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سهم استان از اعتبار تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۰ برابر شد
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وزیر صنعت ، معدن و تجارت از طرح تولید کاغذ سلولزی بیرجند بازدید کرد

*کاری

 شادی کودکان امروز 
موفقیت نسل های آینده

هر روز صبح صدای خوش و بش 
دخترک 4 ساله با نیروهایی که در 
 پارک محله ای مهرشهر کار می کنند

 شنیده می شود.  کودکی که در 
این  بخش  آرامش  محیط  انتظار 
پارک می باشد و حال بعد از گذشت 
چند سال به رویای شیرین کودکانه 
اش نزدیک می شود، این روزها 
تمایلی برای بازی با هم سن و 
سال هایش ندارد و ترجیح می دهد 
نگاهش را به پارک در حال احداثی 
پیوند بزند که آمال و آرزوهایش را در 
آن می بیند.  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

انقالبیونکولرنشیناز
انقالبیونواقعییادبگیرند

ظریف:

صفحه  2

آقایروحانی!شمافقطژست
مخالفتباآمریکاگرفتهاید

پژمانفر:

ترامپدنبال
دیداراست،نهمذاکره

فوادایزدی:

صفحه  2

صفحه  2

جناب آقای حاج مهدی سبزه کار
مدیر محترم مجموعه علیان بالزا مکه مکرمه

درگذشت مادربزرگوارتان خبر ناگواری بود که ما را در سرزمین وحی اندوهگین کرد. صبر برای 
شما و مغفرت برای آن مرحومه ، دعای خیر همه زائرین و عوامل کاروان های مستقر در این مجموعه 

در کنار حرم امن الهی است. ما را در غم خود شریک بدانید
زائرین و عوامل کاروان های مستقر در مجموعه علیان بالزا - مکه مکرمه

با نهایت تاسف درگذشت

حاجیه خانم عذرا رمضانی
)همسرحاج محمدعلی سبزه کار(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع امروزدوشنبه98/6/۱۱ساعت۱۷ازمحل
بهشتمتقین  برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های: سبزه کار، رمضانی وسایر بستگان

جناب آقای دکتر حسین بهشتی نژاد  مدیرعامل محترم شرکت دهر آروین ناب
اخذپروانهپایهیکبتنوپایهسهجوش

 که نشان از لیاقت و پشتکار شما و مجموعه آن شرکت دارد، تبریک عرض نموده
 برایتان موفقیت روز افزون آرزومندم.

محمدرضا  علمی

جناب سرهنگ ستاد مهدی جاللی نیک
فرمانده محترم مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( نزاجا

با احترام، انتصاب ارزشمند و شایسته جناب عالی را که فرماندهی مدبر و 
دلسوز می باشید، تبریک عرض نموده و امید است با لطف و توجه پروردگار و با تکیه بر دانش و 
تجارب اررزشمندتان موجبات تحقق اهداف عالیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

فراهم گردد.

هیئت مدیره و کارکنان تعاونی مسکن پادگان ۰۴ بیرجند

جناب سرهنگ ستاد مهدی جاللی نیک
فرمانده محترم مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( نزاجا

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از تخصص، لیاقت و تعهد 
خالصانه شما می باشد،  صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

ریاست و کارکنان بانک حکمت ایرانیان شعبه بیرجند

آگهی مزایده عمومی به شماره 1۰98۰۰3۴63۰۰۰۰۰5 
استانداری خراسان جنوبی              شرح در صفحه 2

ارائهدهندهانواعکتوشلوارمردانه)اداری/مجلسی(
انواعمانتوشلوارزنانه)اداری/مجلسی(۱5مدلاداری

وعرضهانواعبرندهایآرایشیوبهداشتی،ساکوچمدانو...

