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5به زودی شمش طال  در خوسف تولید می شود3رتبه تک رقمی مشارکت اجتماعی استان در  کشور5مدارس کانکسی در سال جاری حذف شوند

*امین جم

عید خاموش!
5 آذر سال پیش بود که مطلبی با تیتر 
روزنامه  !« در  یا عید  بود  »دیروز عزا 
به  آن  در  که  مطلبی  شد.  منتشر  آوا 
کوتاهی مسئوالن در جشن گرفتن 17 
ربیع االول مصادف با میالد با سعادت 
رسول مکرم اسالم )ص( وامام صادق 
جعفری  شیعه  مذهب  بنیانگذار  )ع( 
اشاره شده بود.اما انگار بعد از گذشت 
9 ماه در عید قربان ودهه والیت هنوز 
همان داستان  ادامه دارد و در شهر ما 
خبری نیست که نیست! نه ماه پیش 
نخوت وتکبریا شاید هم نداشتن پاسخ 
ودلیل باعث شد که مسوالن ومدیران 
شهر واستان  در مورد ان سرمقاله مثل 
بسیاری دیگر از...   ادامه در صفحه 2

 

 

 

آمریکا منطقه را  آماده 
انفجارکرده است

ظریف : 

صفحه  2

سیاست »دو قطبی سازی« 
همچنان ادامه دارد

علی تاجرنیا  :

دروغ پردازی ها برای
 تخریب قالیباف است

محسن پیرهادی :

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  5
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برپایی نماز عیدسعید قربان دراستان

توسعه عناب، سندي براي
 هميشه خراسان جنوبي

قوسی مدیرکل جهادکشاورزی استان در  نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی 
و جهاد دانشگاهی در 39اُمین سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی ،  با اشاره به اینکه 
استان است که هم توجیه  عناب، زرشک و زعفران جزو محصوالت اصلی 
اقتصادی دارد و هم متناسب با شرایط اقلیمی ماست، افزود: درخصوص عناب، 
دانش علمی و فنی در اختیار استان خراسان جنوبی است که تولید این محصول 
قطعا بدون بهره گیری از آن ، محقق نخواهد شد. . . . مشروح در صفحه 5

  استاندار در کوچه پس کوچه های خیرآباد
صفحه ۵

صفحه ۵

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل ۶0×۶0-

TV سقف ساده – بک 
* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 4۷ و 49    09155۶5929۷ - 09155۶429۷4
د و اقساط

نق
دادستان محترم مرکز استان 

فرمانده محترم انتظامی استان خراسان جنوبی
و ریاست محترم پلیس آگاهی استان 

احساس امنیت مقوله ای است اجتماعی که در پی خود رشد و بالندگی جامعه را به دنبال خواهد 
داشت، برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت خواسته تمام شهروندان بوده و هرگونه اقدامی در این 
خصوص ضمن کشف و استرداد اموال مسروقه، تاثیرات مثبت خود در افزایش احساس امنیت را در 
پی خواهد داشت، لذا بر خود فرض دانسته بدینوسیله از اقدام قاطع و مناسب کارکنان اداره مبارزه

 با سرقت در برخورد با افراد نابهنجار و قانون گریز، پلمپ پاتوق و ترددگاه های این قبیل افراد همچون 
سردم خانه ها و محل های خرید اموال مسروقه که قطعا در پی تصمیمات شایسته و حمایت های

 بی دریغ آن مقامات محترم بوده، کمال تقدیر و تشکر را داریم
 استمرار این قبیل اقدامات از خواسته های بجای شهروندان مطیع قانون می باشد.

حسین واعظی نسب

قابل توجه همکاران محترم فرهنگی شاغل ، بازنشسته 
و در حال تحصیل استان خراسان جنوبی

از آنجا که تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند در نظر دارد: در محدوده خیابان مالصدرا بیرجند 
نسبت به ساخت حدودا 120واحد آپارتمان 75 ، 120 و160متری اقدام نماید لذا از همکاران 

فرهنگی که دارای تمکن مالی مناسب می باشند، به صورت محدود عضو جدید می پذیرد. 
مبلغ قسط اول 120/000/000 تومان بوده و هزینه های بعدی به اقساط طی ۴ فقره چک در ۳0 
 ماه دریافت خواهد شد. بدیهی است اولویت براساس عدم عضویت در تعاونی های مشابه زمان ثبت نام
  و واریز وجه خواهد بود. ضمنا هیئت مدیره و مدیرعامل در رد یا قبول تمامی اعضا مختار می باشند
  متقاضیان حداکثر تا 10 روز همه روزه از ساعت 1۸ الی 20 به دفتر شرکت واقع در خیابان نارنج 7 

 مجتمع انوشه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
مدیر عامل تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند - امینی

آگهی مزایده عمومی فروش 5 قطعه زمین 
)نوبت اول(

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 
ظفر با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط دعوت می شود جهت دریافت مشخصات اراضی و شرایط و اسناد مزایده به سایت 
www.ets-birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل کلیه اسناد و مدارک آن را 

حداکثر تا پایان وقت اداری )1۴:۳0( روز یکشنبه مورخ 9۸/6/۳ به آدرس خراسان جنوبی  
بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند - دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.

شماره ردیف 
قطعه

قیمت پایه کل مساحت )متر مربع(پالک ثبتی 
)ریال(

522/9619/870/000/000 271/371 اصلی11
271/37052717/390/000/000 اصلی22
271/369529/4117/470/000/000 اصلی33
271/325589/5620/630/000/000 اصلی44
271/326587/1820/550/000/000 اصلی55

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳- 056۳2222200 تماس حاصل 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجندفرمایید.

خاندان محترم عربی 
با قلبی ماالمال از اندوه درگذشت عزیزان تان در ضایعه ای سخت تاسف بار که منجر به از 
دست دادن شان گردید، ما را عمیقا اندوهگین ساخت و صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. 

غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان سفر کرده و صبر جمیل برای شما 
و سایر بازماندگان در این مصیبت بزرگ را خواستاریم.

خانواده های: غالمی ، عربی 

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروانان 

علی اکبر عربی، انیس حاجی آبادی
 محمد حسین عربی و محمدعلی عربی

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیزان سفر کرده 
امروز سه شنبه 98/5/22 از ساعت 17 الی 18 در محل مسجد علی ابن ابیطالب )ع( 

واقع در خیابان بهشتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند
 مزید امتنان می باشد.

خانواده های : عربی ، حاجی آبادی ، حسنی و سایر فامیل وابسته 

شرکت صنایع سنگ پاسارگاد در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد ذیل دعوت 
به همکاری نماید. متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

افراد مورد نیازسابقه کاررشته شغلی
32 سالمهندسی مکانیک - گرایش جامدات

بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار نوآوران، نبش نوآوران 3، مجتمع تولیدی سنگ پاسارگاد ارسال نمایند.
    info@stonepasargad.co :پست الکترونیک
تلفن: 05632255652-3 / 1609  3225 / 1139  3225

مناقصه  های عمومی یک مرحله ای  98-1255 ، 98-1256 ، 98-1257 ، 98-1258
 شرکت آب و فاضالب وستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:       شناسه: 561384

ساعت بازگشاییمدتنوع تضمین و مبلغ)ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

198 -1255
خرید لوله پلی اتیلنHDPE  80 درسایزهای 90 تا 200 

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 26,944,600,800میلیمتر و فشار اسمی 10 و 16 اتمسفر به وزن 207تن
9صبحیکماه000 ,1,350,000

خرید لوله فوالدی گالوانیزه در سایزهای 3تا 8 اینچ و ضخامت 1256- 298
ضمانتنامه معتبر به مبلغ 25,621,200,000های 4,5تا 7,2 میلیمتر به میزان 15144متر

9:15صبحسه ماه1,290,000,000 

398- 1257
خرید لوله چدن داکتیل تایتونی در سایزهای 200 و 250 میلیمتر و 

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 43,880,000,000فشار اسمی 25و 40 اتمسفربه میزان 11200 متر
9:30 صبحسه ماه2,194,000,000 

498 -1258
خرید  لوله جی آر پی با سفتی اسمی 10000 در سایزهای 200 و 250 

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 30,791,100,000میلیمتر و فشار اسمی 10 و 16 اتمسفر به میزان 15054متر
9:45 صبحدوماه1,540,000,000 

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1۳9۸/05/19 الی 1۳9۸/05/2۳      2( تاریخ ارسال پیشنهادات: تا ساعت 1۴:۳0 مورخ 1۳9۸/06/0۳
۳(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1۳9۸/06/0۴- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴(دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی ۸1۳-97175  5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد ضمناً : 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 . 

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار میباشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir(و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir(مراجعه و یا با شماره ۸-۳221۴752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها 

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیتماس حاصل فرمایید.   

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی

جناب آقای صادق عربی وخاندان محترم 
بی شک درغم ازدست دادن عزیزان به سوگ نشستن،

صبری می خواهد عظیم و طاقتی بس مضاعف.
درگذشت عزیزان تان را تسلیت عرض نموده،ما درغم خودشریک بدانید.

غالمی )کانون قلم چی(- امیرغالمی

ثبت نام رشته های مهارتی 
دانشگاه علمی  -کاربردی 

بـه زودی...
kj.uast.ac.ir :اینستاگرام

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

زنده یاد ساره محمدی 
همسر  سلمان جهدی، بازنشسته ارتش

 را به اطالع اقوام،همشهریان و همکاران عزیز می رساند: 
 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز سه شنبه

  98/5/22 ساعت 4 بعدازظهر از محل غسالخانه )بهشت متقین(  
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی  تسلی بخش دلهای داغدار ماست.

خانواده های : جهدی ، محمدی و سایر بستگان
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آغاز ثبت نام زائرین اربعین از اول شهریورماه

محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه ناجا با کنترل ترددها، از دهم محرم تا آخر صفر، 
اجازه عبور و مرور زائرین را صرفا برای افراد ثبت نام شده در سامانه سماح صادر می کند، گفت: ثبت نام 

زائرین اربعین حسینی علیه السالم در سامانه سماح از اول شهریور اجرایی می شود.

عید خاموش!
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( هنوز همان داستان  ادامه دارد 

و در شهر ما خبری نیست که نیست! نه ماه پیش 
نخوت وتکبریا شاید هم نداشتن پاسخ ودلیل باعث 
شد که مسوالن ومدیران شهر واستان  در مورد ان 
سرمقاله مثل بسیاری دیگر از مطالبات مردمی مطرح 
شده در رسانه سکوت کنند وبه قول بیرجندی ها خود 
را به خف گوشی !بزنند!  از ان جا  که حرف حق جواب 
نداردپاسخ یا جوابیه ای  هم صادر نشدوصاحبان پست 
ومیز ترجیح دادند بی کفایتی وبی لیاقتی خود را به 
سکوت برگزارکنند و این شد که بازهم هیچ اتفاق تازه 
ای رخ نداد..دیروز عید قربان بود که از مهمترین اعیاد 
مسلمانان محسوب می شود.اما واقعیت  این است  که 
بگوییم شهر هیچ تفاوتی با قبل نداشت! نه ازچراغانی 
های مشابه همه جای کشور خبری بود و نه ازایستگاه 
صلواتی یا جشنهای ویژه . درپارک ها هم جز ازدحام 
جمعیت خبر خاص و تازه ای نبود. این در حالی است 
که در دین  ومذهب ما همانطور که به عزاداری برای 
ائمه اطهار توجه شده ، به جشن گرفتن و شادی مردم 
در ایام والدت واعیاد اسالمی به عنوان شعایر اسالمی 
نیز عنایت شده است واین را حتی عوام کم سواد هم 
می دانند تا چه برسد به مدیران ومسوالن پرمدعا وبی 
هنری که بودجه هاووظایف تعریف شده ای برای این 
امور دارند اما معلوم نیست این روزها کجا خوابشان 
برده است !متاسفانه داستان این نوع بی حرمتی به 
شعائر اسالمی با تلفیق   بی همتی برخی مسئوالن 
مربوطه ، وضعی خجالت آوری را به وجود آورده است 
که گویا مخصوص حوزه مدیریت این جماعت است  
رفتارها یی که نه رنگ دینی دارند و نه رنگ فرهنگی 
و ... ! در این میان باید این سوال را از متولیان امر 
پرسید که چگونه می شود در هنگام عزا ، همین شهر 
تماما  رنگ و بوی عزا به خود می گیرد و این موضوع 
برای مردم به خوبی قابل لمس است اما در هنگام این 
شادی های اسالمی و آیینی ، شهر هیچ تفاوتی نمی 
کند؟!در این شبها که باید نشاط اجتماعی و شور جمعی 
در تک تک خیابان های شهر به چشم آید ، فقط به 
برخی حرکات در حد برداشتن بار از روی دوش خود 
و پرکردن گزارش کارهاست بسنده می شود.مطمئنا  
از مزیت های مهم برپایی باشکوه جشن های دینی 
، اشنایی کودکان و نوجوانان و جامعه با این مناسبت 
هاست تا هم در خاطرها زنده بمانند و هم برخی از 
هجمه های فرهنگی  دشمنان  بواسطه اثر محیطی 

