنجشنبه * 3 مرداد  1398 * شماره 4405

مادر شهید سید محمد علی یعقوبی به فرزند شهیدش پیوست

صداوسیما- مرحومه حاجیه ربابه سادات یعقوبی در سن 88 سالگی به دلیل کهولت سن درگذشت. 
پیکر آن مرحومه عصر دیروز در امامزاده زید قاین تشییع و در روستای نیمروز این شهرستان به 
شما خاک سپرده شد.شهید سید محمد علی یعقوبی سال 61 در سومار به درجه رفیع شهادت نایل آمد. کنیم،  می  ادعا  ما  بهداشت  وزیر  مشاور  آقای 

سرانگشتی بگویید تحقیق کنند. در معاونت بهداشتی از 
ستاد وزارتخانه گرفته تا ستاد مراکز بهداشت شهرستان 
حدود70 درصد نیروها را تشکیل می دهند که دستورها 
نیروهای  مانده  باقی  درصد  کنند،30  می  ابالغ  را 
محیطی هستند که باید کار کنند تا نظر آن هفتاد درصد 
تامین شود. این نتیجه نبود فرآیندی هست که کار هر 

کس حتی در جزئیات مشخص شود.
910...673

شهردار محترم لطفا بازدیدی از پارک ظفر داشته باشید و 
ببینید چه جوری درختان پارک درحال خشک شدن هست .
915...806

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم و 
توانمند آیا ساکنان شهرک امام علی )ع( نیاز به امکانات 
رفاهی اولیه مانند نانوایی ، میوه و تره بار ، دستگاه عابر 
بانک، سرویس واحد تمام وقت و... ندارند؟ لطفا نسبت به 
جمع آوری سگ های ولگرد که امنیت را  دچار مشکل 
انداخته اقدام   کرده و ترس و وحشت را در دل مردم 
نمایید. خواهشا کوچه ها و خیابان ها را نام گذاری کنید. 

واقعا ساکنان اینجا از ساکنان یک روستا محروم ترند.
915...045

چرا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیروی طرحی رشته اتاق 
عمل قبول نمی کند؟ با این که نیروهای طرحی گذشته 
رفته اند نیروی جدید جذب نمی شود و از سال 95 بیکاریم.
یک شهروند
آب  بدون  بیرجند  مرکزی  بخش  زرد  چاه  روستای 
آشامیدنی است و آب با تانکر تأمین می شود که همان 
هم طعم مناسبی ندارد. گاهی اوقات چند روز می گذرد 
و تانکر، آب ندارد بنابراین اهالی در رنج به سر می برند. 
مسئوالن مربوط با سفر به روستا ازوضع زندگی مردم 

در بی آبی مطلع شوند.
یک شهروند
از استاندار به دلیل پشتکار و پیگیری مشکالت مردم 
متشکرم. کاش رفع مشکل چند خانواده جوان در حال 
ازدواج در سمت توسعه روستای قومنجان را هم که سه 
سال است آب، برق و گاز ندارند پیگیری می کردند. 
خانه ها را با مشقت و پول کارگری ساخته ایم ولی 

قابل استفاده نیست.
یک شهروند
از  بعد  که  شد  احداث  حالی  در  استانداری  ساختمان 
مدتی ساختمان فرمانداری هم به این مجموعه الحاق و 
فرمانداری به مجموعه ای منتقل شد، که حاال ارگ کاله 
فرنگی نیز در آن واقع است در صورتی که می توان این 
فضا را در اختیار میراث فرهنگی و شهرداری قرار داد تا با 
برنامه ای مدون و ایجاد فضای سبز و موزه، بنای تاریخی 

ارگ را هم از شرایط فعلی خارج کرد.
یک شهروند
هفتمین سال درگذشت دکتر گنجی پدر علم جغرافیای 
ایران در حالی سپری شد که برنامه ای در نکوداشت 
سالروز  در  حتی  و  نشد  برگزار  بزرگ،  استاد  این  یاد 
درگذشتش، آرامگاهش مانند گذشته در غربت ماند. از 
سویی هنوز وعده های مسئوالن در روز تشییع پیکرش 

برای ایجاد فرهنگسرا، بر زمین مانده است.
یک شهروند
شهرداری بیرجند برای بوستان سایت اداری هزینه کرده 
است در حالی که پارک از واحدهای مسکونی دور است. 
این پارک در حالی ساخته شد که بارها گالیه مردم از 
نبود فضای سبز و پارک برای ساکنان این مجتمع های 
مسکونی به گوش مسئوالن رسیده بود و احداث پارک 
)ع( ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  از  باالتر  زمین   در 
کلنگ زنی ولی ناگهان زمین به بیمارستان فروخته شد. 
شهرداری زمین های بهتری پایین تر از بیمارستان یا 
در سایت اداری )خیابان محبت( به این کار اختصاص 

دهد تا برای مردم مفید باشد.
یک شهروند
مسؤالن محترم)نمی دانم خطاب به که بنویسم( ماتاکی 
باید شاهد خرابی تلفنهای نصرآباد خوسف باشیم. به 

خداخسته شدیم از این وضعیت!
یک شهروند
با سالم و احترام، جا دارد تشکر ویژه ای داشته باشم از 
نیروهای متعهد و ارزشمند ادارات بویژه، اداره ثبت شرکت 
ها، که با سعه صدر جواب ارباب رجوع را می دهند.
یک شهروند
با سالم احتراما با توجه به عبور و مرور زیاد از خیابان  تیمور 
پور 5، نوربخش1 به سمت مدرس 10و خرابی آسفالت آن 
ازشهرداری محترم درخواست می شود،برای آسفالت آن 
اقدام فرمایید. همچنین از راهنمائی رانندگی، بابت پارک 
دوطرفه ماشین ها که باعث سختی عبورو مرور می شود، 
درخواست کمک داریم.از طرف جمعی از اهالی مدرس10
915...150

سالم ما از اهالی معصومیه باال هستیم. در خیابان کنار 
اورژانس که ماشین های شهرداری سطل آشغال ها را 
خالی می کند داخل آن را نمی شورند، بوی بد تمام 
خیابان را می گیرد حتی به داخل منازل ماهم می آید. 
اطراف آن پر از پشه و سوسک می شود. حتی اگر شیشه 
ای کف خیابان بشکند یک ماه هم بگذرد جمع نمی 
شود. مگر این قسمت جز شهر حساب نمی شود؟ لطفا و 

خواهشا رسیدگی کنید.
910...921

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احترما نسبت به جوابیه مطلب در ستون پیام شما 
مورخ 98/4/16 اعالم می گردد: بنا بر اعالم معاون امور 
عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری درخصوص 
آسفالت خیابان مهر در مهرشهر به استحضار می رساند 

در دستور کار اجرای آسفالت قرار گیرد.
پیام شما  به جوابیه مطلب در ستون  *احترما نسبت 
بر اعالم منطقه  بنا  مورخ 98/3/25 اعالم می گردد: 
و  محوطه  نامناسب  وضع  در خصوص  شهرداری  دو 
فضای اطراف دیوار یخی و اجرای زیباسازی این فضای 
تاریخی به استحضار می رساند با توجه به اینکه محل 
مورد نظر جزو آثار تاریخی می باشد، امکان آسفالت وجود 
ندارد ضمنا زیبا سازی محل می بایست با هماهنگی و 

مشارکت سازمان میراث فرهنگی انجام گردد.

از  تیربه یکی  از روزهای  عصر گرم و سوزان یکی 
کارگاه های تولیدی لباس می روم؛ وارد کارگاه شده، 
مسؤول کارگاه پذیرایمان می شود تا از آغاز کارش بگوید 
و از روند کارآفرینی اش و البته از مشکالت بازار کار که 
این روزها امانش را بریده  است.به گزارش فارس، منتظر 
تاکسی آنالین هستم، راننده می رسد و سوار می شوم، 
در راه به سمت مقصد سر حرف باز می شود و از رکود 
مشاغل، صحبت می کنیم، او خیاط حرفه ای است که 
به دلیل رکود در این شغل برای امرار معاش فعاًل با 
حمل مسافر در شهر هزینه زندگی خود را تأمین می کند، 
همین اتفاق باعث شد تا به سراغ تهیه گزارشی درباره 
صنف خیاطی و مشکالت شاغالن در این حرفه بروم.

در این  کارگاه تولیدی حداقل 5 الی 6 کارگر را مشغول 
به کار ند اما امنیت شغلی هر کارگر وابسته به وضع بازار 
و تعداد کاری است که به کارگاه تولیدی داده می شود، 
کارگاهی 100 متری در یک زیرزمین، سالن بزرگ این 
کارگاه به دو قسمت مجزا تقسیم شده و در قسمتی از 
سالن مردان و در قسمت دیگر زنان مشغول به کاراند.

مسئول کارگاه پذیرایمان می شود تا از آغاز کارش بگوید 
و از روند کارآفرینی اش و البته از مشکالت بازار کار که 
این روزها امانش را بریده  است، حدود ده سال است وارد 
این کار شده و برای رسیدن به موقعیتی این چنینی که 
برای 20 خانواده کار ایجاد کرده سختی های بسیاری 
را متحمل شده است. می گوید: فعالیت کارگاه از صبح 
افراد   دارد،  ادامه  شب  از  پاسی  تا  و  می شود  شروع 
سلسله وار و پشت سرهم کار می کنند به گونه ای که هر 

فرد بخشی از لباس را آماده می کند.

اینجا چرخ ها نمی چرخند!

با لبخندی تلخ اشاره ای به چرخ های خیاطی در کارگاه 
می کند و می گوید: اوایل 14 چرخ خیاطی در کارگاه 
قرار دادم و هر 14 چرخ فعال و حدود 20 نفر در این 
کارگاه مشغول به کار بودند اما از سال گذشته به دلیل 
کسادی بازار و بدهی مجبور به تعدیل نیرو شده و از 
تعداد چرخ های موجود فقط سه چرخ با هفت کارگر فعال 
است. این تولیدکننده مطرح می کند: در سال گذشته به 
وسیله چک و حتی نسیه می توانستیم پارچه و مواد اولیه 
خود را تهیه کنیم اما متأسفانه این روزها فروش همه 
کاالها به شکل نقدی درآمده و ما توانایی تهیه آن را 
نداریم. حسنی با اشاره به تأکیدات رهبری و شعار سال 
مبنی بر رونق تولید، می گوید: اگر مسؤوالن به فکر تولید 
و رونق اشتغال باشند بدون شک ما را یاری و الاقل 
تسهیالتی با سود اندک در اختیارمان قرار می دهند تا 

شرایط مان بهبود و کارگرانمان بیکار نشوند.