آماده عقد قرارداد با کلیه نهادها و ارگان های دولتی

آدرس:جمهوری8-بازارنو-پوشاکدادرس3۲۲۲۰655-۰9۱5۲695۱68

اجـاره مطب  سوئیت کامل واقع در ساختمان دکتر قائمی
 اجاره داده می شود.       ۰91516۰82۰۰

برادر  ارجمند 
جناب آقای مهندس معتمدیان

استاندار محترم خراسان جنوبی
ضمن قدردانی از حمایت های ارزشمند جناب عالی در راستای 
توسعه و پیشرفت استانکسبرتبهبرتروبرگزیدهخدمت
ازسویرئیسجمهورمحترمودرراستایرضایتمندی
مردمازعملکرددستگاههایاجراییاستاندرسطحملی

را خدمت جناب عالی، معاونان محترم و مدیران پرتالش استان خراسان جنوبی تبریک عرض نموده، 
توفیقات روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

   سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیساخت و سازها را به دست مهندسان و متخصصان برخوردار از صالحیت حرفه ای بسپاریم.

یازدهمشهریورماهروزصنعتچاپبرتالشگران
عرصهچاپگرامیباد

جناب آقای حاج حسن رضا حسین آبادی
مدیر محترم چاپ زرین بیرجند

با کمال مسرت انتخاب شما را به عنوانپیشکسوتبرگزیده
صنعتچاپاستان تبریک گفته، سالمتی و بهروزی تان

 را از درگاه حضرت حق خواستاریم.
از طرف نوه هایتان
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لغو روادید عتبات تا پایان صفر

فرمانده نیروی انتظامی ضمن اشاره به سفر اربعین اظهار کرد: با توافقات صورت گرفته از روز های آینده نیز مرز خسروی بازگشایی 
خواهد شد؛همچنین لغو روادید زائران عتبات تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. وی به تعامل پلیس با مسئوالن  هیئات مذهبی 

پرداخت و خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که مراسم محرم امسال با نظم هر چه بیشتر برگزار خواهد شد.

شادی کودکان امروز 
موفقیت نسل های آینده

* کاری

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(  خبر حضور همه روزه مائده 

کوچولو به گوش شهردار بیرجند می رسد و 
به دستور جاوید شهردار بیرجند نام این پارک 
مائده می شود. پارک مائده هفته پیش افتتاح 
شد. حرکت فرهنگی زیبا که نه فقط موجب 
بلکه محیطی  شادمانی دل یک کودک شد، 
آرامش بخش برای همشهریان فراهم کرد تا 
ساعاتی را در کنار خانواده و دوستان بگذرانند.
قطعا کودکان باید دیده شوند و نیازهای آنها و 
سالیق آنها باید تامین شود. بازی و تفریح برای 
باشد. تمام  برای مسئوالن  اولویت  باید   آنها 
زیادی  نیاز  به خصوص کودکان  افراد جامعه 
شاداب  و  پرهیجان  های  محل  در  بازی  به 
مانند شهربازی ها دارند تا به وسیله آن انرژی 
خود را تخلیه و هیجانات شان را کنترل کنند. 
متاسفانه در زمان کنونی که به دلیل فشارهای 
اقتصادی، پدر خانواده به دالیل دوشغله و یا 
حتی سه شغله بودن نمی تواند بیشتر در کنار 
خانواده باشد و عمال حذف شده، برای مقابله با 
کج خلقی کودک باید سعی شود موقعیت بازی 
کردن و شوخی و تفریح را در خانواده فراهم 
کنیم.راهکار جبران کمبود شادی در این دست 
خانواده ها رفتن به پارک یا مراکز تفریحی و 
فضای سبز است. در بازی با بچه ها سعی کنیم 
اعتماد به نفس آن ها رشد پیدا کند و بچه ها 
شادی کردن را به نحو مطلوب تجربه کنند. 
پرورش کودک، فقط  توجه به نیاز های اولیه  
امن  و سرپناه  پوشاک  غذا،  جسمی همچون 
نیست. حتی نیاز کودکان عالوه بر این موارد 
مناسب  آموزش  از  بهره مندی  و  محبت  به 
مهم  نیاز  ما  کودکان  بلکه  نمی شود،  محدود 
دیگری هم دارند که شاید کمتر شناخته شده 
و مورد توجه قرار گرفته باشد. نیاز به شادی! 
به گفته یک کارشناس حوزه کودک بازی های 
فکری شهربازی ها و شادی و نشاط در پارک ها، 
کنجکاوی، تمرکز و خالقیت کودکان را تحریک 
و تقویت می کند،کودکان با دیدن انواع بازی 
های فکری و برای کسب جایزه تمرکز و تمرین 
می کنند و این موضوع در بلوغ فکری آنان بسیار 
فضاهایی  در  گروهی  های  بازی  است.  موثر 
مانند پارک ها و شهربازی ها تاثیرات زیادی 
در افزایش روحیه کودکان دارد. آنها با کنار هم 
بودن، چیزهای زیادی  . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