ان ازبین برود.
متاسفانه دربررسی دقیق تر این موضوع به جایی می 
رسد که می بینیم دستهایی مخالف هرگونه شادی 
در شهر هستند و انگار دین را هم در سطح درک 
نارسای خود تفسیر می کنند! کسانی که بی ارایه دلیل 
متقن جلوی برگزاری اندک برنامه های اصولی که 
عاری از ناهنجاری ها و اجراهای سخیف است را می 
گیرند و فقط»وتو« می کنند! به بازی گرفتن ارزش ها 
وشعایر اسالمی جای تاسف بسیار دارد که با توجه به 
مسبوق سابقه بودن آن ، نیاز به کالبدشکافی جدی  
ومحتوایی دارد.مطمئنا تاثیر خطاهای فرهنگی کمتر 
از فسادهای اقتصادی نیست و نباید نشاط اجتماعی 
را به بهانه های واهی از بین برد و حتی در اعیاد نیز 
برای ترویج فرهنگ اسالمی از آن بهره ای نبرد.در 
این موضوع جای خالی بسیاری از متولیان عرصه 
مسئوالن  همچنین  و  شهری  مدیران  فرهنگ  
نهادهای مذهبی  سازمانهای تبلیغی دیده می شود که 
اگر همانند مراسم عزاداری ، پای کار بودند وضع به به 
گونه ای دیگر رقم می خورد.امیدواریم در عید غدیر که 
از مهمترین اعیاد ماست و چند روزی نیز تا آن زمان 
مانده است ،مدیران ومسوالن مربوطه جبران مافات 
کنند وفعالیت های خوبی را شاهد باشیم. هرچند نقش 
موثر مردم در راستای این مهم را نباید نادیده گرفت.
به طور قطع حضور مردم در میدان نیز باعث می شود 
مسئوالن بیش از پیش پای کار بیایند.خصوصا اینکه 
»ستاد مردمی غدیر« به عنوان یک نهاد مردمی 
همچون سالهای قبل به طور فعال در سطح شهر 
فعال بوده و اقدامات مثبتی برای برگزاری هرچه 
بهتر این عید فرخنده انجام داده که جای تقدیر و 
تشکر دارد.از این ستاد نیز توقع می رود که برای 
جلب مشارکت های مردمی اطالعات الزم را در 
اختیار گذاشته تا شاهد تالش همگانی برای این 
مهم باشیم. مطمئنا تلطیف روحیه شهر در اعیاد 
کار یک نهاد نیست و همکاری جمعی همگانی را 
می طلبد.وحتما ما به استناد مدارک موجود جزیی 
از کشوریم ومردم این سامان نیز حق دارند مانند 
سایر نقاط کشوراز حقوق مشابه برخوردار باشند.  

کارت قرمز به برگشت “شرکت 
بازرگانی دولتی” به وزارت صمت

فارس- کارنامه نسبتا موفق شرکت بازرگانی دولتی 
مدیریت  سیاست  واسطه  به  اخیر  های  سال  در 
یکپارچه تولید و تجارت مورد تاکید قانون تمرکز و 
تجربه ناموفق سال  هایی که این شرکت در وزارت 
صمت قرار داشت سبب شد تا نمایندگان مجلس به 

مخالفت با انتقال آن به وزارت صمت بپردازند.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت پوشاک

ایسنا- عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران با بیان اینکه مشکالت مربوط به تامین مواد 
اولیه در زمینه پوشاک هنوز برطرف نشده است، از افزایش 
حدود ۳۰ درصدی قیمت پوشاک در ماه های اخیر خبر داد.

اجباری شدن کارت سوخت
 به تعویق افتاد

تسنیم- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی 
اطالعیه ای پیرو اجرای سیاست های دولت و مجلس 
شورای اسالمی، بار دیگر بر ضرورت استفاده از کارت 
جایگاه های  در  سوخت گیری  برای  سوخت  هوشمند 
عرضه از روز سه شنبه )۲۲ مردادماه( تاکید کرد.پیشتر 
قرار بود ۲۰ مرداد استفاده از کارت سوخت اجباری شود.

خبری خوش برای دانشجو معلمان

تسنیم- حمیدرضا حاجی  بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان 
مجلس گفت: احکام افزایش حقوق دانشجومعلمان مرداد 
ماه اجرایی می شود و معوقات سال جاری از فروردین ماه ، 

شهریور یا مهر پرداخت می شود.

سرنوشت گوشت های قربانی حجاج

مهر-  رئیس سازمان حج و زیارت گفت : گوشت قربانی 
حجاج ایرانی در منا به همراه سایر گوشت های قربانی حجاج 
کشورهای اسالمی به ۲۷ کشور محروم ارسال می شود.

آموزش و پرورش آزمون
 استخدامی برگزار می کند

برگزاری  از  آموزش وپرورش  وزارت  سرپرست  تسنیم- 
آزمون استخدامی آموزش وپرورش در شهریور خبر داد 
و گفت : ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات 
حق التدریس معلمان تأمین شده است و تا پایان شهریور 
پرداخت می شود. سید جواد حسینی درباره برگزاری آزمون 
استخدامی آموزش وپرورش اظهارکرد: امسال حدود ۲5 
هزار نفر از طریق کنکور به عنوان دانشجو معلم در دانشگاه 

فرهنگیان و شهید رجایی جذب می شوند.

روحانی خطاب به عمران خان: 
کشمیر هرگز راه حل نظامی ندارد

رئیس جمهور در تماس تلفنی »عمران خان« نخست 
وزیر پاکستان گفت: موضوع کشمیر هرگز راه حل 
نظامی نداشته و باید از طریق دیپلماتیک به دنبال حل 

و فصل مسائل باشیم.

پیرهادی: می خواهند بین قالیباف
 و جریان انقالبی فاصله بیندازند

 »محسن پیرهادی« از نزدیکان »محمد باقر قالیباف«  
خبرسازی ها از دیدار قالیباف و احمدی نژاد را دروغ 
پردازی برای فاصله انداختن بین جریان انقالبی با 
قالیباف دانست و اظهار کرد: یک عده از هر اتفاقی 
می خواهند ماهی سیاسی بگیرند و خبری دادند که 
احمدی نژاد با قالیباف جلسه داشته و در آن هم از قول 
قالیباف حرف هایی نشر دادند که گویی قالیباف را از 
دایره انقالب خارج می کند، یا او برای قدرت با احمدی 

نژاد معامله کرده است.

سیاست تکراری »دو قطبی سازی« 
همچنان ادامه دارد

علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب گفت: متاسفانه 
سیاست تکراری »دو قطبی سازی« در میان جبهه 
اصولگرایی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد در 
وضعیت جدید نیز همین راهبرد منسوخ در دستور 
کار قرار گرفته است. وی افزود: راهبرد منطقی این 
مورد  را  و مشکالت کشور  بحران  آن ها  که  است 

آسیب شناسی قرار دهند.«

این حرف بهزاد نبوی که »اگر اصالح 
طلبان نباشند اصولگرایان به جان هم 

می افتند« به دور از واقعیت نیست 

صباحی مقدم درباره تعبیر بهزاد نبوی مبنی بر اینکه 
“اگر اصالح طلبان نباشند اصولگرایان به جان هم 
می افتند” یا در نبود اصالح طلبان، اصولگرایی دچار 
انشعاب می شود، گفت: این حرف به دور از واقعیت 
نیست! اما با وجود اصالح طلبان هم اصولگرایان دچار 

تشتت  هستند.

آمریکا منطقه را به بشکه باروت 
آماده انفجار تبدیل کرده است

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفت وگو با 
شبکه الجزیره گفت: غرق شدن منطقه در سالح 
توسط آمریکا و هم پیمانانش، منطقه را به بشکه باروت 

آماده انفجار تبدیل کرده است.

لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  تسنیم- 
کاالهای  حجم  افزایش  به  اشاره  با  خانگی 
برخی  شدن  ارزان تر  از  بازار،  در  قاچاق 
برندهای قاچاق اروپایی در بازار لوازم خانگی 
کرد. داخل گالیه  تولید  به کاالهای  نسبت 
به حضور چشمگیر  اشاره  با  میری  مرتضی 
کرد:  اظهار  بازار  در  قاچاق  خانگی  لوازم 
هستیم  آن  شاهد  بازار  در  امروز  متاسفانه 
وفور  به  قاچاق،  خانگی  لوازم  و  اجناس  که 
یافت می شود و افزایش لوازم خانگی قاچاق 
کاالها  این  قیمت  تا  شده  باعث  بازار  در 
باشد.رئیس  داشته  چشمگیری  کاهش 
به  افزود:   خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه 
لباسشویی  ماشین  یک  قیمت  مثال  عنوان 
حدود  در  قیمتی  با  پیش  ماه   5 که  آلمانی 
به  امروز  تومان فروخته می شد،  میلیون   15
5 تا 9 میلیون تومان رسیده است؛ حتی در 

شرایطی که لوازم خانگی به خصوص لوازم 
خانگی خارجی تنها به صورت نقدی فروخته 
می شد، امروز شاهد فروش اقساطی این لوازم 
خانگی قاچاق با چک یک ماهه هم هستیم. 
یک  قیمت  کنید  نگاه  شما  داد:  ادامه  وی 
دالر  حدود 5۰۰  دبی  در  ظرفشویی  ماشین 
هزار   1۲ حدود  قیمت  احتساب  با  که  است 
 6 حدود  در  آن  خرید  قیمت  دالر،  تومانی 
میلیون تومان تمام می شود؛ حاال اگر هزینه 
۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومانی واردات قاچاق این 
ماشین ظرفشویی را در نظر بگیریم، قیمت 
تمام شده آن می شود 6 میلیون و 5۰۰ هزار 
این  از  باالتر  هرچه  نیز  فروشنده  و  تومان 
میری  سودخالص.  می شود  بفروشد،  قیمت 
خرید  قیمتی،  نظر  از  بعضاً  اینکه  بیان  با 
این  مشتریان  برای  قاچاق  خارجی  جنس 
بازار به صرفه تر از کاالی داخلی است، گفت: 

متاسفانه علیرغم کاهش قیمت ارز در بازار، 
قیمت لوازم خانگی تولید داخل کاهش نیافته 
و تولیدکنندگان به دلیل اینکه مدعی هستند 
و  است  نیمایی  ارز  آن ها  به  تخصیصی  ارز 
نرخ ارز در سامانه نیما، کاهش نیافته، هیچ 
برنامه ای برای کاهش قیمت های خود ندارند.
خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خاطرنشان کرد: امروز التهابات قبلی که در بازار 

لوازم خانگی وجود داشت فروکش کرده و هیچ 
کمبودی در بازار وجود ندارد ولی متاسفانه به 
دلیل آنکه قیمت ها نسبت به قیمت های پیش 
و  مردم  درآمد  و  برابر شده  ارز، ۲.5  گرانی  از 
مشتریان ما تناسبی با این افزایش قیمت نداشته 
کاهش  مراتب  به  آن ها  خرید  قدرت  و  است 
داشته، با مشکل پایین بودن قدرت خرید در بازار 

لوازم خانگی مواجهیم.

چرا با کاهش نرخ ارز، لوازم خانگی ارزان نشد؟

راه  از  عراق  نفت  صادرات  از  صحبت  اخیرا 
سوریه، بار دیگر شنیده می شود؛ امری که به 
معنای استفاده از خطوط لوله هایی که از ابتدای 
دهه هشتاد، به کار گرفته شده و یا احداث خط 
لوله های جدید است. اما به نظر می رسد ایران 
نیز از این طرح دور نیست. به گزارش سرویس 
بین الملل »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده 
است: با اینکه طرح صادرات نفت عراق از طریق 
سوریه، هر بار که مطرح می شود، از مرحله فکر 
و پایه ریزی فراتر نمی رود، فشار ها و تحریم های 
آمریکایی علیه ایران، شرایط سوریه و عراق و 

تحوالت منطقه که مشخص نیست به کدام سو 
می رود، بار دیگر طرح مذکور را در مرکز توجهات 
سه دولت ایران، عراق و سوریه قرار داده است؛ به 
ویژه آنکه صادرات نفت ایران و عراق از طریق 
بنادر سوریه، در آن واحد برای هر سه کشور 
فواید زیادی دارد؛ از یک سو، تهران و بغداد، 
در سایه تهدید مستمر و حالت ناامنی که در 
تنگه هرمز وجود دارد، یک جایگزین اقتصادی 
استراتژیک برای صادرات نفت خود می یابند و از 
سوی دیگر، طرح مذکور، زمان و ثروت بیشتری 
را فراهم می کند. منفعت سومی که این طرح 

دارد، در موفقیت سه دولت ایران، سوریه و عراق، 
در محقق کردن همکاری مشترک اقتصادی 

طوالنی مدت، نهفته است.
عربش،  ایوب  زیاد  که  است  حالی  در  این 
کارشناس مسائل مربوط به انرژی، در گفتگو 
با االخبار تاکید می کند که همکاری مشترک، 
بهترین گزینه است. سوریه دروازه نفتی محسوب 
می شود؛ اما برخی دولت های دشمن آنها، تالش 
می کنند نقش سوریه به عنوان مسیر عبور نفت را 
محدود کنند.برخالف اعتقاد رایج، طرح استفاده 
از سوریه برای انتقال نفت، نتیجه شرایط فعلی 
نیست و این همکاری نفتی که هزینه ای بالغ بر 
1۸ میلیارد دالر دربردارد، پیش از این ها مطرح 
شده بود. اولین اقدام عملی در این رابطه، در 
نویس همکاری  امضای پیش  با  سال ۲۰1۰ 
برای اجرای طرح انتقال نفت به بنادر صادرات 
در سوریه، انجام شد.گام بعدی که با گذشت سه 
تاسیس خطوط  دربردارنده  برداشته شد،  سال 
لوله هایی برای صادرات گاز ایران به بازار های 
اروپایی از طریق عراق، سوریه، یونان و ایتالیا بود 

و در سال ۲۰1۳ یک توافق فوری بین ایران، 
عراق و سوریه امضا شد، تا طرح انتقال گاز ایران 

از طریق عراق، به سوریه، اجرایی شود.