 هفت خان رستم بانک ها 
برای دریافت تسهیالت

وی با تأکید بر اینکه برای چرخیدن چرخ های این کارگاه 
نیازمند تسهیالت و پول نقد هستیم، اعالم می کند: گر 
چه تسهیالتی که در اختیارمان قرار می دهند با سود 
زیادی است، اما برای اخذ همین تسهیالت هم بانک ها 
تمایلی برای همکاری با ما نداشته و هفت خان رستم را 
پیش پای ما قرار می دهند و آنقدر ما را به یکدیگر پاس 

می دهند که از گرفتن تسهیالت منصرف می شویم.
به سمت یکی از کارگران این کارگاه می روم، در حالی 
که تکه های شلوار را به هم می دوزد از او می پرسم 
پسر  هستی؟  بیمه  می گیری؟  حقوق  چقدر  ماهی 
که از سر ناچاری به این حرفه روی آورده با ناراحتی 

می گوید: بیمه کجا بود؟ اگر اخراج نشویم به همین 
حقوق کم هم راضی هستیم.احسان که فوق لیسانس 
رشته زمین شناسی داشته و هر روز از ساعت 8 صبح 
تا 14 و از 17 تا 21 شب در این کارگاه کار می کند به 
خبرنگار فارس می گوید: حساسیت و ظرافت کار خیاطی 
بسیار باال است و هرگونه اشتباهی در پیاده کردن الگوی 
مورد نظر کل کار را به هم می ریزد. وی توضیح می دهد: 
مشتری ها بسیار تأکید دارند پارچه آن ها به همان مدل 
و الگویی که می خواهند، دربیاید البته این کار برای یک 
خیاط حرفه ای کار دشواری نیست اما در هرصورت 
مشتری ها سالیق و عالیق متنوع و متفاوت از هم دارند 

که نمی توان با بی توجهی از کنار آن گذشت.

خطرات شغلی؛ ضعف بینایی 
و مشکالت تنفسی

وی با اشاره به سختی های شغل خیاطی، می افزاید: 
یک خیاط به مرور با مشکل ضعف بینایی و مشکل 
دید مواجه خواهد شد چراکه دقت در طرح و الگوی مدل 
کار و تمرکز چشم روی یک نقطه مشخص در طوالنی 
مدت به چشم آسیب می زند.یکی دیگر از کارگران این 
کارگاه دقت و تمیزکاری را از مؤلفه های شغل خیاطی 
اضطراب های  شغل  این  می گوید:  و  می کند  ذکر 
خاص خود را دارد و در برش زدن و دوخت پارچه های 

گران قیمت به مراتب بیشتر می شود.

وی خیاطی را از مشاغل سختی دانست که امروزه 
جوانان تمایل چندانی به اشتغال در آن ندارند و اعالم 
می کند: ورود پوشاک بی کیفیت و ارزان قیمت و مهم تر از 
همه افزایش سرسام آور قیمت پارچه از اصلی ترین دالیل 

کاهش میزان مشتریان و مراجعان به خیاطی است. 

لزوم حمایت از حرفه خیاطی/
 اقالمی که لحظه ای گران می شود

محمد با تأکید بر اینکه باید از خیاطی به عنوان یک 
شغل سنتی حمایت شود تا اعضای قدیمی و کهنه کار 
آن ناچار به ترک شغل خود نشوند، بیان می کند: اگر 

ابزار کار همچون  اولیه و  زمینه ای برای تهیه مواد 
چرخ خیاطی، نخ و غیره ایجاد شود، اعضا می توانند در 
رکود بازار کار، بیشتر دوام بیاورند.به سراغ یکی دیگر 
از تولیدکنندگان قدیمی و باتجربه در شهر بیرجند 
می روم، او هم که مانند دیگر هم صنفان خود دل پری 
از شرایط و رکود حاکم بر بازار دارد، می گوید: از زمانی 
که دولت به مواد اولیه وارداتی ارز دولتی اختصاص داد، 
تغییری در بازار ما رخ نداده و همچنان کمبود مواد اولیه 

برای تولید پوشاک در بازار وجود دارد.
کاووسی از نوسانات نرخ دالر گالیه مند است و می گوید: 
با تغییر نرخ دالر، قیمت اقالم مورد نیاز تولید افزایش 
بسیاری یافته به نحوی که دوک نخ سه تا پنج هزار 
تومانی به 15 تا 20 هزار تومان و یک متر الیه 35 هزار 

تومانی به باالی 50 هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه قیمت پارچه و مواد اولیه چندین 
برابر شده واز طرفی هم خریدها نقدی شده اما با این 
حال هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان نمی شود، بیان 
می کند: عالوه بر مشکالتی مانند تهیه مواد اولیه، گرانی 
پارچه و خرج کار، مشکالتی مانند مالیات و گرانی بیمه 
نیز از دیگر معضالتی است که تولیدی ها با آن مواجه اند.

 تسهیالت گران بانکی و پر کردن
 جیب بانک ها/ کارگران را دریابید

این تولیدکننده با تأکید بر اینکه ما به دنبال وام های 

کم بهره و تسهیالت آسان هستیم، ابراز می کند: در حال 
حاضر بانک ها با هزاران بهانه و سخت گیری وام با بهره 
18 درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که اصال 
به صرفه نیست، زیرا هر آنچه یک تولیدکننده به دست 

می آورد را باید در جیب بانک ها بریزد.
به سراغ یکی از کارگران تولیدی پوشاک که حدود 13 
سال در یکی از کارگاه های تولیدی کار کرده و این روزها 
از کار بیکار و خانه نشین شده رفته و پای دردودل های 
این جوان نشستیم، رضا ربیعی می گوید: از سال 1385 
در یک تولیدی لباس به مشغول به کار بودم و از این 
راه مخارج خانواده را تأمین می کردم. وی با بیان اینکه 
به دلیل نداشتن سرمایه و البته افزایش چمشگیر قیمت 
چرخ خیاطی و مواد اولیه توان خرید مواد اولیه را ندارم که 

بتوانم این حرفه را در منزل ادامه دهم، افزود: مسؤوالن 
باید به این قشر هم توجه و حداقل تسهیالتی را به 
صاحبان تولیدی بدهند تا به کمک آن بتوانند هزینه 

تولید و کارگران را بدهند و ما از کار بیکار نشویم.

تعطیلی 8 کارگاه تولیدی
 در سه ماهه امسال

در  بیرجند  خیاطان  اتحادیه  رئیس  حصاری  علی 
گفت وگو با فارس از فعالیت 438 کارگاه خرد خیاطی 
در بیرجند خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد 85 کارگاه 
تولیدی سری دوز هستند، گفت: در سه ماه نخست 

درصد  و 60  تعطیل  تولیدی  کارگاه  امسال هشت 
نیرو مواجه شدند.وی مهم ترین  با تعدیل  کارگاه ها 
تولیدی  کارگاه های  نیروی  تعدیل  و  تعطیلی  علت 
بیرجند را سیاست نادرست آموزش و پرورش استان 
عنوان کرد و توضیح داد: سال گذشته کارگاه های 
تولیدی شهر، دوخت لباس مدارس را انجام می دادند 
که امسال سیاست نادرست این ارگان سبب تعطیلی 

برخی کارگاه های تولیدی شده است.
رضا با بیان اینکه متأسفانه از فروردین  امسال با تعطیلی 
کارگاه من و شش همکار دیگرم از کار بیکار شدیم، 
می افزاید: در این کارگاه انواع لباس ها دوخته می شد که 
با افزایش سرسام آور قیمت انواع پارچه و مواد اولیه گران 
صاحبان این تولیدی توان خرید پارچه و مواد اولیه را 

نداشته و با کم شدن تولید و سود حاصل از آن تصمیم به 
جمع کردن کارگاه گرفتند. رئیس اتحادیه خیاطان بیرجند 
با اشاره به اینکه خیاطانی هستند که امورشان فقط با 
تولید لباس مدارس می گذرد، یادآور شد: از 85 کارگاه 
در آستانه تعطیلی حداقل 400 خانواده ارتزاق می کنند 
که حداقل 250 خانواده زنان بدسرپرست و بی سرپرست 
و محروم هستند که عماًل با این اقدام این نهاد، تولید 

استان فلج می شود.

تسهیالت 18 درصدی دردی دوا نمی کند

از  حصاری اشاره ای هم به تسهیالت کرد و گفت: 
مشکالت ما کمبود نقدینگی است و تسهیالت ارزان 
قیمت به دست تولیدکننده نمی رسد و در همین راستا 
اعالم کردند برای دریافت تسهیالت رونق تولید در 
سامانه بهین یاب ثبت نام کنید که رقم تسهیالت از 
10 میلیون تا 100 میلیون است. وی با اشاره به سود 
باالی این تسهیالت، بیان داشت: طی مراجعه ای که 
تولیدکنندگان به بانک های عامل داشتند اعالم شده 
تسهیالت 18 درصد با بازپرداخت یک ساله، جای بسی 
تأمل دارد که تسهیالت 18درصدی چه دردی از تولید 
دوا می کند؟ ما را ممنون خود می کنند که تسهیالت 
تلخ است؟  بیشتر شبیه یک شوخی  این  می دهند؟ 

مشکالت بیمه ای و تهیه مواد اولیه

اقالم  در خصوص  بیرجند  خیاطان  اتحادیه  رئیس 
مصرفی صنف خیاطان، عنوان کرد: در استان های 
دیگر کار تأمین اقالم را انجام می دهند که متأسفانه 
این مهم در استان ما وجود ندارد، حمایت تنها به دادن 
تسهیالت 18 درصد نیست بلکه می توان اقالم این 

صنف را به قیمت مناسب تری به دستشان رساند.
حصاری به دردسرهای بیمه ای و افزایش حق بیمه 
اشاره و مطرح کرد: حقوق کارگر 36 درصد افزایش 
یافته ولی در کنار این خدمات تأمین اجتماعی فرقی 
نکرده و 36.5 درصد حق بیمه کارگر افزایش پیدا 
که  کارفرمایی  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  کرده 
کارگاهی را اداره می کند باید حق بیمه را آزاد بپردازد، 
اضافه کرد: کارفرما باید برای بیمه خود ماهانه بیش 
از 500 هزار تومان حق بیمه بپردازد که به دلیل عدم 

توان مالی از بیمه منصرف می شود.

و اما...