تمام محاسبات تغییر کرد!
پس از گذشت چند سال از امضای دو توافق 
پیش گفته، نه تنها محاسبات مالی دو طرح تغییر 
کرد، بلکه محاسبات سیاسی و اقتصادی نیز با 
تغییر رو به رو شد. حضور آمریکا در شرق سوریه 
و حضور روز افزون آن در عراق، به بهانه مبارزه 
با داعش، خطراتی که پیش روی اجرایی شدن 
دو طرح وجود دارد را بیشتر کرد؛ به ویژه آنکه 
واشنگتن تالش می کند از منابع نفت و گاز و 
برای  جهانی،  بازار های  در  آن ها  قیمت های 
حاکمیت بر ذخایر انرژی و جلوگیری از سیطره 

چین بر این ذخایر استفاده کند.
ترامپ در  انتظار نمی رود که دولت  همچنین 
برابر اینگونه اقدامات و همکاری ها دست بسته 
و ساکت بایستد و شاهد بی اثر شدن تحریم های 

خود علیه تهران و دمشق باشد.

طرحی که می تواند جایگزین انتقال نفت از تنگه هرمز شود

تاسیس شرکت راهکاران سیستم رایین )سهامی خاص( در تاریخ 1398/05/05 به شماره ثبت 6014 به شناسه ملی 14008497150 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: اجرای طرح های 
جامع فن آوری اطالعات شامل تحلیل،تولید،استقرار،راه اندازی وپشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزارهای غیر رسانه ای در بخش عمومی 
و دولتی،وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت هـای وابستـه به دولـت و بخش خصوصـی ، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نـرم افزار جامع 
کاربردی، انجـام خدمـات مشاوره در زمینـه های فنـاوری اطالعـات، استـراتژی و معمـاری سازمان ، متدلوژی ، اجرا و نظارت بر پروژه های 
فناوری اطالعات، مهندسی و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریت ، مشاوره و طراحی نظام های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی 
سازمان های فوق، مشاوره و طراحی و اجرای سیستمهای دستی و مکانیزه و پیاده سازی شبکه های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی ، 
طراحی، تولید و اجرای سیستمهای امنیت شبکه و ارائه خدمـات تخصصی در رابطـه با شبکه هـای مبتنی بر فیبر نوری و راه حل هـای 
ارتباط بـا اینترنت جهت سازمان هـای مذکور، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی تولیدکننده نرم افزار به منظور تکمیل ،توسعه و ارائه 
خدمات فوق در داخـل و خـارج از کشور، اخـذ و اعطای نمایندگی بـه کلیـه اشخـاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور جهت واردات هرگونه تجهیزات تخصصی کامپیوتری و کاالی مجـاز سخت افـزاری و نـرم افزاری 
غیررسانه ای مرتبط بـا فعالیت شرکت ، صادرات خدمـات مهنـدسی و محصوالت مرتبط با شبکه های کامپیوتری و موضوع فعالیت شرکت، 
خرید و فروش تجهیـزات شبکه و کاالهای سخت افزاری و نـرم افـزاری غیـررسانـه ای در داخـل و خـارج از کشور، شـرکت در مناقصات 
و مـزایده در زمینـه موضـوع فعـالیت شرکت، عقـد قرارداد بـا کلیـه سازمانها، وزارتخانه ها و شرکتهای دولتـی و خصوصی اعم از داخلی و 
خارجی ، صادرات و واردات کلیـه تجهیزات کامپیوتری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
 ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معلم ، کوچه فردوسی 1 ، 
خیابان فردوسی ، پالک 0 ، مجتمع پارس ، طبقه اول کدپستی 9717763717 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 11904 مورخ 1398/04/26 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند با کد 3901 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای 
قاسم محمدی به شماره ملی 0640232469 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و آقای صادق آذری به شماره ملی 0653210388 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فاطمه مکتب داران به شماره ملی 0653228351 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی احمدی به شماره ملی 0880151625 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 
2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم 
فاطمه سلیمی به شماره ملی 0640237525 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای محمدحسین مالئی به شماره ملی 
0651687713 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )552550(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق به شماره ثبت 1917 و شناسه ملی 10360036340 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/25 و 
مجوز شماره 2799/342/3/11/205 مورخ 1398/03/29 مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیورپرور بیرجند با شماره ثبت 998 وشناسه 
ملی 10360027351 با نمایندگی آقای محمد حسن محمدزاده با کد ملی 0652344747 و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران وحدت سربیشه با شماره ثبت 1793 و شناسه ملی 10360035086 با نمایندگی 
آقای عباس عسکری با کد ملی 0651548349 و شرکت تعاونی مرغداران بیرجند و حومه با شماره ثبت 165 و شناسه ملی 10360008178 با نمایندگی آقای سید محمد عسکری با کد ملی 5239407630 و 
شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران ابن حسام خوسف و حومه با شماره ثبت 1835 و شناسه ملی 10360035525 با نمایندگی آقای محمد حسین کاوسی چهکندک با کد ملی 0652019374 و شرکت تعاونی 
کشاورزی مرغداران زرپر سرایان با شماره ثبت 30 و شناسه ملی 10360002324 با نمایندگی آقای حمید جوزانی با کد ملی 0850018072 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 
2- آقای رسول سابقی به کد ملی 5639500875 به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری شهید رستمی بخش شوسف نهبندان به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10360005517 به اتفاق آرا به عنوان 

بازرس اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های اتحادیه انتخاب گردید . 4 - صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )555282(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق به شماره ثبت 1917 و شناسه ملی 10360036340 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/25 و مجوز 
شماره 2799/342/3/11/205 مورخ 1398/03/29 مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیور پرور بیرجند به شماره ثبت 998 و شناسه 
ملی 10360027351 با نمایندگی آقای محمد حسن محمد زاده با کد ملی 0652344747 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان بیرجند و حومه به شماره ثبت 165 و 
شناسه ملی 10360008178 با نمایندگی آقای سید محمد عسکری با کد ملی 5239407630 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران زرپر سرایان به شماره ثبت 30 و شناسه 
ملی 10360002324 با نمایندگی آقای حمید جوزانی با کد ملی 0850018072 به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران وحدت شهرستان سربیشه با شماره ثبت 1793 و شناسه ملی 
10360035086 با نمایندگی آقای عباس عسکری با کد ملی 0651548349 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی مرغداری ابن حسام خوسف و حومه با شماره ثبت 1835 و شناسه 
ملی 10360035525 با نمایندگی آقای محمد حسین کاووسی چهکندک با کد ملی 0652019374 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت سه سال تعیین گردیدند. 2 - آقای علی عسکری با کد ملی 
0651923670 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، و غیره با امضای آقای علی عسکری )مدیر عامل( و آقای محمد حسن محمد 
زاده نماینده شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران طیورپرور بیرجند )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای سید محمد عسکری نماینده شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان 

بیرجند و حومه )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )555283(

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 5533 و شناسه ملی 14006703738 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 - ماده 31 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح گردید:  
هیئت مدیره ای مرکب از 3 یا 5 عضو که به وسیله مجمع عادی از 
بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کال 

یا بعضا عزل می باشند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )556553(

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10360027799 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده 12 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 
5 نفر اداره خواهد شد که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین 
)ل.ا.ق.ت(  ماده 88  رعایت  با  و  نسبی  اکثریت  به  سهامداران 
انتخاب شده و کال یا بعضا قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)556554(

آگهی تغییرات شرکت بهین تامین رسام )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 5533 و شناسه ملی 14006703738 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسنعلی سردشتی 
بیرجندی به شماره ملی 3673722182 و خانم اشرف عرب 
عنانی به شماره ملی 3874652981 و آقای جواد برقی به 
شماره ملی 0652922805 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حسن 
ملک آبادی به شماره ملی 0933957841 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای محمد عرب به شماره ملی 0640269478 به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )556552(
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر: ششدانگ یکباب منزل پالک 176 فرعی از 1396 - اصلی 

بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم نوابه کارگر در روز چهارشنبه 1398/06/13  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر 
به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/05/22          علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

همکاران گرامی جناب آقایان عربی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان

 تسلیت عرض نموده ، از درگاه قادر متعال صبر و شکیبایی برای بازماندگان
 و غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان خواستاریم.

شیرینی سرای خان باجی



3
پیام شما

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

سه شنبه * 22 مرداد  1398 * شماره 4420

قطع 12 ساعتی گاز مشترکین شهر آیسک

غالمی - به منظور عملیات وصل گرم و تزریق گاز واحدهای صنعتی واقع در حاشیه جاده آیسک به فردوس ، گاز مشترکین شهر آیسک فردا چهارشنبه 
98/5/23  از ساعت 8:00 صبح به مدت 12 ساعت قطع خواهد شد. مشترکان واقع در این مناطق باید تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ و به منظور 
دوم جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند. مقام  و  نقره  مدال  دو  کسب  خبر  خرسندم 

دانش  قهرمانی  بوچیا  مسابقات  دوره  دربیستمین 
هم  ورزشکاران  توسط  کشور،  ویژه  نیازهای  با  آموزان 
ابوالفضل  سید  و   bc2کالس آردی  حسن  استانی 
مربی طرف  از  گویم.  تبریک  را   bc1کالس باقری 
915...453
آباد  علی  مردم  ما  شما،  پیام   ستون  خدمت  سالم 
)شهرک بعثت( و روستاهای اطراف هرچه درخواست 
راه اندازی و ثبت نام مدرسه تمام شده دوره متوسطه 
را داشتیم،کسی رسیدگی نکرد به همین خاطر به این 
دالور  و  عزیز  استاندار  جناب  از  که  رسیدیم  نتیجه 
درخواست رسیدگی به این مورد را کنیم تا ان شاءا... 
امسال مهر بازگشایی شود، تا ما با این اوضاع اقتصادی 
و سرمای زمستان  و طوالنی بودن مسیر از این دغدغه 

خالص و دعاگوی ایشان باشیم.
990...049
وضعیت سرویس بهداشتی پارک وحدت بسیار اسفبار است 
با توجه به اینکه نمازگزاران جهت طهارت و وضو به این 
پارک مراجعه می کنند ، رسیدگی بیشتر ی را می طلبد 

خواهشمند است به این مهم رسیدگی شود.
910...250
با سالم جاده بیرجند- سربیشه در تقاطع مود یک طرفه 
و بسیار خطرناک است، مسئوالن قبل از اینکه حوادث 

هولناک دیگری روی دهد اقدام نمایند.
915...355
میدان  جواد االئمه )ع( )نیک اختر( مدتهاست بالاستفاده 
مانده است لطفا پیگیری شود. از طرف “جمعی” از اصناف
915...043
با سالم خدمت مدیریت محترم دامپزشکی استان روستای 
نوغاب بخش مرکزی شهرستان درمیان تراکنش جمعیت 
ساکن آن ازشهر های درمیان بیشتراست باتوجه به اینکه 
باالی هزارخانوار روستایی ساکن هستند وساکنان مرکز 
استان که ازاین روستا هستند برای ذبح احشام قربانی درروز 
عید قربان به روستا نوغاب می آیند وسه هزار گوسفند وگاو 
ذبح می شوند، تمام این احشام درمکانهای غیربهداشتی و 
همچنین درکوچه وخیابان ذبح می شوند چرا  تاکنون اداره 
دامپزشکی شهرستان درمیان برای این روستا که جمعیت 
یک شهر رایدک می کشد تدبیری نیندیشیده است تدبیری 

برای این نقطه پرجمعیت بیندیشید.
915...811
با عرض سالم وخسته نباشید، چرا پس از اتمام عملیات  
پیاده رو های خیابان جمهوری فکری برای نظافت و جمع 
آوری مصالح وشن وماسه  از پیاده روها نشده است؟ ما مغازه 
داران تا کی باید گرد وخاک از روی اجناس تمیز کنیم ؟
یک شهروند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه  سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان

با عنایت به چاپ مطلبی در ستون پیام شما روزنامه آوای 
خراسان جنوبی با عنوان “رسیدگی به وضعیت مسجد جامع 

شهرستان بشرویه” موارد زیر به استحضار می رسد:
اول/ فصل  نماسازی  و  بخشی  استحکام  مرمت،   )1

سال1391/ 196.000.000ریال
دوم/ و کف سازی فصل  استحکام بخشی  2(مرمت، 

سال1391/ 43.000.000 ریال
سال1391/  مسجد/  برق  نوسازی  و  برق  اصالح   )3

20.000.000 ریال
سال1392/    / سازی  سازی،کف  نما  مرمت،   )4

300.000.000 ریال
5( اختصاص اعتبار در قالب تعرفه کارگری به منظور هزینه 
کرد در مرمت مسجد/ سال1392-1391/جمعا به مبلغ 

70.000.000 ریال
6( نماسازی، بام سازی/سال 1393/ 130.000.000ریال

7(طراحی و اجرای بخشی از محوطه سازی اطراف مسجد 
جامع/سال 1398/ پیش بینی اعتبار پروژه های سال جاری. 