تولیدکنندگان، مهم ترین رکن اقتصادی یک استان 
هستند که اگر پایه هایشان سست شود بدون شک 
عوارض جبران ناپذیری گریبان گیر جامعه می شود و 
عارضه های  موجب  کارگران  بیکاری  هم  طرفی  از 
خطرناک اجتماعی می شود. رونق تولید داخلی شرط 
اساسی برای خروج از رکود و بهبود هرچه بیشتر 
چرخه اقتصادی کشور است پس وقت آن است که 
مسؤوالن و مقامات استانی به کمک تولیدکنندگان 
آن ها،  به  آسان  تسهیالتی  اعطای  با  و  بیایند 

چرخه های تولید و اشتغال را بچرخانند. 
و  مردمی  حمایت های  نیازمند  تولید  رونق  تحقق 
اینکه  به  توجه  با  که  است  برنامه ریزی مسؤوالن 
در تحریم و جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم تنها 
توجه به رونق تولید و حمایت از شعار سال)رونق 
تولید( بر مبنای اقتصاد مقاومتی می تواند ما را از این 

بن بست ها خارج کند.
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اینجا چرخ ها نمی چرخند

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بيرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار توليد و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی

آگهی اخطاریه تعیین حدود و طول متراژ 
یک قطعه زمین مزروعی ته کشمان

 پالک ۱۹ فرعی از ۶۵۷ - اصلی بخش ۲ بیرجند 
واقع در مزرعه عباس آباد

نظر به اینکه خانم زهره عباس آبادی مالک ۱۱۴ سهم مشاع 
از ۴۱۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ته کشمان 
پالک ۱۹ فرعی از ۶۵۷ - اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند 
خواستار تعیین حدود و طول متراژ پالک مذکور را نموده 
و چون دسترسی به مالکین مجاور پالک فوق مقدور نمی 
باشد مراتب به کلیه مالکین اعالم که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ 
ساعت ۱۱ صبح در محل این اداره یا محل وقوع ملک مذکور 
به آدرس بیرجند، مزرعه عباس آباد حضور یابند. ضمنا عدم 

حضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

تحقق اهداف

به دنبال اهداف تان بروید

در جست وجوی چیزهایی باشید که به شما انگیزه  
تالش و کوشش می دهد. فکر کنید در گذشته چه 
در  تغییری  تا  است  داده  انگیزه  به شما  چیزهایی 
زندگی تان ایجاد کنید و به دنبال اهداف تان بروید. 
زمانی که بتوانید به خودتان برای یک هدف انگیزه 
بدهید، باعث می شود سریع تر در مسیرتان حرکت 
کنید و در نهایت موجب خواهد شد که موفقیت های 

بیشتری به دست آورید.
تجسم  به  که  کنید  انتخاب  خود  برای  الگوهایی 
آن ها،  به  رسیدن  برای  تا  کند  کمک  اهداف تان 
مهارت های خود را افزایش دهید. برای حفظ نگرش 
مثبت و مشتاقانه، الگوهایی برای موفقیت خلق کنید 

و مدام درباره  آن ها فکر کنید.

به تحقق یافتن هدف تان باور داشته باشید

باور داشته  هر قدر عمیق تر به تحقق یک هدف 
باشید، احتمال بیشتری برای محقق شدن آن وجود 
مثبت اندیشی  باعث  ذهنی،  تمرین  نوع  این  دارد. 
می شود و شما را به سمت دست یابی به موفقیت 
که  آنچه  برای  طبیعی  به شکل  و  می دهد  سوق 

تجسم می کنید، تالش خواهید کرد.
زمانی که در کار خود با چالش مواجه می شوید، شاید 
احساس کنید که کنترل احساسات و افکار خود را 
از دست داده اید. برای اینکه خوش بین باقی بمانید، 
ذهن خود را نظم ببخشید تا از افکار بدبینانه خالی 
شود و از لغزش در سراشیبِی سؤاِل »چه می شود؟« 
آینده  از  پیدا کنید. اضطراب در واقع ترس  نجات 
.... شود  است. به خودتان یادآوری کنید که »اگر 
چه؟« در حال حاضر رخ نداده است. این تنها یک 
تئوری است. پس بر آنچه در حال حاضر می توانید 

کنترل کنید، تمرکز کنید.
هر فکر دانه ای است که شما برای برنامه ریزی نوع 
نگرش و در نتیجه نوع رفتارتان، آن را می کارید. 
برای اینکه نگرش خوبی داشته باشید، یاد بگیرید که 
ذهن تان را بر راه حل ها متمرکز کنید نه بر مشکالت.

باید با انرژی و خوشحال باشید، بشتر بخندید و از 
کارتان لذت ببرید. مشتاق موفقیت باشید و اشتیاق 
خود را نشان بدهید. به این ترتیب یک شوق طبیعی 
در رفتار شما نمایان خواهد شد و به نظر خواهد آمد 
تبدیل  و  شدن  کار  به  دست  برای  نمی توانید  که 
اشتیاق تان به عمل صبر کنید. این شوق نماینده  

تمام احساسات شماست.
زمانی که ۱۰۰ درصد متعهد به کارتان باشید، به 
عنوان موتور محرکه  شما برای رسیدن به اهداف تان 
عمل می کند. تعهد کامل، شک و تردید را از بین 

می برد.

 میوه فلفل قرمز 
خاصیت ضد التهابی دارد

بوده و  فلفل قرمز دارای خواص ضدالتهابی  میوه 
اثرات آنتی اکسیدانی آن احتمال ابتال به سرطان 
به  آن  مصرف  میزان  اگرچه  دهد.  می  کاهش  را 

طور دقیق مشخص نیست اما مصرف آن به میزان 
فلفل  میوه  متوسط توصیه می شود.برای مصرف 
قرمز کافی است یک و نیم قاشق چایخوری میوه 
فلفل قرمز را با نصف قاشق چایخوری پودر آویشن و 
نصف قاشق چایخوری پودر فلفل قرمز مخلوط کرده 

و همراه با ذرت بوداده مصرف کرد.

رزماری عوامل بروز
 سرطان را متوقف می کند 

رزماری تغییرات ژنتیکی عامل بروز سرطان را متوقف 
کرده و در جلوگیری از صدمه رسیدن به رگ ها کمک 
می کند و از این رو احتمال ابتالبه حمالت قلبی را کم 

می کند. برای استفاده از رزماری کافی است دو قاشق 
چایخوری برگ رزماری را با دو قاشق چایخوری نمک 
و نصف قاشق چایخوری برگ آویشن مخلوط کرده 
و سپس همراه با مرغ طبخ کرد. برای استفاده از این 
ادویه کافی است یک قاشق چایخوری هنگام پخت 

خورشت اضافه شود.

غذاهای مفید برای 
درمان سوء هاضمه

یکی از بهترین چاشنی های غذایی برای دستگاه گوارشی، 
زنجبیل است. زنجبیل می تواند باعث پیشگیری یا درمان 
حالت تهوع، استفراغ، نفخ و کولیت شود. غالت سبوس 

دار یا قهوه ای، حجم باالیی از فیبر را در خود جای داده اند 
و از این رو، می توانند به هضم بهتر مواد غذایی در دستگاه 
گوارش کمک کنند ماست، می تواند به هضم بهتر مواد 
غذایی کمک و سالمت سیستم گوارشی را حفظ کند. از 
این رو، مصرف روزانه حداقل 3 لیوان ماست در وعده ها و 

میان وعده های غذایی توصیه می شود

تره تیزک، کلسترول
 را کاهش می دهد

تره تیزک، عطر و طعم تندی دارد، به عنوان غذا و دارو 
استفاده می شود. قسمت های قابل استفاده این گیاه 
شامل تخم، ریشه و برگ آن است. چربی و کلسترول 

اشتها و  را کاهش می دهد. تحریک کننده  خون 
تصفیه کننده خون است. دانه های آن خاصیت خلط 
آور دارد و با جویدن آن سردرد، آسم، سرفه و گلودرد 
برطرف می شود. پروتئین و آهن موجود در آن برای 
مادران در دوران شیردهی مفید است. به علت باال 

بودن آهن، کم خونی را برطرف می کند.

چای دارچین تسکین دهنده
 و نشاط بخش است

چای دارچین تسکین دهنده و از بین برنده فشارهای 
همچنین  است.  نشاط بخش  و  آرام کننده  عصبی، 
خستگی و  سر دردهای ناشی از مشغله کاری را از 

بین می برد. پارکینسون و آلزایمر دو بیماری عصبی 
هستند. مصرف دارچین برای درمان و کاهش روند 
باعث  دارچین  هست.  مؤثر  بیماری ها  این  رشد 
 تقویت حافظه و تمرکز شده و کارایی مغز را افزایش

می دهد. چای دارچین دوست معده است و سیستم 
روده ای را تقویت می کند.

با خوردن انواع گوشت )چه گوشت قرمز و چه ماهی( می توانید بخشی از نیاز بدن تان به روی یا همان زینک را تامین 
کنید. خوردن جگر، تخم مرغ و حبوباتی مانند لوبیا و عدس هم به جذب روی در بدن کمک می کنند و با مصرف لبنیات، 
مغزها و غالت سبوس دار هم می توانید به بدن تان روی برسانید. البته فراموش نکنید که قابلیت جذب روی از منابع 
حیوانی، بیشتر از منابع گیاهی است. برای مثال، با خوردن گوشت می توانید چهار برابر زمانی که غالت مصرف می کنید 
به بدن روی وارد کنید. همه آدم ها برای حفظ سالمتی شان به این ماده ضروری نیاز دارند، اما میزان روی که هر گروه از 
افراد باید مصرف کنند، با هم متفاوت است. در حالی که خانم ها باید هر روز حداقل ۱۲میلی گرم روی مصرف کنند، نیاز 
آقایان به این ماده روزانه ۱۵میلی گرم است. میزان زینکی که هر کودک در روز باید مصرف کند هم حدود ۶ میلی گرم 

توصیه شده است.

اگرچه گفته شده که گیاه پنجه شیطان می تواند درد آرتریت را تسکین دهد، اما مزیت این گیاه در کاهش درد به 
همین جا ختم نمی شود؛ با این که این مزیت به خوبی درک نشده است، اما پنجه شیطان می تواند التهاب و دردهای 
التهابی را در حاالت گوناگون، مانند دردهای حاد، با عوارض جانبی ناچیز در حدود 3 درصد از بیماران، کاهش دهد.

برخی منابع همچنین پنجه شیطان را به عنوان راهی در تسکین درد سیاتیک توصیه می کنند که البته الزم به ذکر 
است که هنوز در این زمینه مطالعات دقیقی  نشده  است. از مزایای این گیاه که هنوز مطالعات پیشرفته ای روی آن 
صورت نگرفته است، اثر درمانی آن بر روی گروهی از بیماری های کلیوی به نام بیماری های گلومرولی است. این 
بیماری ها مربوط به التهاب است و به بیماری هایی اطالق می شود که به فیلترهای کوچک کلیه که خون را پاک 

می کنند، آسیب می رساند.     

خواص درمانی گیاه پنجه شیطانچطور به بدن مان “روی” برسانیم؟

است.  مادری  و  پدر  هر  آرزوی  باهوش  فرزند  یک   داشتن 
خیلی ها اعتقاد دارند که هوش کودکان یک اتفاق ژنی است. 
عده ای دیگر از والدین با استفاده از کالس های کمک آموزشی 
و صرف هزینه های هنگفت می خواهند فرزندشان را تبدیل 
به یک نابغه کنند. اما یک راه میانبر دیگر هم وجود دارد که 
مطالعات گوناگون آن را به اثبات رسانده و آن راه میانبر و سریع 

برای نابغه شدن فرزندتان چیزی نیست جز موسیقی.
تحقیقات ارزشمندی در زمینه علوم اعصاب وجود دارد که نشان 
می دهد کودکانی که آموزش موسیقی دیده اند نسبت به کودکانی 
فعالیت عصبی  نکرده اند  تجربه  را  مشابهی  آموزش های  که 

بیشتری دارند. در واقع نکته اینجا است که یک موسیقی دان 
برای نواختن یک ابزار موسیقی نیاز دارد بیشتر از مغز خود برای 

هماهنگی چشم ها، گوش ها و عضالت استفاده کند.
یکی از بزرگ ترین مزایایی که استفاده از موسیقی برای کودکان 
به همراه می آورد تقویت اعتماد به نفس در آنهاست. وقتی 
کودک قادر به نواختن یک ساز باشد و بتواند در خالل نواختن 
شعر کوتاهی را نیز بخواند احساس غرور خاصی کرده درنتیجه به 

خود و توانایی هایش ایمان پیدا خواهدکرد. 
این اتفاق اعتماد به نفس خوبی را در او خواهد پروراند. عالوه 
بر این نواختن یک آلت موسیقی حس جسارت و شجاعت را 

در کودک پرورش خواهد داد چون مطمئنا مواقعی پیش خواهد 
آمد که او در مقابل شما و یا دوستان و اقوام به هنرنمایی 
 بپردازد و در نتیجه چنین کودکی هرگز تبدیل به یک فرد 

کم رو نخواهد شد.
محققان همچنین به این نکته پی برده اند که یک رابطه منطقی 
بین آموزش موسیقی به کودک و توانایی او در زمینه مهارت های 
معنی که درک  این  به  دارد.  آن ها وجود  و تجسمی  ادراکی 
موسیقی به کودکان کمک می کند تا عناصر گوناگونی که باید در 
کنار هم قرار دهند را تجسم کنند. مثل کاری که برای حل یک 

مسئله ریاضی به صورت ذهنی انجام می دهند.

فواید آموزش موسیقی به کودک

آیه روز

و کسانی که کفر ورزیدند گفتند این ]کتاب[ جز دروغی که آن را بربافته ]چیزی[ نیست و گروهی دیگر او را 
بر آن یاری کرده  اند و قطعا ]با چنین نسبتی[ ظلم و بهتانی به پیش آوردند. )سوره فرقان/ آیه ۴(

سخن روز

تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت بی پایان بهره بگیرید. اشتباهات آموزگاران خوبی 
هستند. گاهی باید دل تان بشکند تا بتوانید باز هم از او پیروی کنید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

985762134

367814952

142395768

516987423

798423516

423651897

671249385

839576241

254138679

جدول سودکو

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

سرویس کولر در اسرع وقـت   
09150902993

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

به یک نفرنیروی دفتری خانم و تعدادی بازاریاب
 و پشتیبان درزمینه کارت خوان نیازمندیم.

طالقانی 2- ساختمان آلما  -طبقه 4 - واحد401
09159355199

به یک حسابدار با حداقل 5 سال 
سابقه کار نیازمندیم.
09021611844

به یک مقنی برای کار در قنات 
سرایان نیازمندیم.
09155638401

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00 ) مدرن برتر(

ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲۸۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

09159618581 
فاروقـی

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

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 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

09368990722 -09157563875

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی
یک شرکت پخش برای تکمیل کادر خود در شهرستان قائن از جوانان مستعد و پر انرژی 

کارمند فروش)بازاریاب( استخدام می نماید.
شرایط مورد نیاز:

ترجیحا بومی شهرستان قائن - دیپلم متوسطه - فوق دیپلم - لیسانس - روابط 
عمومی قوی - عالقه مند به کار تیمی - سخت کوش و عالقه مند به یادگیری - دارا 

بودن کارت پایان خدمت - دارا بودن گواهینامه رانندگی - حداکثر سن 30 سال
* داشتن خودرو - وانت پراید الزامی می باشد *

از افراد واجد شرایط تقاضا می شود شرح مشخصات شخصی /شغلی خود را حداکثر 
تا تاریخ 1398/5/10 به این شرکت ارسال فرمایید.

Shamed.hoseini55 @                     : پست الکترونیکیgmail.com
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خبر ویژه

معاون امداد و نجات هالل احمر استان خبر داد:

انتصاب مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری

دادرس مقدم-استاندار خراسان  جنوبی در حکمی عباس 
جرجانی را به عنوان مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری منصوب کرد.، وی پیش از این 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان جنوبی بود. سید حامد حسینی قبل از 
این به عنوان مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه 
داشت. فعالیت  جنوبی  خراسان  استانداری  گذاری 

اخبار کوتاه

حوادث

آسمان خراسان جنوبی غبارآلود می شود

غالمی-مدیرکل هواشناسی از کاهش دید افقی و گرد و خاک طی  امشب تا شنبه هفته آینده در استان خبر داد. خندان رو گفت: براساس الگوی نقشه های پیش یابی، شرایط جوی برای امروز در 
منطقه نسبتا آرام است و برای مرز شرقی وزش باد شدید لحظه ای همراه با گرد و خاک قابل پیش بینی است. لطفی، کارشناس هواشناسی استان نیز گفت: با تقویت اختالف فشاری در منطقه از 

امشب تا روز شنبه هفته آینده وزش باد شدید و گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می شود. وی  افزود: دمای هوا تا روز شنبه در طول روز تغییر عمده ای نخواهد داشت.

200 محدوده معدنی، آماده واگذاری به متقاضیان
دیروز  سرایان  فیزیوتراپی شهرستان  تخصصی  مرکز  اولین 
اولین مرکز  و سیما،  برداری رسید.به گزارش صدا  بهره  به 
تخصصی فیزیوتراپی شهرستان سرایان صبح دیروز با حضور 
معاون فرماندار و مسئوالن شهرستان افتتاح شد.خزاعی معاون 
برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری شهرستان در این مراسم 
ضمن تشکر از ایجاد مرکز تخصصی فیزیوتراپی  و لزوم توسعه 
خدمات درمانی در شهرستان گفت : هدایت بیماران نیازمند 
برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به این مرکز،  سبب کاهش 
هزینه ایاب و ذهاب این افراد برای رفتن به شهرهای مجاور 

می شود.وی گفت: مرکز تخصصی فیزیوتراپی مهربا همکاری 
بخش غیردولتی و با اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی با مشارکت بهزیستی استان و کمیته 
امداد راه اندازی شد.خانم بنی اسد موسس این مرکز هزینه 
این  از  اندازی را 110 میلیون تومان اعالم کرد و گفت:  راه 
مقدار،بهزیستی استان  بیش از 60 میلیون تومان برای تجهیزات  
و کمیته امداد هم تسهیالت  20 میلیونی پرداخت کرده است.

مرکز تخصصی فیزیوتراپی در مقابل بیمارستان امام علی )ع( 
سرایان همه روزه عصرها آماده ارائه خدمات به بیماران است.

افتتاح مرکز تخصصی فیزیوتراپی در سرایان

صداوسیما- 200 محدوده معدنی اکتشافی و دارای پروانه بهره 
برداری خراسان جنوبی به مزایده گذاشته شد.معاون امور معادن 
و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 
مزایده محدوده های معدنی استان از ساعت 8 صبح روز 5شنبه 

27 تیر آغاز شد و تا ساعت 19 پنجشنبه 10 مرداد ادامه دارد.
ساالری با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت باید دارای شرایط 
فنی و مالی باشند، افزود: سرمایه گذاران باید به سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و برای 
ثبت نام اقدام کنند.وی گفت: متقاضیان از 12 مرداد فرصت 
دارند مستندات و مدارک کاغذی خود را به نشانی دبیرخانه واقع 
در بلوار عبادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پست 
کنند. ساالری ظرفیت ساالنه استخراج اسمی معادن استان را 

17 میلیون و 600 هزار تن اعالم کرد.

تمدید تاریخ اعزام مشموالن 
وظيفه عمومي

غالمی- معاون وظیفه عمومي فرماندهي انتظامي استان 
از تمدید تاریخ اعزام مشموالن وظیفه عمومي خبر داد. 
سرهنگ حسینی در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه 
به اینکه نتایج اولیه آزمون سراسري سال 98 در نیمه 
اول مرداد ماه اعالم خواهد شد و آن دسته از داوطلباني 
که در مرحله اول آزمون سازمان سنجش کشور مجاز 
به انتخاب رشته شده و درصد قبولي آنها باال مي باشد 
مي توانند براي تمدید تاریخ اعزام به خدمت خود اقدام 
کنند. وي افزود: تمدید تاریخ اعزام مشموالن وظیفه 
عمومي شامل کساني خواهد بود که داراي برگه اعزام 
به تاریخ هاي 19/05/98 ، 19/06/98 و 01/06/98 
باشند و چنانچه متقاضي تمدید تاریخ اعزام خود مي 
باشند تا قبل از موعد اعزام، به دفاتر خدمات الکترونیک 
انتظامي پلیس + 10 مراجعه و با ارائه پرینت اولیه نتایج 
آزمون، درخواست تمدید معاذیر خود را ثبت کنند .

مهارت آموزی  با دخالت دولت 
حذف شده است 

نود مجلس  رئیس کمیسیون اصل  نایب  کاوش- 
اما  است  ارزشمند  کشور  در  مهارت آموزی  گفت: 
متاسفانه این مهارت آموزی در جامعه با دخالت دولت 
حذف شده است.  امیرحسنخانی با اشاره به هفته 
ملی مهارت اظهار کرد: متاسفانه دانشگاه ها در کشور 
آموزش های آکادمیک را به افراد می دهند و نظری 
تدریس می کنند. وی گفت: بعد از این آموزش های 
آکادمیک افراد فارغ التحصیل می شوند اما هیچ گونه 
مهارت حرفه ای ندارند که باید شرایطی فراهم شود تا 
فارغ التحصیالن در دانشگاه ها مهارت فنی و حرفه ای 
را بیاموزند. نماینده مردم فردوس، بشرویه، سرایان و 
طبس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عدم 
از  یکی  کشور  در  حرفه ای  مهارت های  فراگیری 
مشکالت است افزود: مهارت حرفه ای می تواند کمک 

شایانی به بحث اشتغال در کشور کند. 