سازمانی  مشارکت  و  اعتماد  آماری  میانگین  محمودآبادی- 
جنوبی  خراسلن  سهم  استکه   ۷۳.۸۹ کشور  کل  در 
در  که  است  درصد    ۸۳.۱ و  کشوری  میانگین  از  باالتر 
پروانه  با کل کشور در خصوص،تعداد صدور مجوز  مقایسه 
ها  استانداری  توسط  نهاد  مردم  برای سازمان های   فعالیت 

این استان رتبه ۹ کشوری را بین ۳۱ استان کشور دارد.
در راستای بزرگداشت فعالیت  های داوطلبانه و انسان  دوستانه 
تشکل  ها و سازمان  های مردم نهاد روز ۲۲ مرداد را به عنوان 
روز ملی تشکل  ها و مشارکت  های اجتماعی پاس می  داریم. این 
روز به همت دولت تدبیر و امید به عنوان روزی ملی در کشور 
نامگذاری شده است تا نشانی باشد از لزوم همراهی و همیاری 
تشکل  های مردمی و دولت به منظور تحقق راستین معنای 
مشارکت ؛ مشارکتی که پیش  شرط بهترسازی جوامع محلی و 
فضاهای شهری است. روزنامه آوای خراسان جنوبی در این زمینه 
گفت و گویی را با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
ادامه می خوانید.  در  که  است  کرده  تهیه   خراسان جنوبی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
در تشریح شرایط استان به عنوان دارنده رتبه ۹ کشوری گفت: 
تعداد کل سازمان های مردم نهاد استان خراسان جنوبی ۴۸۶ 
سمن بوده که با توجه به مقایسه کشوری این استان با رشد 
۳۹ و نیم درصدی در تعداد سازمان های مردم نهاد به ازای هر 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه چهار کشور را داراست. دکتر ناصر 
خوش خبر افزود:  از تعداد  ۴۸۶ سمن استان  ۶۸ سمن از 
استانداری خراسان جنوبی ،۱۴۲ سمن  از فرمانداری های تابعه 
،۱۱۴ سمن  از اداره کل بهزیستی، ۲۵  سمن اداره کل ورزش 
 و جوانان، ۳۲ سمن از فرماندهی انتظامی استان و ۱۰۵ سمن 
 از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مجوز فعالیت دریافت کردند.

استانداری در صدر صدور مجوز سمن ها
 وی در مقایسه با کل کشور در خصوص تعداد صدور مجوز 
پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد توسط استانداری ها 
اعالم کرد: این استان رتبه ۹ کشوری را در بین ۳۱ استان کشور 
را دارا می باشد و  در مقایسه با مراجع استانی مجوز دهنده سهم 
استانداری  ۴۳.۲ درصد است که باالترین سهم صدور مجوز 
در استان است. معاون سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد کل سمن های مجوز گرفته 
از استانداری و فرمانداری های تابعه  در سال  ۹۴ تعداد ۱۳۴ 
سمند بود که در سال ۹۸ با رشدی معادل ۷۲ درصد این تعداد 
به ۲۲۱ سمن دارای مجوز از وزارت کشور ارتقاء یافته است. 
خوش خبر با اشاره به مقایسه آماری انجام شده در خصوص 
سهم هر شهرستان در میزان صدور پروانه فعالیت برای سازمان 

های مردم نهاد گفت: فرمانداری شهرستان قاینات با ۲۱.۹ 
درصد بیشترین و فرمانداری طبس و زیرکوه با ۱.۴۲ درصد 
 کمترین میزان صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد استان 
اضافه کرد: سمن های استان در موضوعات امور اجتماعی و 
فرهنگی  ۸۰.۲۹  درصد ، امور بهداشت و درمان  ۶.۵۷ درصد، 
امور زیست محیطی  ۳.۸۷ درصد، فناوری ۳.۹ درصد ، امور 
زیرساختی و توسعه ۱.۹ درصد، امور ورزشی ۲.۴۹ درصد و 
امور عمرانی  ۰.۹۸ درصد فعالیت می کند. خوش خبر بنا به 
مقایسه آماری انجام شده اعالم کرد: امور اجتماعی با ۶۲.۹  
درصد بیشترین موضوع فعالیت سمن ها  و امور عمرانی با ۰.۹۸ 
درصد کمترین موضوع فعالیت سمن های استانی بوده است. 
وی ادامه داد: در مقایسه آماری انجام شده در خصوص میزان 
مشارکت مردان و زنان در ثبت و تاسیس سازمان های مردم 
نهاد مطابق بررسی آماری صورت گرفته سهم جامعه مردان 
در تاسیس سمن های استانی ۶۱ درصد و میزان مشارکت 
بانوان در ثبت سمن های استانی ۳۹ درصد بوده است. معاون 
سیاسی امنیتی و اجتماعی با اشاره به سمن های دارای مجوز 
فعالیت شهرستانی گفت: در این مورد نیز با آمار تقریباً مشابه 
مواجه هستیم به طوری که میزان مشارکت مردان در ثبت 
بانوان  و تاسیس سمن های شهرستانی ۶۲ درصد و سهم 
در این مقوله ۳۸ درصد است. خوش خبر ادامه داد: تعداد 
جلسات هیئت نظارت بر تأسیس و فعالیت در سطح استان 
در سال ۹۷ تعداد ۴۱ جلسه بوده که در مقایسه با سال ۹۶ به 
 تعداد ۳۹ جلسه با رشد پنج دهم درصدی مواجه بوده است.

سهم استان باالتر از میانگین کشور
 وی با توجه به اطالعات ارائه شده مرکز رصد اجتماعی وزارت 
کشور گفت: میانگین آماری اعتماد و مشارکت سازمانی در کل 
کشور ۷۳.۸۹ است که سهم استان خراسان جنوبی باالتر از 

میانگین کشوری و ۸۳.۱   درصد است.
کارنامه درخشان تشکل ها و مشارکت اجتماعی 

خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
جنوبی با توجه به اهداف توسعه ای که در نظر دارد مهمترین 
اصل این هدف را تکیه بر توان مردم می داند.  خوش خبر، 
مشارکت  و  همکاری  گرو  در  را  جامعه  اجتماعی  سالمت 
تمامی ارکان جامعه دانست چراکه دولت به تنهایی قادر به 
مقابله با آسیب های اجتماعی نبوده بنابراین رفع این مسئله 
و  پیشگیری  سطوح  در  مردم   گسترده  همکاری  نیازمند 
درمان آن است. به اعتقاد وی بهتر است این موضوع از طریق 
میان  آنان  بودن  واسط  به  توجه  با  نهاد  مردم  سازمان های 

 دولت و مردم و نیز فعالیت های تخصصی شان صورت پذیرد.
نقش مطالبه گری

وی ادامه داد: نقش مطالبه گری سازمان های مردم نهاد،آنان 
را قادر خواهد ساخت با باال بردن حساسیت مردم و بالخص 
مسئوالن این هدف را  به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی 
اساسی در این حوزه پدید آورند.  وی پیشگیری، کنترل و 
تقویت سرمایه  به  منجر  را   اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
اجتماعی دانست که یکی از کارکردهای اساسی سازمان های 
مردم نهاد است. وی با اشاره به اینکه سمن ها می توانند به 
عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه 
 به درستی ایفا کرده و قدم های اصولی در این میان بردارند ،

 گفت: البته لزوم حمایت اساسی دولت و برنامه ریزی برای تقویت و 
ارتقای سطح کیفی به تناسب سطح کمی آن ضروری است. معاون 
 سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری نیت خیرخواهانه، انسان 
 دوستانه و داوطلبانه بودن را از جمله مشخصات بارز سازمان های 
 مردم نهاد دانست که رسالت آنان را در این زمینه خطیر ساخته است.

سمن ها ، بازوان دولت
وی اضافه کرد: بنابراین می توان گفت سمن ها سفیران و بازوان 
دولت در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده و 
می توانند با شناخت دقیق متاثر از برقراری ارتباط با مردم نقش 
موثری را در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگ سازی آن 
ایفا کنند. وی  حل آسیب های اجتماعی با توجه به دغدغه رهبر 
معظم انقالب در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
اجتماعی  های  آسیب  و گفت: حل  داد  قرار  توجه  مورد  را 
موجب بیداری و هوشیاری مسئوالن ، عزم ملی و امید همگانی 
 برای موفقیت در کاهش آسیب های اجتماعی شده است. 
 معاون سیاسی، امنیتی  و اجتماعی استانداری اضافه کرد: اما 
نقش سازمان امور اجتماعی کشور و عملکرد دولت در توسعه 
کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد پررنگ است )از ۴۰۰۰ 
تشکل در ابتدای شروع به کار دولت به ۱۵ هزار تشکل در دولت 
تدبیر و امید رسیده ایم که این آمار رشد دو برابری را در استان 

با آمار ۴۸۶ سازمان مردم نهاد داشته است(. 
 اصلی ترین رویکرد دولت در حوزه مشارکت اجتماعی

مشارکت  در حوزه  دولت  رویکرد  ترین  اصلی  وی  گفته  به 
مردم  مشارکت   جلب  اجتماعی،  سرمایه  ارتقای  اجتماعی 
و تشکل های اجتماعی، آموزش، مشاوره، مهارت آموزی و 

توانمندسازی اجتماعی است.
۴ هزار میلیون ریال اعتبار 

وی با اشاره به این موضوع ادامه داد: با تخصیص اعتبار ۴۰۰۰ 
میلیون ریال در سال جاری به ۲۱ سازمان مردم نهاد برنامه های 

موثری در حوزه توسعه نشاط اجتماعی با برگزاری جشنواره های 
 بومی و محلی در شهرستان ها و ۱۵ روستای استان انجام شد.

خوش خبر، توسعه سالمت و تخصیص اعتبار به مجمع خیرین 
ایجاد  بیماران خاص،  از  استان در راستای حمایت  سالمت 
 اشتغال و کارآفرینی در روستاها و توانمندسازی مردم روستا ،

توانمندسازی محالت و حاشیه شهر از طریق برگزاری کارگاه 
در  ای  حرفه  فنی  و  دستی  صنایع  آموزش  آموزشی،  های 
و  یافته  بهبود  معتادان  ،توانمندسازی  نهبندان  شهرستان 
خانواده های آنها و توانمندسازی کودکان کار و خیابان و اجرای 
و  نشاط  جشنواره  اجرای  کودکان،  روان  سالمت  غربالگری 
جوانان و برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی ایرانی و 

اسالمی به همت سازمان های مردم نهاد در حال اجرا است.
وی برنامه های امسال در حوزه تشکل ها و مشارکت 

اجتماعی را نیز اعالم کرد:
- ایجاد پایگاه های اجتماعی مردم نهاد در حاشیه شهر و مناطق 
آسیب دیده با همکاری فرمانداری شهرستان بیرجند به صورت 

پایلوت در کشور 
زنان  اولویت  با  آسیب دیده  اقشار  برای  کارآفرینی  طرح   -

سرپرست خانوار
 - حمایت از طرح های تشکل ها در حوزه آسیب های اجتماعی

)طالق،اعتیاد، کودکان کار و خیابان،کاهش مفاسد اخالقی، 
حاشیه نشینی، مناطق محروم(

- کمک به ایجاد خانه سازمان های مردم نهاد در مرکز و 
شهرستان های استان

- فعال سازی ظرفیت های غیر دولتی از طریق ایجاد تعامل با 
دولت و کاهش وابستگی مالی سمن ها به دولت

)شبکه  نهاد  مردم  های  سازمان  سازی  شبکه  توسعه   -
محیط  جوانان،  خیرین،  روستایی،  نهاد  مردم  سازمان های 

زیست، زنان و خانواده و...(

دیرتبه تک رقمی مشارکت اجتماعی استان در  کشور
آبا

ود
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عک گفت و گوی ویژه آوا به مناسبت روز ملی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد
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زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

چلو مرغ سرخ شده با برنج پاکستانی 

و ماست و نوشابه فقط و فقط ۱۵۰۰۰تومان

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد -  جشن تولد -  ولیمه -  فارغ التحصیلی 

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: ۰۵6322۱8۴9۰ - ۰9۱۵2۱7۴998
ظرفیت ۵۰۰ نفر   ***  تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32۴1۵۰۸1 - ۰۹1۵۵۶1۷۸۴۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

به شماره  مزینو طبس  تعاونی  تغییرات شرکت  آگهی 
استناد  به   ۱۰۸۶۱۷۹۹۰۸۱ ملی  شناسه  و   ۵۳ ثبت 
العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
مورخ   ۴۹۵۸۳ شماره  مجوز  و   ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ مورخ 
۱۳۹۷/۸/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ترازنامه و صورت 
های مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ۲ - خانم فاطمه 
ذوالفقاری به شماره ملی ۰۸۳۹۸۲۲۳۹۱ به عنوان بازرس 
اصلی و آقای آرش فاتح ۴۴۳۱۷۴۳۱۳۷ به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
 خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری طبس )۵۵39۰۵(

طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

* فلش و رم  ۱6G - ۴۰ هزار تومان      
* فلش و رم 32G - ۵۰ هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال ۱8۰ هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ویـژه قربـان تـا غـدیر 

   بین مطهـری ۴ و 2-  نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 



کم رویی

هشدار

خجالت بکشید!

تصدیق  شاید  بنیادینش  معنای  در  که  کم رویی 
مضطربانه ای باشد که ذهن انسان ها را از یکدیگر جدا 
می کند همواره همدم مردم و تالش هایشان بوده است. 
برای بعضی از ما، کم رویی مهمانی است که گاهی سر 
اوقات  وکله اش پیدا می شود. کم رویی هرچند اغلب 
خودش انتخاب می کند که آشکار شود و عمالً فرد 
هیچ قدرتی در رد آن ندارد همان قدر که می تواند بال 
باشد می تواند یک مزیت نیز باشد. افراد کم رو اغلب 
فکور و بعضاً باهوش هستند. بااین همه، شاید همۀ ما 
کمی بهتر عمل خواهیم کرد اگر فقط کمی بیشتر با 
کسانی همگام شویم که بعضی اوقات، به تنهایی پارو 
می زنند. شاید عملکرد مطلوب تری خواهیم داشت اگر 
با سعۀ صدر و دید بازتری به آنچه  خالقیت و کامیابی 

اجتماعی را می سازد، بنگریم.