اجرای ۶ پروژه آبخيزداری  با اعتبارات 
صندوق توسعه ملی در خوسف

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف از پیش 
از محل اعتبارات  بینی اجرای 6 پروژه آبخیزداری 
سال  طی  شهرستان  این  در  ملی  توسعه  صندوق 
جاری با اعتبار دو میلیارد تومانی خبر داد.به گزارش 
مهر، کرباسچی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست 
خبری در زمینه پروژه های پیش بینی شده در بخش 
آبخیزداری برای اجرا در سال 98، بیان کرد: 6 پروژه 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 98 
اجرایی می شود.وی با اشاره به اینکه این پروژه ها 5 
سازه سنگ و مالت و یک پروژه سازه گابیونی است، 
بیان کرد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش 
از دو میلیارد تومان به این پروژه ها اختصاص داده 
شده است. وی ادامه داد: همچنین چهار پروژه دیگر 
از محل اعتبارات استانی برای اجرا در سال 98 در نظر 
داریم که در صورت اختصاص اعتبار استانی از طرف 
فرمانداری شهرستان پیگیری می شود که اجرای آن 

800 تا 900 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان
 در بيرجند تأسيس می شود

استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  کاوش-رئیس 
ازشروع ثبت نام متقاضیان تأسیس آموزشگاه رانندگی 
ویژه بانوان در شهر بیرجند خبر داد. سرهنگ عباسی 
اظهار کرد: به منظور ارتقاء کرامت بانوان و ایجاد محیط 
قوانین و مقررات  یادگیری و آموزش  برای  مناسب 
راهنمایی و رانندگی ، 2 آموزشگاه رانندگی پایه سوم 
ویژه بانوان درشهر بیرجند تأسیس خواهد شد. وی 
افزود: برابر ابالغیه شماره  1323 واصله از پلیس راهور 
ناجا ،  تمام کارکنان آموزشگاه رانندگی بانوان اعم از 
موسس ،مدیر، قائم مقام ،کاربران ،مربیان ،مدرسان و 
کارشناسان آزمون ، بانوان خواهند بود. سرهنگ عباسی 
تصریح کرد:  اشخاص حقیقی که واجد شرایط تاسیس 
آموزشگاه رانندگی درمرکز استان می باشند می توانند 
برای ثبت نام و اطالع از جزئیات به پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان واقع درسایت اداری انتهای بلوار شهدای 
انتظامی مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد:  نیروی 
تأسیس آموزشگاه رانندگی گواهینامه پایه سوم ویژه 
بانوان فقط مربوط به مرکزاستان بوده و فعال امکان 
تاسیس آموزشگاه رانندگی بانوان درشهرستان ها تابعه 
وجود ندارد و درصورت تکمیل ظرفیت ،از متقاضیان 

جدید ثبت نام  نخواهد شد.

*تیر امسال 2 هزار و 62۴ اظهارنامه مالیاتی از منبع 
اشخاص حقوقی در استان ارائه شده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است. 
*یک حلقه چاه برای تامین آب شرب دیهوک تجهیز 

شده و آماده بهره برداری است.
*یک خیر 26 میلیون و 500 هزار تومان به سادات 

نیازمند زیرپوشش بهزیستی سرایان کمک کرد.
لیتر  نهبندان 2 هزار  انتظامی شهرستان  *مأموران 

سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.
*رئیس اتاق اصناف گفت: 85 واحد صنفی متخلف در 

بیرجند از ابتدای سال جاری تاکنون پلمب شد. 
*به گفته سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی 
300 هزار جلد شناسنامه مکانیزه از ابتدای تیر 1389 

تاکنون در استان صادر شده است.

کمترین آمار نزاع نسبت به کشور 
افزایش نسبت به سالهای قبل در استان

کاری- بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور، در 
بهار امسال 153 هزار و 885 مصدوم نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، که این آمار 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.2 درصد افزایش 
یافته است. براساس این گزارش تهران بیشترین آمار 
مراجعان نزاع به پزشکی قانونی را به خود اختصاص 
داد و و استان های ایالم با 7۴9، خراسان جنوبی با 
998 و بوشهر با یک هزار و 1۴8 نفر کمترین آمار 
مراجعین نزاع را داشته اند. در سال 97 هم عنوان شد: 
مصدومیت های ناشی از نزاع در خراسان جنوبی 8/۴  
درصد افزایش یافته است مدیرکل پزشکی قانونی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال مصدومان 
نزاع در خراسان جنوبی افزایش 8.۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه دارد افزود: در این مدت دو هزار و 826 
مورد به پزشکی قانون استان مراجعه داشته که در 

مقایسه با سال قبل رشد 8.۴ درصدی دارد.
تعداد  از نظر  رتبه خراسان جنوبی  جعفرزاده گفت: 
بین  در  گذشته  سال  در  شده  انجام  نزاع  معاینه 
استان های کشور برحسب جمعیت 28 بوده است. 
وی اظهار کرد: در بین معاینات بالینی انجام شده در 
دهه ماه امسال تعداد مصدومان تصادفات با سه هزار 
و 618 نفر رتبه اول و نزاع با دو هزار و 826 مورد 
رتبه دوم را دارد. در فروردین سال 98 هم  مدیرکل 
پزشکی قانونی خراسان جنوبی  عنوان کرد: در سال 
گذشته 3 هزار و 276 مورد پرونده نزاع در پزشکی 
قانونی استان تشکیل شده که رشد 9 درصدی نسبت 
به سال قبل را شاهد هستیم. مدیرکل پزشکی قانونی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه این میزان نسبت به سال 
96 حدود 10.3 درصد افزایش داشته است یادآور شد: 

در مجموع خراسان جنوبی استانی کم حادثه است . 
وی با بیان اینکه در سال گذشته 3 هزار و 276 مورد 
است  شده  تشکیل  قانونی  پزشکی  در  نزاع  پرونده 
بیان کرد: این میزان نسبت به سال 96،  9 درصد 
رشد داشته است و در تعداد پرونده های رشد آمار نزاع 
در مقایسه با سایر استان های کشور جزو رتبه های 
اول هستیم.مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار و 169 مورد معاینه 
مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی   انجام گرفته 
است گفت: در این راستا این میزان نسبت به سال 
دغدغه   اتفاق  این   که  داشته  رشد  درصد   3۴ ،96
ای برای استان است. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

 انهدام باند مسلح قاچاق موادمخدر 
با کشف 1۶7کيلو شيشه

فرمانده انتظامي استان از کشف 167کیلو شیشه در 
عملیات مشترک با استان هاي یزد و سمنان خبر 
داد.سردارشجاع اظهارکرد: مأموران انتظامی خراسان 
جنوبی و سمنان در عملیاتی مشترک خودرو سواري 
حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف کردند که 
در بازرسی از آن 167 کیلو شیشه کشف و  یک 
متهم دستگیر شد. وی گفت: به دنبال آن تیم هایی 
از پلیس خراسان جنوبي و یزد قاچاقچیان را که با 
حرکت  در  یزد  کویرطبس-  در  تندرو  خودروهاي 
بودند نامحسوس تحت نظر گرفتند. وی گفت: در 
این عملیات ها ۴ قاچاقچی مسلح دستگیر شدند 
اسلحه  3قبضه  آنان،  خودروهاي  از  بازرسی  در  و 
کالش،یک قبضه سیمینوف، یک قبضه گرینوف 

و مقادیري مهمامات جنگی کشف شد.

ورزشکاران از سالمت مکمل های 
ورزشی مطمئن شوند

ایرنا - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
با توجه به شیوع مصرف مکمل ها در باشگاه های 
ورزشی، ورزشکاران نسبت به سالمت مکمل مورد 
مصرف اطمینان حاصل کنند. ناصری افزود: تجویز 
غیرمنطقی مکمل ها در باشگاه های ورزشی توسط 
افراد غیرمتخصص عوارض زیادی را برای ورزشکاران 
به دنبال دارد در حالی که تجویز دارو وظیفه پزشک 
و تنها منبع ارائه آن داروخانه است. وی ادامه داد: در 
بازرسی های انجام شده از باشگاه های بدنسازی موردی 
از مکمل های غیرمجاز کشف نشده است اما با توجه 
به کشف این داروها در مبادی ورودی استان توسط 
به  قاچاق  مکمل های  شک  بدون  انتظامی  نیروی 
صورت غیر مجاز خرید و فروش می شود. ناصری با 
بیان اینکه معاونت غذا دارو علوم پزشکی بهترین مرجع 
برای تعیین سالمت مکمل های غذایی است تصریح 
کرد: ورزشکاران با مراجعه به این معاونت می توانند از 
سالمت مکمل مصرفی مطمئن شوند. وی بیماری 
های پوستی را از شایعترین عوارض این داروها دانست 
و یادآور شد: مکمل های غیرمجاز عملکرد هورمونی 
بدن را تحت تاثیر قرار می دهد تا جایی که عقیم شدن 
مردان و ناباروری زنان را در بر خواهد داشت. ناصری با 
بیان اینکه گاهی در برخی مکمل ها از ترکیبات صنعت 
دام و طیور استفاده می شود گفت: به غیر از کبد انسان 
که تحت تاثیر این مواد قرار می گیرد کلیه هم قدرت 
جذب نخواهد داشت و ورزشکاران را با نارسایی کلیه 

دچار خواهد کرد.

امداد رسانی  به ۶۵۸ مورد حادثه از ابتدای سال

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در سایه رعایت قانون
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: 
سازی،  شفافیت  و  همگرایی  مداری،  قانون 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را به دنبال 
دارد. به گزارش صدا وسیما. خوش خبر در دومین 
نشست اعضای ستاد انتخابات استان با اشاره به 
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در اسفند گفت: رفتارهای انتخاباتی بدون 
پشتوانه قانونی، موجب تخریب و تضعیف اعتماد 

عمومی می شود. وی شعار انتخابات پیشرو را “گام 
دوم انقالب، قانون مداری و بی طرفی و انسجام 
قانون،  رعایت  با  باید  افزود:  و  کرد  اعالم  ملی” 
انتخابات و مشارکت حداکثری مردم را  سالمت 
با عدم  بزنیم و تالش کنیم  این عرصه رقم  در 
جانبداری از افراد خاص، قانون را نصب العین قرار 
دهیم.وی همچنین بر تعیین تکلیف بخشهایی از 
شهرستانها که نمایندگی ثبت احوال ندارند ، تاکید 

کرد و افزود: باید با پیگیری این موضوع ، مشکالت 
بویژه  هویتی،  مدارک  صدور  خصوص  در  مردم 
شناسنامه و کارت هوشمند ملی برطرف شود.خوش 
خبر با بیان اینکه آموزش فرمانداران، بخشداران و 
دست اندرکاران انتخابات در دستور کار قرار گرفته 
است، از مسئوالن کمیته های ستاد انتخابات استان 
خواست با شناسایی مشکالت شهرستانها، برنامه 
ریزی الزم برای رفع آنها را در دستور کارقرار دهند. یما
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کاوش-معاون امداد و نجات هالل احمر خراسان 
جنوبی اظهار کرد: با توجه به حجم بارندگی های باال 
و وقوع سیل در بهار سال جاری، بیشترین آمار افراد 
حادثه دیده مربوط به سیل و آبگرفتگی بوده است. 
اسعد زاده از از افزایش ۴0 درصدی حوادث نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: 
هالل احمر استان از ابتدای سال جاری تاکنون به 658 
مورد حادثه امداد رسانی داشته است.  وی با بیان اینکه 
شهرستان طبس با هزار و 975 حادثه دیده، سربیشه با 
هزار و 56 مورد و بشرویه با هزار و دو مورد به ترتیب 
بیشترین حادثه دیدگان سال جاری را داشته اند که 
نیازمند توجه است، اظهار کرد: همچنین محورهای 
جاده ای در شهرستان های قاین با 86 مورد، طبس 
با 65 مورد و سربیشه با ۴3 مورد بیشترین آمار وقوع 
حوادث  را به خود اختصاص داده اند. وی اظهار کرد: 

از مجموع کل حوادث 379 مورد حوادث جاده ای، 52 
مورد خدمات حضوری، 11۴ مورد سیل و آبگرفتگی، 
79 مورد شهری، 20 مورد کوهستان و 1۴ مورد سایر 
حوادث بوده است.  اسعد زاده با بیان اینکه در این 
حوادث به شش هزار و 70 آسیب دیده خدمات رسانی  
شده است، اظهار کرد: از این تعداد هزار و 2۴5 حادثه 
دیده در حوادث جاده ای و چهار هزار و 3۴۴ مورد 
مربوط به حوادث سیل و آبگرفتگی بوده است. وی از 
اسکان دو هزار و 695 نفر در حوادث رخ داده خبر داد 
و اظهار کرد: 330 نفر در این عملیات ها نجات یافته 
اند که از این تعداد 7۴ نفر سرپایی درمان و 256 نفر 
به مراکز درمانی منتقل شده اند. اسعد زاده بیان کرد: 
مجموع  حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و  درصد  دیدگان 157  حادثه  افزایش،  درصد   ۴0
حادثه دیدگان حوادث جاده ای 39 درصد رشد داشته 

است.  وی  با اشاره به عملیات امداد هوایی بیان کرد: 
بالگرد امدادی در سال جاری 12 سورت پرواز برای 
امدادرسانی به حادثه دیده گان داشته است.   وی با 
بیان اینکه در مجموع 987 تیم عملیاتی هالل احمر 
به حوادث سال جاری اعزام شده است، اظهار کرد: 
دو هزار  و726 نیروی عملیاتی هالل احمر در این 
حوادث امداد رسانی داشته اند. اسعد زاده با بیان اینکه 
برای امداد رسانی به این حوادث  525 آمبوالنس 
اعزام شده است، اظهار کرد: همچنین نیروهای هالل 
احمر طی سال جاری پنج مورد عملیات اطفا حریق 
اند.   معاون جمعیت هالل احمر خراسان  داشته 
جنوبی با بیان اینکه در سال جاری نیروهای هالل 
احمر 87 مورد عملیات رها سازی انجام داده اند، افزود: 
میانگین مدت زمان عملیات در حوادث جاده ای، از 
ریآغاز تا پایان عملیات، یک ساعت و 9 دقیقه و 7 ثانیه 
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2۳ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان افتتاح شد

23 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سومین روز از هفته 
ملی مهارت )یکم تا هفتم مرداد( در خراسان جنوبی 
افتتاح شد. به گزارش ایرنا. مدیرکل آموزش فنی و 

حرفه ای  روز گذشته در آیین افتتاح این آموزشگاه ها 
افزود: تاکنون 18۴ حرفه آموزشی در 178 آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای استان ارائه می شد که با افتتاح این 

آموزشگاه ها سطح خدمات نیز افزایش خواهد یافت.
خوش آیند افزود: از این تعداد 112 آموزشگاه ویژه زنان، 
6 آموزشگاه ویژه مردان و 60 آموزشگاه دو منظوره، 
آموزش های مهارتی را طبق شهریه مصوب هیات 
نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
به متقاضیان استان ارایه می دهند. وی بیان کرد: از 
مجموع آموزشگاه هایی که  افتتاح شد 12 آموزشگاه 
در بیرجند، شهرستان های بشرویه و نهبندان هر کدام 
2 آموزشگاه، فردوس، درمیان و طبس هر کدام یک 
آموزشکاه و در قاین چهار آموزشگاه آزاد بوده است. وی 
اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴35 دوره آموزشی 
در قالب 128 حرفه در آموزشگاه های آزاد استان ارایه 

شده است. وی ادامه داد: امورمالی بازرگانی، امور اداری، 
برق، بهداشت و ایمنی، خدمات آموزشی، خدمات 
تغذیه ای، ساختمان، صنایع چوب، صنایع دستی، صنایع 
پوشاک، طال و جواهرسازی، فرش، فناوری اطالعات، 
گردشگری، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، مراقبت 
و زیبایی، معماری و مکانیک از جمله مهارت های ارایه 

شده در این آموزشگاه ها بوده است.
خوش آیند یادآور شد: سال گذشته هشت هزار و 
200 نفر دوره آموزش فنی و حرفه ای در بخش 
می شود  پیش بینی  امسال  و  شد  ارائه  خصوصی 
افزایش  دوره  نفر  هزار   9 به  آموزش ها  این 
یابد. وی گفت: نگاه سازمان فنی و حرفه ای به 

دنبال  به  امروز  و  کرده  تغییر  آزاد  آموزشگاه های 
توسعه، رشد، رونق و بالندگی هستیم.

غیر  آموزشگاه های  امروز  کرد:  اضافه  آیند  خوش 
هستند  برخوردار  بیشتری  عمل  آزادی  از  دولتی 
و می توانند کمک یار مردم باشند. وی تاکید کرد: 
بازاریابی و فروش از جمله خواسته های مهم و به 
حق کارآموزان است که در این زمینه فرایند خوبی 
در آموزشگاه های آزاد شکل گرفته است. خوش آیند 
مهمترین نیاز امروز جوانان را اشتغال دانست و گفت: 
برای داشتن اشتغال مهارت الزم است لذا جوانان 
قبل از هر چیزی باید مهارت های خود را افزایش 

دهند و در جهت توسعه و رونق بازار گام بردارند.
نت
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شناسایی حوزه های پرخطرو نا ایمن در بازار بیرجند
پیرو ابراز نگرانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند از وضع بافت فرسوده و متراکم این 
شهر رسیدگی به وضع بازارها و جلوگیری از رویداد 
شناسایی  جلسه  تبریز  بازار  حریق  مشابه  حوادثی 
حوزه های پرخطر و ناایمن شهر بیرجند برگزار شد. 
به گزارش تسنیم، معاون دادستان عمومی و انقالب 
مسئله  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  جنوبی  خراسان 
تأمین ایمنی بازار و شناسایی محیط های پرخطر در 
این محدوده از دو سال قبل در کارگروه ایمنی و آتش 

نشانی استان مطرح شده است.
آتش  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  شیبانی  اعراب 
از  باید  از شهرداری است که  نشانی مجموعه ای 
طرف مدیریت شهری حمایت شود گفت: برگزاری 
جلسات  گوناگون با کسبه و ارائه آگاهی های الزم 
در زمینه مباحث ایمنی ضروری است. وی از تشکیل 
این جلسه با هدف دستیابی به راهکارهای افزایش 
ایمنی در بازار خبر داد و خواستار لزوم تسریع در تعیین 

تکلیف ایمنی بازار بیرجند شد. 
بیان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
کرد: با توجه به باال بودن ریسک آتش سوزی در 
چنین اماکنی، انتظار می رود مالکان و متولیان آن 
نسبت به انجام وظایف قانونی خود در جهت رفع 
کاستی های ایمنی و صیانت از جان، مال و سرمایه 
افراد سریع تر اقدام کنند. رئیس سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند نیز در این جلسه 
با بیان اینکه بافت فرسوده و تجاری بازار مرکزی 
زیادی  خطرات  ساز  زمینه  می تواند  )سرپوش( 
برای کسبه و شهروندان باشد گفت:  از مشکالت 

بازارچه های بیرجند، ناایمن و فرسوده بودن تاسیسات 
برق در بازارچه ها و واحدهای تجاری است که از 
است. حسینی  حادثه  و  بروز حریق  دالیل  عمده 
اظهارکرد: از دیگر مشکالت موجود در بازار بیرجند، 
نبود دسترسی مناسب خودروها و نیروهای امدادی 
به بازارچه های ماست که در زمان بروز حادثه، باعث 
کند شدن عملیات امدادرسانی به مصدومان و عدم 

انجام عملیات اطفاء حریق است. 
زمین های  و  ناایمن  فرسوده  بافت  وجود  وی 
جمع آوری  محل  به  تبدیل  که  بالاستفاده 
عواملی  جمله  از  را  شده  اشتعال  قابل  ضایعات 

به  می شود.  حریق  باعث  که  کرد  عنوان 
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس  گفته 
مواد  و  باال  حریق  بار  با  اصنافی  وجود   ایمنی 
فاقد  و  ناایمن  مغازه های  در  االشتعال  سریع 
سیستم های ایمنی، انبارهای ناایمن با بار حریق 
باال و چیدمان نامناسب از دیگر دالیل بروز حریق 
است.حسینی مسقف بودن بازارچه ها با سازه های 

ناایمن و سقف و سایبان های فلزی را در زمان زلزله 
مستعد سقوط و در زمان حریق باعث عدم تهویه 
دود و گازهای گرم، کاهش دید و افزایش سرعت 
شناسایی  عملیات  که  کرد  اعالم  حریق  انتقال 

نیز  به مصدومان و  امداد رسانی  کانون حریق و 
فرار اضطراری مردم را بسیار دشوار خواهد کرد. 
وی ادامه داد: به کار بردن مصالح غیر استاندارد 
و سریع االشتعال در پوشش سقف و دیوار و نیز 
دکوراسیون مغازه ها باعث افزایش سرعت انتقال و 