خواهشا  پرحرفی  نکنید! 

بعضی از افراد پرحرف، مرتبا از خودشان، تجربه ها و 
خاطره هایشان تعریف می کنند و حتی یک درصد هم 
احتمال نمی دهند که دیگران به اندازه آنها، مشتاق 
شنیدن درباره جزئی ترین اتفاقات سفر شمال آنها در 
تابستان یا خورد و خوراک کودک شان نیستند. برای 
برقراری ارتباط خوب با سایرین، باید با آنها تعامل کرد. 
متکلم وحده نباشید. درمان پرحرفی باعث می شود از 
تجارب و مصاحبت با دیگران استفاده کنید. از خود 
گفتن، دیگر بس است. راجع به دیگران از آنها سوال 
برای  به پاسخ هایشان اشتیاق نشان دهید.  کنید و 
درمان پرحرفی الزم است مهارت های شنیدن را در 
خود تقویت کنید. با کمی تالش دست سایرین را هم 
بگیرید و آنها را نیز وارد بحث کنید. هرگز وسط حرف 
دیگران نپرید. اگر این عادت شماست، قطعا نیاز به 
درمان پرحرفی خود دارید. گاهی  اوقات نیز سرعت 
با شما متفاوت است. اجازه  صحبت کردن دیگران 
بدهید دیگران حرف شان را بزنند. صبور باشید. وقتی 
قبول کردید که پرحرف هستید و دوست داشتید با 
درمان پرحرفی، رفتارتان را تغییر دهید، از دوستان 
درباره  آنها  از  بگیرید.  نزدیک تان کمک  اطرافیان  و 
رفتارتان سوال کنید. مثال درباره زمان هایی بپرسید 
که مرزهای پرحرفی را در می نوردید و غیرقابل تحمل 
می شوید. از اطرافیان نزدیک خود در مورد تجارب 
مشابه شان بپرسید. مثال اینکه آیا آنها هم پرحرفی 
گاهی  می کنند.  چه  خود  کنترل  برای  و  کرده اند 
اوقات، عادت های رفتاری نامناسب مانند پرحرفی در 
کار و زندگی اجتماعی اختالل ایجاد می کنند. در این 
مواقع برای درمان پرحرفی و عادات غلط می توان 
از مشاورین کمک گرفت. با مشاور صحبت کنید و 
تالش کنید مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید. 

گردو و انجیر 
موثرترین درمان برای بیماری یبوست

مغز گردو  بسیار لطیف بوده و به هضم غذا کمک 
می کند و داروی مقوی معده به شمار می رود. خوردن 
گردو با انجیر کوبیده در رفع یبوست افراد بسیار موثر 

است و در رفع فراموشی کمک کننده است. گردو با انجیر 
و مویز در افراد با سن باال توصیه می شود و برای تقویت 
بارداری نیز مفید است. گردو بسیار مغذی و سرشار از 
امالح معدنی و ملین بوده و برای افراد دیابتی نیز 
توصیه می شود. روغن گردو نیز برای سر درد و درد 

مفاصل ناشی از سردی توصیه می شود.

گروهی از موادغذایی که باید
 مصرف شان را به حداقل رساند

امروزه شاهد افزایش روز افزون مصرف مواد قندی از 
گازدار  های  نوشابه  انواع  و  شیرینی، شکالت  جمله 
هستیم. قندها گروهی از مواد انرژی زا هستند که هر 

گرم آنها ۴ کیلوکالری انرژی تولید می کند و مانند 
چربی ها در صورتی که بیش از حد مصرف شوند باعث 
اضافه وزن، چاقی، افزایش فشارخون و افزایش چربی 
خون که همگی از عوامل موثر در بروز دیابت و بیماری 
های قلبی عروقی هستند، می شوند. بنابراین باید سعی 
شود مصرف این گروه در برنامه غذایی کاهش یابد.

با فواید بی نظیر فلفل سیاه آشنا شوید

فلفل سیاه منبع بزرگی از منیزیم، ویتامین K، آهن 
و فیبر است. ضمنا فلفل سیاه حاوی ترکیبی به نام 
درد  تسکین  برای  آروماتراپی  در  که  است  پیپرین 
التهابی  آرتروز  حتی  و  گوارشی  مشکالت  عضالت، 

ضد  خاصیت  دارای  سیاه  فلفل  می شود.  استفاده 
میکروبی، آنتی اکسیدانی، تقویت کنندگی ایمنی و 
تب بُر است. طبق مطالعات علمی، فلفل سیاه می تواند 
طور  همین  و  کند  ترک سیگار کمک  در  افراد  به 
خاصیت پیشگیری کننده در برابر انواع سرطان ها را 

نیز دارد. 

مواد غذایی و کاهش خطر آلزایمر 

آلزایمر یک اختالل برگشت ناپذیر و پیشرونده مغز است 
که توانایی انجام ساده ترین کارها را از فرد می گیرد. بنابر 
این تغذیه خوب به شما کمک می کند اما هیچ ویتامین 
یا مکملی برای متوقف کردن آلزایمر وجود ندارد. اسید 

چرب امگا ۳، ماهی های خال مخالی )نوعی ماهی 
سوف(، سالمون، ساردین و برخی از انواع قزل آال، شیر، 
انواع توت»ابر میوه« )کاهش ابتال به بیماری های قلبی، 
سرطان، تقویت سیستم ایمنی(، گردو، اسفناج، لوبیا 
قرمز، گوجه فرنگی، جو و بادام زمینی، آووکادو، فلفل 
شیرین، دانه کدو حلوایی، بروکلی، بادام و چای سبز.

هسته این میوه را حتما دور بیندازید

گیالس منبع خوبی از ویتامین C، پتاسیم، فیبر و 
سرشار از آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضد التهابی است 
و فوایدی چون تسکین درد ماهیچه ها، تنظیم چرخه 
بیماری های  بروز  از  جلوگیری  سرطان،  ضد  خواب، 

قلبی، کاهش کلسترول بد، خونسازی، کاهش میگرن، 
جوانسازی پوست، تقویت مو ها و ... دارد. اما برخی عادت 
دارند این میوه را با هسته بخورند که اشتباه است؛  این دانه 
دارای سمی به نام سیانید است که با اختالل در سیستم 
اکسیژن رسانی به سلول ها می تواند سبب مرگ تدریجی 
سلول شده و در مقادیر باال سبب مرگ فرد شود.

بر اساس آموزه های طب سنتی “ُخرفه” بسیار پرخاصیت است و در روزگار نه چندان دور جایگاه ویژه ای در سفره 
غذایی مردم داشته است؛ در روایتی از پیامبر اکرم )ص( مصرف این سبزی “درمان ۹۹ درد” دانسته شده است. 
طبیعت خرفه، سرد و تر است، مسّکن صفرا است، حرارت خون و کبد و معده را تسکین می دهد؛ سردرد را رفع 
و عطش را تسکین می دهد، ادرارآور و در خرد کردن سنگ مثانه مؤثر است همچنین در مبتالیان به دیابت که 
گرم مزاج باشند، قند خون را کاهش می دهد. شایسته است در فصل تابستان، مردم خصوصاً افراد گرم مزاج تا 
می توانند سبزی خرفه را مانند سبزی خوردن میل کنند یا به عنوان سبزی آش استفاده کنند؛ ترشی آن هم 
خوشمزه می شود. به کشاورزان و باغداران هم توصیه می شود آن را دور نریخته و به سبزی فروش ها عرضه 

کنند و هرکدام باغچه دارید آن را بکارید.

 کنسرو تن ماهی معمولی ترین منبع جیوه در رژیم غذایی است. جیوه ماده شیمیایی است و رها شدن آن در محیط 
زیست، می تواند مشکالتی را به وجود آورد. باکتری های طبیعی جیوه را جذب کرده و آن را به متیل سرم تبدیل 
می کنند و به زنجیره غذایی معرفی می کنند. ماهی های کوچک متیل مرکوری را مصرف یا جذب می کنند و 
توسط ماهی های بزرگتر خورده می شوند. با این وجود به جای حل شدن، جیوه در هر سطح از زنجیره غذایی رشد 
می کند. ماهی های بزرگ مانند ماهی تن می توانند غلظت جیوه در بدن خود داشته باشند که ۱۰۰۰۰ برابر بیشتر 
از زیستگاه های اطراف خود است. جیوه می تواند به عنوان یک نوروتوکسین عمل کند و مشکالتی را در پی داشته 
باشد: اختالل در مغز و سیستم عصبی، از دست دادن حافظه، لرزش و بی حسی اندام ها و  ناتوانی در یادگیری و 

تأخیر در رشد مغز، فلج مغزی، ناشنوایی و کوری کودک و جنین. بنابراین مصرف آن نباید به طور منظم باشد.

هر چند وقت یکبار می توان تن ماهی خورد؟درمان “۹۹ درد” با مصرف این نوع سبزی

تحقیقات نشان می دهد که برای داشتن زندگی بهتر و شادتر به 
روابطی قوی و صمیمی نیاز دارید. این که شما در طول زندگی تان 
تنها یک نفر را داشته باشید که می توانید با او صحبت کنید اصال 
ایده خوبی نیست. چرا که نه تنها باعث سرگرمی تان نمی شود 
بلکه بیشتر مواقع گفتگوهایی با موضوعات تکراری خواهید داشت. 
اگر می خواهید روابط تان را گسترش دهید با افراد ناشناس وارد 
گفتگو شوید. اما چگونه می توان این کار را به راحتی انجام داد؟ این 
وظیفه و مسئولیت شما است. سعی کنید دنیای اطراف تان را با دقت 
نگاه کنید و در آن به ماجراجویی بپردازید. برای کسب تجربه هم 
که شده کارهای جدیدی انجام دهید. برای مثال: تمامی فیلم های 

یک کارگردان یا بازیگر را تماشا کنید، هر روز به یک رستوران 
جدید رفته ناهارتان را در آن جا بخورید، غذاهای جدید را امتحان 
کنید؛ زندگی نامه افراد مشهور را بخوانید، برنامه های مستند را 
تماشا کنید؛ مطالعه نمایید، سعی کنید از زندگی روزمره و تکراری 
خود خارج شده و به مکان های تازه بروید، مسیر متفاوتی را برای 
رسیدن به محل کارتان انتخاب کنید و ... . انجام این کارها سبب 
می شود که شما موضوعات جالبی برای شروع مکالمه با افراد 
مختلف داشته باشید. هر چه اطالعات و تجربه های شما بیشتر 

شود، می توانید گفتگو های بهتری را شکل دهید.
بررسی ها نشان می دهد ارتباطات بین افراد بخش هایی از سیستم 

عصبی بدن را تحریک می کند تا انتقال دهنده های عصبی را ترشح 
کنند که وظیفه شان تنظیم واکنش ها به استرس و اضطراب است. 
به بیان دیگر زمانی که ما ارتباط چهره به چهره داریم راحت تر 

می توانیم در طوالنی مدت به فاکتورهای استرس غلبه کنیم.
همچنین کارشناسان معتقدند در نتیجه تعامالت اجتماعی دوپامین 

تولید می شود که همچون مرفین طبیعی عمل می کند. 
نتایج یک مطالعه نشان می دهد افرادی که به دلیل سرطان 
تحت شیمی درمانی قرار می گیرند در صورت برخورداری از 
اعضای  و  دوستان  جمع  در  بودن  و  اجتماعی  حمایت های 

خانواده به لحاظ جسمی و روانی قوی تر هستند.

برونگرا و اجتماعی باشید تا دچار روزمرگی نشوید!

آیه روز

ببخشید و چشم بپوشید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان 
است. )آیه ۲۲ - سوره نور(

سخن روز

من امروز انسان موفقی هستم زیرا دوستی داشتم که به من اعتقاد داشت و نمی خواستم او را نا امید 
کنم.  )آبراهام لینکلن(
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                        جدول ۴۲۷۶

تاشکند  آن  پایتخت   -1 افقی: 
دریایی  ملخ  میگو،    - است 
۲- واژگون - بي اندازه - ماشین 
جنگي 3- پیش مزد کارگر - کشور 
همسایه - حرف همراهي - پایه 
زنانه  نام هاي  از   - تیرانداز   -4
ایراني - آن طرف 5- اندازه و بلندا 
- تعمیر و بازسازي - چو نباشدتن 
در  تحقیق   - ماهي  مباد 6-  من 
کوهی   - وسط   - کار  هر  دقایق 
و  بوشهر  شرقی  جنوب  در  است 
کوه نمک 7- سختي هاي گرماي 
اندک   - زاگرس  کوه   - نیمروز 
درگاه ها   - حرام  نت   -8 تازه   -
مکیدن-   -9 مفعولی  ضمیر   -
الفباي ساز - نوعي سوسمار حدود 
۲متر از راسته سوسمارها - غارت 
رود   - شرنگ   -10 چپاول  و 
اروپایي - شترکش - نام پدر یونس 
گوشي  بر  مارکي   -11 پیامبر)ع( 
همراه - از گل هاي زیبا و خو ش بو 
- ضمیر اجتماعي 1۲- نام - برگ 
تازه شکفته - پرتابه خودرو  13- 
صنوبر  درخت   - تک رقمي ها  از 
خردمندان 14-   - آتش  منقل   -
مهم ترین  کبودرنگ-    - اشاره 
بین المللی-  بزرگ  جشنواره های 

نامی   -15 تهران   نزدیک  شهر 
زیارتگاههای  از   - آقایان  برای 

مهم مسیحیان در اسپانیا
عمودی: 1- از انواع دارایي هاي 
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تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.
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) مدرن برتر(

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر )سهامی خاص( 
نماینده انحصاری محصوالت  پارس حیات)مولفیکس -ببم - تنو  
پاپیا - مولپد( محصوالت شوینده testو Bingo و نماینده انحصاری 
محصوالت سانی نس در استان خراسان جنوبی استخدام می نماید.

جنسیتمدرک تحصیلینیروی مورد نیاز
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آقا / خانملیسانسحسابدار

آقا / خانملیسانسسرپرست فروش

خانملیسانساپراتور فروش

افراد واجد شرایط به شماره های 32۴۴۵۰7۹  
)۰۹۹۰2۶8۴3۰8 واتساپ( تماس حاصل نمایند.

آدرس:بیست متری سوم مدرس )باهنر غربی( - پالک ۴3
شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهیر

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایـزوگام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۶7۰۶۵38

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶3۵8۶۰ - کرباسچی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

نقد و اقساط

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(
۰9159618581 

فاروقـی

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
تریلی مایلر با حقوق عالی و بیمه 
نیازمند است. ۰۹۱۵۵۶23۴۴۱

کلیه مدارک خودروی بنز آکسور به شماره 
پالک ۹2۹ع 2۵ ایران ۵2 به نام مسلم 

سعیدی به شماره ملی ۰۶۵۱۴8۰۶8۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خبر ویژه

استاندار در شورای آموزش و پرورش استان :

اخبار کوتاه

امام جمعه قهستان منصوب شد

تسنیم-نماینده ولی فقیه از تالش و زحمات ارزشمند و تالش های متعهدانه حجت االسالم شیخ محمد راستگو امام جمعه سابق ُدُرح تقدیر کرد. حجت االسالم عبادی در این قدردانی آورده 
است:بدین وسیله از زحمات ارزشمند و تالش های متعهدانه جنابعالی در دوران امامت جمعه در شهر مرزی درح شهرستان سربیشه تقدیر و تشکر می نمایم. رحیم آبادی مدیر نمایندگی شورای 

سیاستگذاری ائمه جمعه ،گفت: رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت االسالم محمد راستگو را به مدت 3 سال به عنوان امام جمعه قهستان منصوب کرد.

* 470 ُمبلغ بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه ی قم برای فعالیت های تبلیغی به مناطق 

روستایی و شهری استان در دهه والیت اعزام شدند.
*مدیرکل آموزش و پرورش گفت: پروژه مهر در ۲ هزار 
و 700 آموزشگاه استان به منظور فراهم کردن مقدمات 

الزم برای شروع باشکوه سال تحصیلی اجرا می شود.
*مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ زندانی جرایم غیرعمد 
از زندان های استان آزاد شدند که یک میلیارد و ۹۵0 

میلیون تومان بدهکاری این افراد بوده است. 
*معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: 
با توجه به سیاست های وزارت علوم مبنی بر جذب 
دانشجویان غیر ایرانی، اکنون ۹0 دانشجو خارجی در 

این دانشگاه تحصیل می کنند. 
*بیش از هزار راس دام سبک و سنگین در روز عید قربان 
ذبح و تحویل کمیته امداد امام خمینی استان شده است. 
*گردشگران اروپایی از مجموعه تاریخی چپیله شهر 

دیهوک بازدید کردند. 
*تیم استان مقام نخست تیمی زورخانه ای مسابقات 
پهلوانی و زورخانه ای منطقه ۲ کشور را از آن خود کرد.

در  هرگز”  و  همیشه  “زن؛  نقاشی  *نمایشگاه 
فرهنگسرای ابن حسام جهاددانشگاهی افتتاح شد.

*همزمان با عید سعید قربان عملیات آماده سازی 
زیرساخت های فنی فرستنده دیجیتال روستای تیگاب 
بخش مرکزی شهرستان قاین توسط معاونت فنی صدا 

و سیمای استان به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

به زودی شمش طال
 در خوسف تولید می شود

تسنیم-فرماندار خوسف گفت: معدن طالی شادان 
خوسف با سرمایه گذاری 3۵0 میلیارد ریال در آینده 
نزدیک نخستین شمش طال را از سنگ استحصال 
و تولید می کند. شفیعی اظهارکرد: معدن طالی شادان 
خوسف با سرمایه گذاری 3۵0 میلیارد ریال در آینده 
نزدیک اولین شمش طال را از سنگ، استحصال و تولید 
می کند.  وی با بیان اینکه معدن طالی کودکان نیز در 
حال تجهیز کارگاه است افزود: از سال گذشته در بخش 
صنعت، سه کارخانه مجوز دریافت کرده که عملیات 
ساخت و خرید تجهیزات آن آغاز شد و در مجموع 30 
درصد پیشرفت داشته اند. فرماندار خوسف از راه اندازی 
خانه صنایع دستی و موزه خوسف تا دو ماه آینده و 
راه اندازی مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی در 
منطقه سرچاه عماری و باغ گیاه شناسی و حفظ نباتات 
در روستای فاطمیه نصرآباد خبر داد و افزود: برای ثبت 

شهر پارچه مله نیز اقدامات خوبی انجام شد.

عبودیت راتنها در نماز و حج خالصه نکنیم

نماز عیدسعید قربان در میعاد گاههای نمازجمعه استان 
با شکوه تمام برگزار شد. به گزارش مهر، نماینده 
ولی فقیه در استان درخطبه های نماز عید قربان در 
بیرجندگفت: عبودیت را تنها در نماز و حج خالصه 
نکنیم بلکه عالوه بر این اعمال عبادی بصیرت در 
حجت االسالم  دارد.  ضرورت  نیز  سیاسی  عرصه 
انسان،  خلقت  از  اصلی  هدف  کرد:  اظهار  عبادی 
آسمان و زمین و همه هستی عبودیت پروردگار است. 
وی با اشاره به اینکه معنای عبودیت تنها نماز، روزه 
و حج نیست، بیان کرد: خدمت به مردم در ادارات و 
کسب رزق حالل عبادت و در مسیر بندگی خدا است 
ولی برخی به جای این عبادات بر اساس حرص و 
طمع به دنبال ریاست طلبی و کسب ثروت قارونی 
می روند. وی ادامه داد: اربعین حسینی سمبل حرکت 
جبهه توحید است و همه عدالت خواهان با نام های 

مختلف در این راه حرکت می کنند.

مهلت ۲۵ روزه دریافت تسهیالت تشویقی 
ساخت مسکن

ایرنا - مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
متقاضیان احداث مسکن محرومان در مناطق روستایی 
استان چنانچه تا ۲۲ روز آینده واحد خود را تکمیل 
کنند از ۲۵ میلیون تومان تسهیالت تشویقی برخوردار 
می شوند. آسمانی مقدم افزود: طرح ساخت ۱0 هزار واحد 
مسکونی ویژه محرومان در استان از ابتدای سال آغاز 
شد که پنج هزار واحد از این طرح توسط بنیاد مسکن و 
پنج هزار واحد دیگر توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( 
احداث خواهد شد. وی بیان کرد: برای احداث پنج هزار 
واحد روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی افراد 
متقاضی شناسایی، پرونده تشکیل و پروانه ساختمانی 
صادر شده است، همچنین متقاضیان برای دریافت 

تسهیالت به بانک عامل معرفی شده اند.

دیدار حجت االسالم عبادی
 با خانواده شهدای منا

تسنیم-همزمان با عید قربان و مصادف شدن حادثه 
تلخ منا که در آن حادثه 4 نفر از زائران استان آسمانی 
شدند.حجت االسالم عبادی باخانواده شهیدان چوبدار و 
رضا پور دیدار و از آنان دلجویی کرد. وی در این دیدارها 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منا در خصوص 
فضیلت شهداواینکه این شهیدان سعادت قربانی شدن 

درراه خدا را کسب کردند مطالبی بیان نمود. 

سهمیه استخدام آموزش و پرورش استان
۱۷۹ نفر است

فارس-مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری 
آزمون استخدامی برای خدمت در آموزش و پرورش، 
گفت: سهمیه تعیین شده برای استخدام در آموزش و 
پرورش استان ۱7۹ نفر است. واقعی با بیان اینکه در 
خراسان جنوبی دو هزار و 74۹ آموزشگاه و ۹ هزار و4۸۲ 
کالس درس دایر است، اظهار کرد: 407 آموزشگاه 
در استان با کمتر از ۱۵ نفر دانش آموز و 6۵ آموزشگاه 
غیردولتی حمایتی نیز با بیش از چهار هزار دانش آموز در 

سطح  فعال است.

وقوع ۵6 تصادف در جاده ها

این  استان گفت: در  راه  پلیس  صداو سیما-رئیس 
حوادث 7 نفر جان خود را ازد دست دادند و 40 نفر 
مصدوم شدند. سرهنگ رضایی افزود: ۲7 تصادف  از 
تصادفات هفته گذشته جرحی، ۲4 فقره خسارتی و 
۵ فقره فوتی بود. وی گفت: 6۲ درصد تصادفات در 
جاده های اصلی ، ۲۸ درصد در جاده های روستایی 
و ۱0 درصد تصادفات نیز در جاده های فرعی رخ داد.

رقابت 6۳بانوی استان
 در مسابقات دو و میدانی

مهر-رئیس هیئت دو و میدانی استان گفت: مسابقات 
قهرمانی دو و میدانی بانوان استان با رقابت 63 ورزشکار 
برگزار و برترین ها برای اعزام به رقابت های کشوری 
معرفی شدند.چاجی بیان کرد: در این ماراتن استانی 63 
نفر از بانوان دو و میدانی کار در ماده های پرش طول، 
دوی ۱۵00 متر، ۱00 مترمانع، ۲00 متر، ۸00 متر، 
پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و پرش از ارتفاع 

به رقابت پرداختند.

اجرای روش های نوین کاشت 
گل نرگس در خوسف

مهر-فرماندار خوسف با بیان اینکه امسال مزرعه نمونه 
کاشت گل نرگس در این شهرستان ایجاد می شود، 
گفت: در این مزرعه الگویی روش های نوین کاشت 
گل نرگس و ایجاد نمونه پرمحصول انجام می شود.

شفیعی اظهارکرد: شهرستان خوسف با داشتن ۲4 
هکتار اراضی زیر کشت گل نرگس خراسان جنوبی 
دارای رتبه اول و در کشور از نظر وسعت سطح زیر 
کشت دارای رتبه پنجم است. وی ادامه داد: در سه 
سال گذشته دو جشن برداشت این محصول برگزار 
شده که در زمینه برندسازی و معرفی این محصول 

استراتژیک استان نقش اساسی داشته است. 

بیمه دام سبک الزامی شد

بیمه صندوق محصوالت کشاورزی  تسنیم -مدیر 
بیمه  اخیر صندوق  مصوبه  اساس  بر  گفت:  استان 
کشاورزی بیمه پایه دام سبک الزامی شده است. غنچه  
اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 33 قانون 
برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پوشش 
بیمه ای اجباری دام ها در برابر بیماری های مشترک و 
واگیردار ابالغ  و در استان اجباری شده است.وی از 
پرداخت حدود ۹00 میلیون تومان غرامت به پرونده 
مربوط به دام سبک در سال زراعی جاری خبر داد و 
افزود: در این راستا ۲ هزار و 7۱۹ فقره دام در استان تلف 
شدند.وی با بیان اینکه پرداختی معوقی برای خسارت 
به دامداران وجود ندارد ادامه داد: در سال زراعی جاری 
4۹0 هزار راس دام سبک در استان مشمول بیمه فراگیر 
شدند.غنچه گفت: بیمه فراگیر جوجه یک روزه نیمچه 
گوشتی نیز در استان الزامی شده است که ۲4 میلیون 
و 763 هزار قطعه جوجه در استان بیمه شده است.

راه اندازی سه سامانه اطالع رسانی در 
اداره کل راهداری و حمل و نقل   

کاوش-به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
استان راه اندازی سامانه های اطالع رسانی و اخبار با 
عناوین کیوسک مطبوعات، تازه های جراید و سامن در 
این اداره کل انجام شد. فخاران مدیر کل روابط عمومی 
سازمان راهداری و حمل و نقل  تصریح کرد: سامانه 
آنالین مدیریت نمایشگرها با نام مخفف سامن در 
راستای گسترش ارتباطات، ارتقاء سطح اطالع رسانی، 
انتشار سریع اخبار، تحقق دولت الکترونیک و تکریم 
ارباب رجوع در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان راه اندازی شد. وی بیان کرد: برای دسترسی به 
این سامانه نیازی به اینترنت نبوده و دسترسی از طریق 
اینترانت سازمان برای تمامی همکاران مقدور است. 
فخاران عنوان کرد: تمامی کاربران با وارد کردن آدرس 
samen.rmto.ir می توانند به راحتی به تمامی جراید، 
روزنامه های چاپی، آخرین اخبار اداره کل، اعالنات و 
گزارش های تصویری منتخب دسترسی داشته باشند. 
کیوسک  سامانه  دو  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
مطبوعات و تازه های جراید نیز در قسمت پایین سایت 
خبری استان راه اندازی و کاربران می توانند با دسترسی 
به بیش از ۹3 روزنامه در دسته بندی های عمومی، 
ورزشی ، اقتصادی، استانها و امکان جستجوی روزانه 
و آرشیو ماهانه، اخبار مورد عالقه خود را مشاهده و 
مدیریت نمایند که بزودی روزنامه های استانی هم به 

این کیوسک مطبوعات اضافه خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه سفرهای شهرستانی 
خود با حضور در محله های انقالب، خیرآباد، موسی بن 
جعفر)ع( و جوادیه شهر بیرجند، ضمن بازدید پروژه های 

عمرانی و شهری با ساکنان این مناطق دیدار کرد.