گسترش حریق می شود.
و  ضایعات  دپوی  نشانی؛  آتش  سازمان  رئیس 

استفاده از وسایل گرمایشی ناایمن و پرخطر را در 
واحدهای تجاری و انبارها، عامل شروع حریق های 
بزرگ عنوان کرد.حسینی با اشاره به اینکه پهن 
کردن بساط مغازه ها در معابر و مسیرها، خروج از 
بازار را با مشکل مواجه و امدادرسانی را کند می کند 
افزود: عوامل شروع حریق شامل ناایمن و فرسوده 
بودن تاسیسات برق، خطای انسانی، فعالیت عمرانی 

و تجهیزات گرمایشی غیر استاندارد است.
ارائه  سازمان،  ادواری  بازدید  شد:  یادآور  وی   
رعایت  به  اصناف  الزام  ایمنی،  های  دستورالعمل 
موارد ایمنی و داشتن سیستم های حریق خودکار 
از راهکارهای سازمان است. رئیس سازمان آتش 
نشانی بیان کرد: نصب خاموش کننده های دستی، 
تعبیه تهویه مناسب، شناسایی انبارها و موقعیت آنها 
و بار حریقی که در این انبارها وجود دارد و نظارت و 
کنترل الزم جهت ایمن سازی و بهسازی تاسیسات 
ساختمان از دیگر راهکارها است. حسینی اظهارکرد: 
نصب شیر هیدرانت برداشت آب آتش نشانی در 
فواصل 90 متری در نزدیک پاساژها و بازارچه ها، 
ترمیم و بهسازی خطوط برق رسانی و استفاده از 
آموزش های  همراه  به  استاندارد  نسوز  کابل های 
عمومی آمادگی مقابله با حریق و حوادث، پوشش 
با  بیمه ها  همکاری  و  اصناف  و  مغازه ها  بیمه ای 

سازمان در امر پیشگیری بسیار موثر است.
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دستور رهبر معظم انقالب برای
 تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در نشست 
هیئت دولت گفت: رهبر معّظم انقالب دستور دادند 
که در خصوص تنظیم بازار تالش مجدانه ای صورت 
بگیرد که قطعاً این کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد 

رفاه بیشتر مردم باشیم.

خط و نشان رئیس بنیاد مستضعفان؛ 
آنهایی که مالی دست شان است 

با زبان خوش بیاورند

فتاح ، رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه از امالک 
می کنیم،  محافظت  جدیت  با  بنیاد  دارایی های  و 
گفت: آنهایی که مالی دست شان است باید تخلیه 
کنند و به بنیاد برگردانند، با زبان خوش بیاورند تا ما 

به زبان ناخوش متوسل نشویم.

حضرتی: اصالح طلبان به دنبال 
گروکشی در انتخابات نیستند

حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه 
اصالح طلبان به دنبال گروکشی در انتخابات نیستند، 

گفت: برای معرفی کاندیدا فیلترهای خاصی داریم.

مردم می خواهند ایران با دیگر کشورها 
رابطه  مسالمت آمیز داشته باشد

برهه،  این  در  »مردم  گفت:  غرویان  محسن 
موضوع هاي مربوط به سیاست  خارجي را با شدت 
مردم  باالخره  مي کنند.  دنبال  بیشتري  حدت  و 
مي خواهند کشورشان با کشورهاي دیگر رابطه اي 
مسالمت آمیز و توام با همکاري در حوزه هاي سیاسي، 
فرهنگي و مخصوصا اقتصادي داشته باشد تا بتوانند 

مثل سایر ملت ها زندگي کنند«.

واکنش دولت به انتشار لیست
 دو تابعیتی ها: خوشحال شدیم

محمود واعظی، درباره انتشار لیستی از دو تابعیتی ها 
گفت: ما خوشحال شدیم از اینکه این لیست را منتشر 
کردند و جلوی هر کدام از آنها هم نوشته شده که بر 
اساس شواهد و قراین تدوین شده است. وی عنوان کرد: 
یعنی بر اساس شواهد راجع به هر کسی در هر جای دنیا 
هر چیزی را می توانید مطرح کنید و این معلوم می شود 

که حرف آقایان هیچ کدام پایه و اساسی ندارد.

الوروف: ترامپ با ایده 
»جنگ طلب ها« مخالف است

برخی  اصرار  از  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف 
مقامات آمریکایی بر روی گزینه نظامی در منطقه 

انتقاد کرد و گفت: ترامپ با این ایده مخالف است.

مقام انگلیسی: »بوریس جانسون« 
لندن را از برجام خارج می کند

بوریس  انگلیس مدعی شده  پارلمان  نماینده  یک 
جانسون نخست وزیر جدید این کشور به پیروی از 

رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج خواهد شد.

پراید به ۴۱ میلیون می رسد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه اگر 
عرضه خودرو به شکل فعلی وجود داشته باشد شاهد 
ادامه روند ریزش قیمتی در خودروها خواهیم بود، 
گفت: کاهش قیمت ها در محصوالت شرکت ایران 
خودرو به دلیل افزایش عرضه این شرکت رخ داده 
نکردن  عرضه  دلیل  به  سایپا  شرکت  که  درحالی 
خودرو کاهش قیمت در محصوالت نداشته است. 
وی گفت: اگر عرضه خودرو افزایش یابد باید پراید 

۱۳۱ به پایه ۴۱ میلیون تومان برسد.

اعمال افزایش حقوق معلمان با توجه 
به طرح رتبه بندی از شهریورماه

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: با اعتبار ۲ 
هزار میلیارد تومانی که برای اجرای طرح رتبه بندی 
در نظر گرفته شده است، افزایش حقوق معلمان در 

احکام حقوقی آنان از شهریور اعمال می شود.

انتشار قیمت روزانه ۱٠٠کاالی 
اساسی بر روی تلفن همراه

معاون وزیر صمت گفت: سامانه اطالع رسانی قیمت 
کاال ها بر روی تلفن همراه به زودی منتشر خواهد 
شد و قیمت بیش از ۱۰۰ کاال هم قیمت کف بازار و 
هم قیمت عرف توسط این سامانه به صورت آنالین 

روزانه منتشر خواهد شد.

وزیرصنعت: روند کاهش
 قیمت کاالها آغاز شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رصد قیمت ها 
نشان می دهد قیمت اکثر کاالها در یک ماه گذشته 
رو به کاهش بوده است که یک دلیل آن ناشی از 
تثبیت نرخ ارز بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد، 
با کاهش روبرو خواهد شد. روند  باز هم قیمت ها 

روزانه هم همین را نشان می دهد.

تنبیه خوش حساب 
با حذف سود و جریمه مرکب

دنیای اقتصاد- الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیالت گیرندگان 
 بدهکار، تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است. 
این طرح نمایندگان، مشتریان بانک ها را ترغیب به 
بدحسابی می کند؛ چراکه این انتظار را در آنها به وجود 
می آورد که در آینده، قانون گذار تمام جریمه های دیرکرد 
را حذف خواهد کرد. این رویکرد مترادف با تنبیه مشتریانی 

است که در موعد مقرر مطالبات شان را تسویه کرده اند.

مهم ترین  از  یکی  دالر  قیمت  کاهش  ایسنا- 
اتفاقات اقتصاد ایران در هفته های گذشته بوده اما 
این قضیه هیچ تاثیری در کاهش سایر قیمت ها 
در بازار نداشته است. یک اقتصاددان در این باره 
معتقد است که اطمینان نداشتن فعاالن اقتصادی 
به آنچه در بازار ارز اتفاق می افتد، خود می تواند 
با  متناسب  قیمت ها  کاهش  عدم  برای  عاملی 

کاهش نرخ ارز در بازار باشد.

بی اعتمادی ، قیمت ها  را 
باال نگه داشته است

ارتباط بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد مقوله ای است 
که مخصوصا بعد از التهابات سال گذشته در بازار ارز 
تاثیر خود را نشان داد. بعد از افزایش چندبرابری نرخ 
ارز بود که اندک قیمت کاالها رو به فزونی گرفت 

و اثرات آن هنوز بعد از گذشت بیش از یک سال 
 در اقتصاد ایران خود را نشان می دهد. به طوری که 
بر اساس اعالم مرکز آمار تورم حاال از مرز ۴۰ 
درصد هم عبور کرده است.با اینکه بروز تورم بعد از 
جهش نرخ ارز واقعیتی انکارناپذیر است اما آن گونه 
که از ظواهر امر برمی آید این یک رابطه یکسویه 
است چرا که در هفته های گذشته نرخ ارز کاهشی 
 شده، اما خبری از کاهش قیمت ها در بازار نیست. 
در حالی که اگر نرخ ارز افزایشی می شد احتماال 

االن وضعیت قیمت ها در بازار طور دیگری بود.

ساختن اعتماد، سخت تر
 از شکست آن است

در این رابطه مرتضی دلخوش -کارشناس مسائل 
اقتصادی- در گفتگو با ایسنا، با بیان این که به وجود 

آوردن اعتماد مدت زمان زیادی طول می کشد اما 
تخریب آن ممکن است در یک روز هم اتفاق بیفتد، 
اظهار کرد: در بازار هم این قاعده حاکم است و 
بعد از آن افزایش قیمتی که دالر تجربه کرد، مدت 
زمانی طول می کشد تا بازار دوباره اعتماد خود را 
به دست بیاورد. به همین دلیل است که کاهش 
قیمت ها در بازار ارز مدتی طول می کشد تا اثر خود 
را بر سایر قیمت ها در بازار بگذارد. وی با اشاره به 
نوسان سه تا چهار هزار تومانی نرخ ارز در هفته ها و 
ماه های گذشته در این باره نیز اظهار کرد: واقعیت 
این است که بازار تحلیل خود را از مسائل دارد و هر 
آنچه مسئوالن اقتصادی بگویند لزوما روی رفتار 
فعاالن اقتصادی تاثیری نمی گذارد. براین اساس بی 
اعتمادی فعاالن به آنچه در بازار ارز اتفاق می افتد، 
خود می تواند عاملی برای عدم کاهش قیمت ها 

متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار باشد.