فاصله برخورداری جنوب و شمال 
شهر بیرجند کم می شود

عمرانی،  معاونت  حوزه  تالش  با  گفت:  استاندار 
شهرداری و فرمانداری بیرجند طرح پنج ساله ای 
تامین  حوزه  در  ویژه  اقدامات  با  تا  شده  تدوین 
آموزشی،  شاخص های  ارتقای  و  زیرساخت ها 
درمانی و فضای سبز فاصله بین شمال و جنوب 
شهر بیرجند را کم کنیم. به گزارش ایرنا معتمدیان 
در جمع مردم محالت جوادیه، موسی بن جعفر)ع(، 
)ع(  الحسین  مسجد  در  انقالب  و  الهیه  خیرآباد، 
بازدید  گوناگون  محالت  از  کرد:  اظهار  جوادیه 
اشراف  افتادگی های شهر  بر عقب  کامال  و  شده 
وجود دارد که انتظار می رود با همدلی در مجموعه 
مدیریتی استان و هماهنگی بخش های گوناگون 
با جذب اعتبارات ملی پروژه های عمرانی سرعت 
شود.  پیگیری  مردم  حق  به  مطالبات  و  گیرد 

مشخص  برای  روزه   ۴۵ مهلت  تعیین 
شدن زمین در شمال شهر

از مشکالت حوزه ورزش و جوانان در  وی یکی 
شمال شهر را کمبود زمین عنوان کرد و افزود: با 
وجود اینکه لکه های زمین زیادی در این منطقه 
است ولی تعیین تکلیف نشده که مربوط به اوقاف، 
ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا راه و 
و  شده  مشخص  کمیته ای  لذا  است  شهرسازی 
در  اراضی  این  تا  کردیم  آوری  را جمع  اطالعات 
شود.  گرفته  کار  به  شهر  شمال  توسعه  راستای 
معتمدیان با تعیین مهلت 4۵ روزه برای مشخص 
شدن زمین در شمال شهر اظهار کرد: پس از تامین 
زمین، سالن چند منظوره در یکی از محالت شمال 
شهر  احداث می شود. وی ادامه داد: زمین چمن 
کار  دستور  وارد  محله  چند  این  در  نیز  مصنوعی 
ورزش و جوانان می شود و سالن های موجود که به 
بخش خصوصی اجاره داده شده الزم است ورزش و 
جوانان وارد مذاکره شود تا رایگان خدمات ورزشی به 
مردم ارائه کنند.استاندار با بیان اینکه مراحل اجرایی 
بیمارستان محلی در شمال شهر از ماه های آینده 
شروع می شود گفت: پایگاه سالمت میالد هم در 

تقاطع الهیه و موسی بن جعفر نیمه تمام است که 
تا پایان دهه فجر ۹۸ تکمیل، تجهیز و بهره برداری 
می شود. وی با بیان اینکه معابر و پیاده روهای شمال 
شهر وضع خوبی ندارد اظهار کرد: ۵00 میلیون تومان 
برای چند محله ای که بازدید کردیم در راستای ترمیم 
و بهسازی معابر اختصاص می یابد.معتمدیان از پروژه 
فرزان و مشکالت موجود در آن یاد کرد و افزود: 
سرعت  به  مسیر  این  نور  تامین  می شود  تالش 

انجام گیرد و اصالح معابر نیز حداکثر تا چند ماه 
آینده شروع و تا پایان سال تحویل مردم می شود. 
کرد:  بیان  الهیه  پارک  پروژه  به  اشاره  با  استاندار 
اعتبارات خوبی شهرداری برای این پروژه در نظر 
گرفته و دولت نیز یک میلیارد تومان کمک می کند 
که امیدواریم تا پایان سال این پارک افتتاح شود.

تریبون مشترک مردم و مسئوالن
همزمان با بازدید معتمدیان از این محالت، مدیران 
دستگاه های اجرایی در مسجد الحسین )ع( محله 
مردم  پاسخگوی  خدمت  میز  برپایی  با  جوادیه 
بودند و پس از اتمام میز خدمت نمایندگان مردم 
محالت هدف به نوبت مشکالت منطقه را بازگو 
کردند.نماینده ای از مسجد قائم)ع( در محله موسی 
بن جعفر )ع( در دیدار مردم با استاندار گفت: طرح 
پایگاه فرهنگی اجتماعی که از چند سال پیش در 
مناطق حاشیه نشینی شروع شد دستاوردهای خوبی 
در سال اول داشت اما اکنون متوقف شده است. 

حجت االسالم حسینی افزود: این طرح برای پنج 
سال برنامه ریزی شده بود که با اقبال مردمی نیز 
مواجه شد و برنامه هایی در حوزه روانشناسی، اقتصاد 
را  آن  موفقیت  انجام گرفته که  و غیره  مقاومتی 
مسئوالن مشاهده کردند.وی بیان کرد: این طرح  
اثرگذاری بیشتری از سایر طرح های اجتماعی داشت 
ولی بعد از سال اول به دلیل تامین اعتبار نشدن 
متوقف شد. نماینده محله های جوادیه و خیرآباد نیز 

گفت: اگرچه مردم این محالت تمکن مالی پایین 
دارند اما از فرهنگ باالیی برخوردار هستند و بیش از 
۲0 شهید از این محالت تقدیم انقالب شده است. 
معینی با اشاره به برنامه های مسجد الحسین جوادیه 
در زمینه های متنوع عنوان کرد: یکی از موفقیت ها 
برگزاری کارگاه ویژه زوجین جوان بوده که تاکنون 
کارگاه  این  توسط  معرض طالق  در  زیادی  افراد 
به مقوله  از ورود مسجد  ها سازش کرده اند. وی 
اشتغالزایی خبر داد و گفت: آموزش هایی در زمینه 
حوله بافی با کمک میراث فرهنگی ارایه شده است. 

سند دار شدن منازل مسکونی محالت
در شمال شهر

مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: 
طرح بازآفرینی شهری و توانمندسازی محالت در 
شمال شهر دنبال می شود که در همین رابطه خانه 
محله شعبانیه در حال بهره برداری بوده و خانه محله 
الهیه نیز به زودی تجهیز می  شود. جعفری پیاده 

روسازی سه راه اسدی تا پل موسی بن جعفر را از 
جمله برنامه های پیش رو عنوان کرد و گفت: برای 
این مهم به صورت مشارکتی با شهرداری پروژه ای 
تعریف می شود تا از محل اعتبارات بازآفرینی شهری 
بتوانیم ساماندهی آن را امسال شروع کنیم. وی به 
روند سند دار شدن منازل مسکونی محالت هدف 
اشاره کرد و گفت: سند دار کردن مردم منازل از 
سال 6۲ شروع شد و هر سال شرایط آن سخت تر 

می شود لذا انتظار می رود مردم هرچه سریعتر به راه 
و شهرسازی مراجعه کنند و تشکیل پرونده دهند.

عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان هم بیان کرد: ۲۵0 
میلیون تومان هدیه دولت به جوانان بوده که در قالب 
تجهیزات ورزشی بین هشت مسجد شمال شهر 

توزیع شده است.

عملیات ۲۳ کیلومتر اصالح شبکه آبرسانی
 در شمال شهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری نیز با اشاره 
گفت: ۲3  آب  توزیع  فرسودگی شبکه  به مشکل 
کیلومتر اصالح شبکه در شمال شهر انجام می شود 
که در قالب دو پیمان عملیات اجرایی آن شروع خواهد 
شد که این حجم کار معادل عملکرد یک سال در 
استان است. هاشمی مقدم بیان کرد: واگذاری انشعاب 
فاضالب در شمال شهر اقساطی شده و مشترکان 
کنند.  پرداخت  را  هزینه ها  قسط  در ۱0  می توانند 

مدرسه تکتم تخریب و بازسازی می شود

مدیر کل آموزش و پرورش هم با بیان اینکه مدرسه 
تکتم در محله خیرآباد نیاز به تخریب دارد افزود: 
این پروژه به مناقصه گذاشته می شود و پس از آن 
عملیات تخریب و بازسازی آغاز خواهد شد.  واقعی با 
اشاره به بازدید استاندار از سالن ورزشی شهید فارابی 
اظهارکرد: این سالن نیاز به تخریب و بازسازی دارد 
که ۵00 میلیون تومان توسط استانداری و مابقی از 
اعتبارات ملی پیگیری می شود تا در مدت دو سال 

پس از تامین اعتبار مجدد ساخته شود.

اعتبارات شمال شهر ۲.۵ برابر 
جنوب شهر است

شهردار بیرجند با اشاره به وجود تفاوت هایی بین 
برای  که  اعتباراتی  گفت:  شهر  جنوب  و  شمال 
شمال شهر بیرجند گذاشته شده ۲.۵ برابر جنوب 
شهر است. جاوید همچنین بیان کرد: محله انقالب 
پارک  از  اما  دارد  بیرجند  شهر  در  باالیی  سابقه 
مناسب محروم است و از مطالبات جدی ساکنان 
این محل احداث پارک است. جاوید گفت: یکی 
دیگر از برنامه ها ساخت پارک الهیه است که عالوه 
بر کمک یک میلیارد تومان دولتی، ۲ میلیارد تومان 

از منابع شهرداری به آن اختصاص می دهیم. 

سال ۹۸ وضع شمال شهر 
بهتر می شود

گفت:  نیز  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
 ۱۵ حدود   ۹6 سال  شهرداری  عمرانی  بودجه 
میلیارد تومان بوده که این رقم سال گذشته به 
نیز  امسال  و  یافت  افزایش  تومان  میلیارد   30
برسد.  تومان  میلیارد  به 40  می کنیم  پیش بینی 
تقی زاده با بیان اینکه سال گذشته هفت میلیارد 
تومان صرف منطقه دو بیرجند شده است افزود: 
سهم منطقه یک از پروژه های عمرانی شهرداری 
بسترسازی،  برای  که  بوده  تومان  میلیارد   ۲3
احداث فرهنگسرا، پروژه فرزان و انتقال خط آب 
هزینه شده است. وی با تاکید بر اینکه تالش بر 
برقرار  توازن  شهر  منطقه  دو  بین  که  است  آن 
شود افزود: امسال انتقال صنوف آالینده، احداث 
پارکینگ طبقاتی، امتداد جاده سالمت و گسترش 
آن به تمام شهر به صورت تدریجی دنبال می 
پیاده روسازی خیابان های  اضافه کرد:  شود.وی 
کار  دستور  در  امسال  نیز  انقالب  و  کارگران 

شهرداری قرار گرفته است.

استاندار در کوچه  پس کوچه های خیرآباد

ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به 
مشکالت اراضی اوقافی آیسک

مهر-نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 
در مجلس شورای اسالمی از ورود کمیسیون اصل ۹0 
مجلس شورای اسالمی به مشکالت اراضی اوقافی در 
شهر آیسک خبر داد. امیرحسنخانی  در نشست خبری 
با حضور خبرنگاران در سرایان ضمن تشکر از خدمات 
صادقانه این قشر گفت: با فعال بودن خبرنگاران در 
عرصه خبر بسیاری از خالء ها و کاستی ها برطرف 
خواهد شد.وی با اشاره به ظرفیت های شهرستان 
سرایان برای توسعه گفت: یکی از اولویت های ما در 
این شهرستان توسعه کشت گلخانه ای و ایجاد اشتغال 
در بحث پرورش شتر و دام سبک است.وی پیگیری 
برای استقرار یک واحد از کارخانجات نساجی فردوس 
در شهرستان سرایان، توجه به ظرفیت های گردشگری 
و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، مشارکت بنیاد برکت 
در اجرای طرح پرورش شتر را از مهمترین اقدامات 
انجام شده در ماه های اخیر اعالم کرد.امیرحسنخانی 
درباره دلیل شبانه روزی نشدن مرکز درمانی آیسک، 
گفت: شبانه روزی شدن مرکز جامع سالمت شهری 
از طریق  به پیگیری مسئوالن محلی  نیاز  آیسک 

وزارت خانه در تهران دارد.

ری
 اکب

س: 
عک

استان  کانکسی  مدارس  تمام  گفت:  استاندار 
گزارش  به  شوند.  حذف  جاری  سال  در  باید 
پرورش  و  آموزش  شورای  در  معتمدیان  مهر، 
کمبود کالس  مشکل  برای  کرد:  اظهار  استان 
درس در خراسان جنوبی به واسطه  محدودیت 
باید از ظرفیت نهادهایی چون  اعتبارات دولتی 
بنیاد برکت و خیران استفاده  بنیاد مستضعفان، 
کرد. وی با اشاره به وجود ۵۸ مدرسه کانکسی و 
تأمین نشدن سیستم گرمایشی استاندارد برخی 
از مدارس بیان کرد: تمام مدارس کانکسی باید 
ادامه داد:  در سال جاری جمع شود. معتمدیان 
استاندارد  گرمایشی  سیستم  مشکل  همچنین 
مدارس خراسان جنوبی نیز تا پایان سال ۹۹ باید 
رفع شود. وی گفت: هر چند میانگین بیسوادی 
میانگین  از  درصد  یک  خراسان جنوبی  در 
اما فاصله میزان بیسوادی  کشوری کمتر است 
نهبندان  و  فردوس  شهرهامانند  از  برخی  در 

بسیار زیاد است.

مسکن مهراستان ۱۱۹کالس درس نیاز دارد
هم  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  معاون 
خراسان جنوبی  مهر شهرستان های  گفت:مسکن 
آن  ساخت  که  دارد  درس  کالس   ۱۱۹ به  نیاز 
می طلبد.  تومان  میلیارد   ۵4 حدود  در  اعتباری 
ابراهیم آبادی با اشاره به وضع مدارس شهرستان 
بیرجند ادامه داد: ۱0 درصد از کالس های درس 
بیرجند تخریبی، ۵۵ درصد مستحکم و حدود 3۵ 
درصد نیز نیاز به مقاوم سازی دارد. وی افزود: کار 

استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس استان از 
سال ۹۲ شروع شد که در آن زمان فقط 40 درصد 
بهره مند  استاندارد  گرمایشی  سیستم  از  مدارس 
بودند. ابراهیم آبادی یادآور شد: در برخی از مناطق 
خراسان جنوبی چون سرایان، بشرویه، دستگردان و 
قاین در داخل شهر هیچ مدرسه ای وجود ندارد که 
سیستم گرمایشی آن استاندارد نباشد و در شهر 
بیرجند هم میزان آن بسیار کم است. وی در زمینه 
فضاهای آموزشی مسکن مهر در شهرستان های 

استان گفت: درمسکن مهر شهرستان های خراسان 
جنوبی غیر از بیرجند 346 کالس درس مورد نیاز 
بوده که تاکنون ۱۸۸ کالس تحویل شده و ساخت 
4۵ کالس درس دیگر در حال انجام است. وی 
یادآور شد: حاشیه شهر بیرجند نیز به 63 کالس 

درس دیگر نیاز دارد.

دو هزار و ۶۸۴ دانش آموز در معرض خطر 
در خراسان جنوبی شناسایی شدند

معاون پرورشی آموزش و پرورش نیزگفت: دو هزار 
و 6۸4 دانش آموز در معرض خطر با اجرای طرح 
نماد در استان شناسایی شدند. جعفری اظهار کرد: 
با اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان 
یا نماد در مدارس بیرجند و درمیان در سال گذشته 
در  آموز  دانش   ۸00 و  هزار  دو  حدود  تحصیلی 
معرض خطر و 764 دانش آموز پر خطر که نیاز 
به مداخله داشتند شناسایی شد. وی ادامه داد: در 
سال تحصیلی جاری که به اتمام رسید نیز دو هزار 

و 6۸4 دانش آموز در معرض خطر و ۹0۹ دانش 
آموز پر خطر که نیاز به مداخله داشتند شناسایی 
شد. جعفری یادآور شد: در مدت اجرای طرح نماد 
را  معتاد  آموزان  دانش   7۲ درمیان  و  بیرجند  در 
درمان کردیم که بازگشت آنان به استفاده مجدد 
از مواد مخدر ۸.۵ درصد بوده است. معاون پرورشی 
با اشاره به اجرای  و فرهنگی آموزش و پرورش 
کارآفرینی  و  توانمندسازی، مشاوره، شادی  طرح 
برای دانش آموزان درمان شده گفت: اجرای این 

طرح دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مرتضوی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش 
در  بیسوادی  میانگین  گفت:  شورا  این  در  نیز 
استان در سن ۱0 تا 4۹ سال ۹6 درصد است در 
حالی که این میزان در کشور ۹۵ درصد است.

وی ادامه داد: در راستای رفع بیسوادی یکی از 
تجربه های بسیار موفق تشکیل مراکز یادگیری 
محلی است که در استان این مراکز از  دو مرکز 

به 6 مرکز افزایش یافته است.

مدارس کانکسی در سال جاری حذف شوند
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امین جم - نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی 
و جهاد دانشگاهی در 3۹اُمین سالروز تاسیس جهاد 
دانشگاهی با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شد.مدیر 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی در این جلسه با بیان 
اینکه با کمک جهاد کشاورزی که در جای جای استان 
حضور فعال دارد می توانیم در حوزه محصوالت استان 
و گیاهان دارویی قدم های خوبی برداریم، ادامه داد: به 
عنوان مثال ثبت اختراع ۱۱ محصول از عناب را شروع 
کرده ایم و با شرکت های فعال در این زمینه جلساتی 
برگزار و نتایج مطلوبی حاصل شده است.محسن 
پویان با اشاره به همایش عناب، گفت: این همایش 
بازخوردهای کشوری بسیار خوبی داشته است و حتی 
مسئوالنی از وزارتخانه نیز اعالم امادگی برای حضور 

در این همایش کرده اند که نشان از اهمیت آن دارد.

بسته کارآفرینی عناب اشتباها 
سند توسعه خوانده شد

وی با بیان اینکه مدتی پیش توسط معاونت علمی 
آفریني  کار  اشتغال  ترویج  بسته  جمهور،  رییس 
پیشنهادی درخصوص عناب تهیه و منتشر شده بود 
که به اشتباه سند توسعه خوانده شد، افزود: متاسفانه 
در این بسته کارآفرینی استان قم را به دالیلی چون 
نزدیکی به مرکز و ... مکان مناسب خوانده بود که دور 

از مباحث کارشناسی و واقعیت هاست.مدیر مجتمع 
تحقیقات گیاهان دارویی تصریح کرد: در همین زمینه 
تصمیم به برگزاری همایش ملی عناب در سطح وسیع 
گرفتیم که مورد حمایت استاندار و سایر مسئوالن نیز 

قرار گرفت.

هیچ استانی همانند خراسان جنوبی 
عناب را نمی شناسد

رییس جهاد دانشگاهی استان نیز با بیان اینکه الزم 
است از تالش های جهاد کشاورزی استان بخاطر 
حمایت جدی و موثر از تولیدکنندگان و کشاورزان 
تشکر و قدردانی کنیم، ادامه داد: وقتی در تولید گیاهان 
دارویی جزو ۵ استان برتر هستیم مطمئنا به معنای 
یک مدیریت ویژه است.جالل الدین صادقی با اشاره 
به اینکه جهاد دانشگاهی هیچ اموزش و پژوهشی 
انجام نمی دهد که کاربردی نباشد، ادامه داد: استان 
خراسان جنوبی محروم نیست بلکه ثروت هایی دارد 
که نتوانسته ایم از آنها به خوبی بهره ببریم که الحمدا...

با توجه به کارهای انجام شده، آینده رو به رشد و خوبی 
در انتظار است.وی با بیان اینکه در روند فعالیت های 
جهاد دانشگاهی ، همواره جهادکشاورزی همراه و 
حامی بوده است، به موضوع عناب اشاره کرد و گفت: 
مطمئنا هیچ استانی همانند خراسان جنوبی عناب را 

نمی شناسد و مطمئنا برای پیشرفت این مهم نیز در 
هر جای دیگری نیاز به علم و تجربه ی چندین ساله 
این استان است زیرا تولید عناب مطمئنا به سادگی یک 

بسته کارآفرینی نیست!

تولید عناب بدون استفاده از دانش فنی و 
علمی خراسان جنوبی محقق نمی شود

مدیرکل جهادکشاورزی استان نیز با بیان اینکه از 
هرگونه اقدامی که برای ایجاد ارزش افزوده و تولید 
و فراوری و ارتقای کیفیت محصوالت شود حمایت 
می کنیم، گفت: خوشبختانه بین دستگاه های متولی 
دارد. وجود  خوبی  افزایی  هم  کشاورزی  موضوع 

قوسی با اشاره به اینکه عناب، زرشک و زعفران جزو 
محصوالت اصلی استان است که هم توجیه اقتصادی 
دارد و هم متناسب با شرایط اقلیمی ماست، افزود: 
درخصوص عناب، دانش علمی و فنی در اختیار استان 
خراسان جنوبی است که تولید این محصول قطعا 

بدون بهره گیری از آن ، محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق آمار در ده سال اخیر سطح 
و 370  داشته  افزایش  استان  در  عناب  زیرکشت 
درصد فقط افزایش تولید داشته ایم، تصریح کرد: 
برنامه های  گوناگونی برای کمک به تولید عناب 
همچون اصالح و نوسازی باغات، آموزش و ترویج 

تولید این محصول، ارتقای سطح دانش علمی و فنی 
کشاورزان، کمک به بازاریابی عناب، ورود به موضوع  
فرآوری عناب که تاکنون 36 مجوز در این راستا 
صادر شده است بخشی از اقدامات ما درخصوص 
از  یکی  افزود:  جهادکشاورزی  است.رییس  عناب 
موضوعات مهم درخصوص تولید عناب ، تکثیر آن 
از طریق پاجوش است که تماما در اختیار خراسان 
جنوبی است. قوسی با بیان اینکه درخصوص سایر 
محصوالت مزیت دار استان نیز در تالشیم با حمایت 
و تسهیالت فعاالن را همراهی کنیم، گفت: کمک 
به آبیاری تحت فشاروآبیاری قطره ای با اعطای 
تسهیالت ۱3 میلیونی برای هرهکتار ، طرح های 
آموزشی و تحقیقی و ... از دیگر اقداماتی است که 
استان درحال  بهبود و توسعه کشاورزی در  برای 
انجام است.وی گفت: آمادگی داریم با کمک مردم و 

رسانه ها و ... برای بهبود شرایط و ایجاد ارزش افزوده 
برای محصوالت کشاورزی استان تالش کنیم و 
امیدواریم بتوانیم نقش خود را در رونق کشاورزی 

استان به درستی ایفا نماییم.

طبق آمار استان قم یک هکتار هم 
زمین زیرکشت عناب ندارد

معاون مدیریت امور باغبانی جهادکشاورزی نیز با 
بیان اینکه استان های قم و قزوین و زنجان که جزو 
استان های هدف بسته کارافرینی پینشهادی هستند 
حتی یک هکتار زمین عناب هم در آمارها برایشان 
ثبت نشده است، گفت: مطمئنا در این حوزه دغدغه 
ای وجود ندارد.غالمرضادره کی افزود: نزدیک ترین 
استان به ما خراسان رصوی است آنهم با ۸7 هکتار 
که به نسبت خراسان جنوبی سهم بسیار ناچیزی است.

توسعه عناب، سندي براي هميشه خراسان جنوبي
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فنی  تیم  توانمند  به دست  که  رادیال  تایر سواری  پخت  پرس  هفتمین 
 کارخانه کویرتایر طراحی وساخته شده بود در مراسمی به بهره برداری رسید.

این دستاورد ارزشمند در مراسمی با حضور مهندس صالحی نیا معاون وزیر 
صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، حجت 
 االسالم عبادی نماینده مردم شهرستان های بیرجند،خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی، دکترعابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
 جنوبی ، مهندس شهرکی رئیس سازمان صمت استان ، مهندس جرجانی

 مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی ، مهندس 
زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت.

 مدیرعامل شرکت کویرتایر گفت: طراحی قطعات مکانیکی، سیستم های 

برقی، تاسیساتی، پنوماتیکی، هیدرولیکی و ساخت قطعات مکانیکی این پرس 
پخت تایر توسط تیم واحد فنی شرکت کویرتایر انجام شده است.

مهندس زینلی  با بیان اینکه این دستگاه در سه ماه ساخته شده، ظرفیت 
تولید 250 حلقه الستیک در روز را دارد، اظهارکرد: قیمت تمام شده این پرس 
پخت یک میلیارد و600 میلیون تومان و قیمت مشابه خارجی آن دو میلیارد 

و 600 میلیون تومان است.
وی طراحی و ساخت پرس های پخت تایر در این کارخانه را گامی بلند در 
خودکفایی صنعت کشور برشمرد وخاطر نشان کرد: 3 دستگاه پرس پخت تایر 
رادیال سواری دیگر نیز در مراحل نصب و راه اندازی قرار دارد که طی ماه 

جاری به بهره برداری می رسد.

اینکه ساالنه 27 هزارتن الستیک  بیان  با  تایر  مدیرعامل شرکت کویر 
توسعه 10  طرح  اجرای  با  گفت:  شود،  می  تولید  صنعتی  واحد  این  در 
شود. می  افزوده  کارخانه  ظرفیت  این  به  سواری  رادیال  تایر  تن   هزار 
وی سهم کویرتایر از صنعت تایر سواری در کشور به لحاظ وزنی 23 درصد 
و کل صنعت تایر را 11 درصد عنوان کرد و گفت: سهم تعداد حلقه تولیدی 

شرکت کویرتایر از کل بازار تایر سواری ایران  33 درصد است.
مهندس زینلی با بیان اینکه 37 درصد تایر رادیال خودروسازان را کویرتایر 
تامین می کند، افرود: سهم ریالی فروش کویرتایر از کل بازار تایر سواری 

ایران 15 درصد است.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران در این مراسم گفت: کویرتایر، خراسان جنوبی را به یکی از قطب های 
اقتصادی و تولیدی تبدیل کرده است.

مهندس صالحی نیا با اشاره به اینکه کویرتایر ظرفیت خوبی را در استان به 
لحاظ اشتغال فراهم کرده است، گفت: پیگیری می کنیم  تا طرح توسعه این 
کارخانه هرچه زودتر اجرایی شود و ان شاء ا... در سال آینده،شاهد افتتاح طرح 

توسعه این کارخانه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای طرح توسعه کویرتایر 
فراهم است، تصریح کرد: با پیگیری هایی که انجام خواهیم داد با اجرای 
طرح توسعه تعداد اشتغال افزایش و تولیدات این کارخانه جایگزین محصوالت 

خارجی وارداتی خواهد شد.

بهره برداری از هفتمین پرس پخت تایر سواری رادیال در کویرتایر                                     
عکس :  حسینی