تورم را فقط ارز تعیین نمی کند
این کارشناس مسائل اقتصادی با تفکیک پدیده 
تورم از نرخ ارز درباره دیگر عوامل موثر بر عدم 
کاهش نرخ تورم هم بیان کرد: حجم نقدینگی 
در  تورم  میزان  تعیین  برای  مهمی  عامل  خود 
این  سیاست گذاری هایی  بر  است. عالوه  اقتصاد 
که مسئوالن اقتصادی نیز در فضای اقتصاد به 
نمایش می گذارند هم می تواند در ایجاد اعتماد در 
این بازار موثر باشد. او همچنین با اشاره به بروز 
تورم در کاالهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد 
می شوند در این باره اظهار کرد: واقعیت این است 
که تحریم ها اثر چندانی بر وضعیت شاخص های 
همان  ما  تولیدات  و  نداشته  اقتصاد  در  تولیدی 

تولیداتی بود که قبل از این هم وجود داشت، اما 
برخی از سیاست های اشتباه باعث می شوند که 
نگرانی هایی به وجود بیاید و گرنه همان طور که 
می بینیم در بازار هیچ نایابی وجود ندارد و فقط باید 

سفته بازی ها و داللی ها در این بازار کنترل شود.
گفتنی است اخیرا صرافی های مجاز بانک مرکزی 
قیمت خرید دالر را ۱۱ هزار و ۹۰۰ و قیمت فروش 
آن ۱۲ هزار تومان تعیین کردند. این ارز در هفته های 
گذشته یکی از پایین ترین سطوح قیمتی خود را تجربه 
کرده اما این کاهش قیمت تاثیر محسوسی بر دیگر 

قیمت ها نداشته است.

بی اعتمادی، قیمت ها را باال نگه داشته است

دولت هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و نخواهد داد

 حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت 
با اشاره به اینکه در هفته های گذشته شاهد تحرکات 
دیپلماتیک هم در کشورمان و هم در اروپا و سایر 
مناطق جهان بودیم، گفت: یکی از تالش هایی که 
دولت یازدهم از ابتدا پیگیری می کند، این بوده که در 
عرصه سیاسی و توافقات احتمالی بن بست شکسته 
شود. روحانی خاطر نشان کرد: مذاکراتی که در طول 
8 سال قبل از دولت یازدهم جریان داشت، از گشایش 
چندانی برخوردار نبود و هیچ وقت به نتیجه ملموسی 
نمی رسید و بدخواهان ایران هر روز محدودیت و 
ایجاد کرده و  مضیقه جدیدی را علیه کشورمان 

قطعنامه های جدیدی صادر می کردند به نحوی که 
در آن دوران 6 قطعنامه شورای امنیت و سازمان ملل 
علیه ایران صادر شد.رئیس جمهور گفت: اولین اقدام 
دولت یازدهم شکستن بن بست سیاسی در عرصه 
بین المللی بود و دولت توانست همان طوری که وعده 
داده بود در ظرف ۱۰۰ روز، بن بست ها را کنار بزند و 
در این ۱۰۰ روز به توافق ژنو، دست پیدا کردیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، 
فرصتی به دنیا دادیم تا دو طرف بتوانند به تعهدات 
خود عمل کرده و طرف مقابل بتواند خالء خروج 
آمریکا را پرکند، اظهار کرد: پس از خروج آمریکا از 

برجام یک سال صبر کردیم که بسیار راهبردی و 
تاریخی بود، البته باید توجه داشت در این یک سال به 
اندازه ای که نیاز داشتیم، می توانستیم نفت بفروشیم. 
اینکه عده ای مطرح می کنند که لزومی داشت یک 
سال برای نشان دادن واکنش علیه اقدام آمریکا 
صرف می شد، ظاهراً حافظه تاریخی ضعیفی دارند.

آتش بس در جنگ اقتصادی حاصل شود، 
فرصت گفتگو ایجاد می شود

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در فرصت 6۰ روزه 
اول اگر چه طرف مقابل تحرکاتی انجام داد، اما از 
نظر ما اقدام آنها به اندازه کافی نبود، لذا بعد از آن 
از دو تعهد دیگر خارج شدیم. روحانی افزود: چنانچه 
طرف مقابل اقدامات درست و متعادلی انجام دهد و 
آتش بس در جنگ اقتصادی حاصل شود، فرصتی 
ایجاد خواهد شد که با یکدیگر سخن گفته و به 

نتیجه برسیم.

به اسم مذاکره کنار میز تسلیم نمی نشینیم
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کاماًل برای مذاکره 

عادالنه و عزتمندانه آمادگی داریم، اما حاضر نیستیم به 
اسم مذاکره کنار میز تسلیم قرار بگیریم، تصریح کرد: 
تسلیم را غیرجایز می دانیم و آن را ملت ایران و قانون 
اساسی نمی پذیرد، اما برای مذاکره عادالنه و محترمانه 
همیشه آمادگی داشته و االن هم آماده هستیم.

 فرصت 60 روزه دوم تمام شود،
 حتماً گام سوم را نیز برمی داریم

سایر  و  اروپایی  کشورهای  با  گفت:  روحانی 
اما  داریم،  تماس  و  مکاتبه  جهان  کشورهای 
که  چرا  نرسیدیم  مطلوب  نقطه  به  امروز  تا 
است،  نبوده  متعادل  داشتند،  که  پیشنهادهایی 
ادامه  را  سیاسی  فعالیت های  روند  همچنان  اما 
خواهیم داد و چنانچه به نتیجه نرسیم و فرصت 
6۰ روزه دوم هم به پایان برسد، حتماً گام سوم 
را نیز برمی داریم. رئیس جمهور خطاب به مردم 
ایران، گفت: همه مردم عزیز کشورمان بدانند که 
ما اهل لجبازی و دنبال جنگ و تنش نیستیم، اما 
در عین حال حاضر نیستیم زیر حرف زور برویم و 

در برابر قلدری تسلیم شویم.

 تنگه هرمز جای شوخی نیست
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
تنگه هرمز از موقعیت بسیار مهمی برخوردار است 
نه جای شوخی است و نه جای اینکه کشوری 
بخواهد مقررات بین المللی را در آن نادیده گرفته 
و برخالف جهت و بی توجه به هشدارهای سپاه 
پاسداران که مسئولیت امنیت تنگه هرمز را برعهده 

دارد، وارد این تنگه شود.

 دنیا باید از سپاه پاسداران به خاطر 
امنیت خلیج فارس، سپاسگزار باشد

رئیس جمهور با تجلیل از اقدام شجاعانه سپاه 
متخلف  کشتی  کردن  متوقف  در  پاسداران 
شجاعانه  پاسداران  سپاه  کرد:  اظهار  انگلیسی، 
توقیف  را  انگلیسی  متخلف  قدرت کشتی  با  و 
 کرد، چرا که از همه دستورات و هشدارها سر باز
بود و کار بسیار دقیق، حرفه ای و درستی  زده 
در این زمینه انجام داده است و معتقدم که همه 
امنیت خلیج فارس،  از سپاه به خاطر  باید  دنیا 

سپاسگزار باشد.

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره هاي )۱7-98 الی 98-۱۴(
 دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند موضوع مناقصات: خريد خدمات گروه پرستاري بيمارستان هاي تابعه)به شرح جدول ذيل(
شرايط شركت در مناقصه : كليه شركت هاي خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از كميسيون ماده 20 و دارای گواهی صالحيت ايمنی كار از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی
 مدت و محل انجام كار: كليه مراكز - 6 ماه كامل شمسی مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه:  الف( واريز مبلغ 000 150 ريال برای شركت در هر يک از مناقصات

به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. ب( دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات يا سايت دانشگاه به آدرس
 http://iets.mporg.ir - https://mss.bums.ac.ir  ج(جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره 4 -32395251 تماس حاصل فرماييد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 

نوع تضمينمبلغ تضمين)ريال(نام بيمارستانشماره مناقصهرديف

ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز 1/177/000/000بيمارستان وليعصر)عج( بيرجند198-18
نقدي وجه به حساب شماره 
2643856 بانك رفاه شعبه 

معلم بيرجند به نام سپرده جاري 
دانشگاه )شركت در مناقصه(

700/000/000بيمارستان امام رضا)ع( و رازی بيرجند298-15

1/078/000/000بيمارستان شهيد چمران فردوس ، شفاء بشرويه و شهيد سيد مصطفی خمينی طبس398-16

576/000/000بيمارستان شهداء قاين و شهيد آتشدست نهبندان498-17

مهلت خريد اسناد : از تاريخ 98/05/03 الي 98/05/05 مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 98/05/15  محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي -  بيرجند - خيابان غفاري  
دبيرخانه سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد دريافت گردد. محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها : ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/05/16- سالن جلسات معاونت توسعه.

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )يا برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد. 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

جنـاب آقـای ا... یـار عنـانی 
با نهايت تاسف درگذشت والده گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن عزيز سفركرده غفران الهی و برای بازماندگان داغدار 

صبر و شكيبايی مسئلت داريم.
شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر و سرپرستی فروش پارس حیات

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

آگهی مزایده عمومی -  نوبت اول
 جمعيت هالل احمر خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به فروش اموال 
بال استفاده و اسقاطی خود با جزئيات مندرج در اسناد مزايده به شماره فراخوان 
1098003837000001 از طريق سامانه تداركات الكترونيک دولت )ستاد( اقدام 
نمايد. - كليه مراحل مزايده اعم از خريد و دريافت اسناد مزايده ، ارائه پيشنهادات و 
 بازگشايی پاكات از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام می پذيرد. 

الزم به ذكر است مزايده گران در صورت عدم عضويت و ثبت نام در سامانه می بايست  نسبت به 
انجام مراحل ثبت نام و دريافت گواهی امضای الكترونيكی از طريق سايت اقدام نمايند.

دريافت اسناد مزايده:
 از ساعت 8 صبح روز  پنجشنبه مورخ 98/5/3 لغايت  ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 98/5/10   

مهلت ارائه پيشنهاد: 
 از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/5/3 لغايت ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 98/5/13  

تاريخ و محل بازگشايی پاكات: 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/5/14 در محل سالن جلسات جمعيت هالل احمر . متقاضيان 
می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به نشانی بيرجند - خيابان معلم - ميدان مادر  جمعيت 

هالل احمر خراسان جنوبی - معاونت منابع انسانی و پشتيبانی مراجعه  نمايند.

جمعیت هالل احمر

خراسان جنوبی

              صنـایع تولیـدی درنمـای شـرق
 جهت نصب محصوالت صادراتی اداری و منزل  )كابينت آشپزخانه(  خود، نيروی نصاب 

برای مدت 2 ماه با پرداخت حقوق ماهانه به شهرهای مسقط و تفليس اعزام می نمايد.
كليه هزينه های رفت و آمد، ويزا و اقامت به عهده شركت می باشد.

MDF شرايط متقاضی:  1- تسلط در امور نصب صنايع چوبی و
2- داشتن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

 3- آشنايی به زبان انگليسی در حد گذراندن امور روزانه
P.S.S group آدرس دفتر:  ابتدای بلوار معلم- پالك 4 - مجتمع

تلفن هماهنگی: 09153518455 )فيض بخش(

آگهـی استخـدام موقـت ) عمان و گرجستان(