انقالبیون کولرنشین
 از انقالبیون واقعی یاد بگیرند

محمدجواد ظریف در گفتگویی با روزنامه ایران 
به بیان انتقاداتی نسبت به برخی چهره های 
داخلی و صداوسیما پرداخت و اظهار کرد: آیا 
آقای نصرا... نماینده مقاومت است یا حضراتی 
زیر کولر شعار  اتاق شان نشسته اند و  که در 
از  انقالبیون زیرکولرنشین مقداری  می دهند؟ 

انقالبیون واقعی یاد بگیرند.

پژمان فر: آقای روحانی! شما فقط 
ژست مخالفت با آمریکا گرفته اید

مرکزی  شورای  عضو  پژمان فر  نصرا... 
گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
آقای روحانی! شما فقط ادای مخالفت با آمریکا 
را گرفتید و خواستید به مردم بگویید که دیدید 

من هم ضد آمریکایی شده ام.

فواد ایزدی: ترامپ دنبال
 دیدار است ، نه مذاکره

ایزدی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره ای با 
حضور آمریکا به وقوع خواهد پیوست، گفت: بین 
مذاکره و دیدار فرق بسیار است، در دیدار تنها 
عکس یادگاری می گیرند اما مذاکره ای نیست. 
آمریکایی ها هم به نظر می رسد که به دنبال دیدار 
هستند، نه مذاکره. قطعا دیدار با ترامپ به نفع ما 

نیست و به نفع خود ترامپ خواهد بود.

ضرورتی در مجمع برای تصویب 
لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود 

درباره  سوالی  به  پاسخ  در  باهنر  محمدرضا 
 CFT آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و
گفت:   نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
در ارتباط با مسئله کنوانسیون های مرتبط با 
تشخیص  مجمع  اعضای   FATF کارگروه 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  نظام  مصلحت 
مفاد  در  ایران  قبلی  تعهدات  بازخورد  ابتدا 
و  شود  مشخص  نهاد  این  سوی  FATF  از 
ببینیم آیا تاکنون از اجرای مفاد مشخص شده 
در این کارگروه منتفع شده ایم یا خیر، سپس 
به تصویب بندهای باقی مانده از جمله پالرمو 

و CFT بپردازیم.

رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با 
مکرون رئیس جمهور فرانسه با اشاره به 
اینکه رویکرد اصلی جمهوری اسالمی 
ایران حفظ برجام بوده و همواره در این 
راستا تالش می کند، اظهار کرد: اجرای 
کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین 
آبراه ها  امنیت کشتیرانی آزاد در همه 
از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز، دو 
ایران در مذاکرات کنونی  هدف اصلی 
است. روحانی عدم پایبندی به برجام و 
خروج یکجانبه آمریکا از این توافق را 
با هدف بروز مشکالت فراوان در مسیر 
تعامالت ایران با دیگر کشورها برشمرد 

اقدام  این  از  پس  متأسفانه  گفت:  و 
یکجانبه آمریکا، کشورهای اروپایی نیز 
اقدامی عملی در مسیر اجرای تعهدات 

خود نداشتند.

رفع کامل همه تحریم ها 
زمینه ساز مذاکرات بعدی

رئیس جمهور رفع کامل همه تحریم ها 
علیه ایران را زمینه ساز مذاکرات بعدی 
نتواند  اروپا  اگر  کرد:  تاکید  و  دانست 
تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام 
سوم در کاهش تعهدات برجامی را به 
اجرا خواهد رساند که البته این اقدام هم 

مانند دیگر مراحل اقدامی قابل بازگشت 
خواهد بود.

اروپا تا پنجشنبه وقت دارد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز 
گفت: مذاکرات ما با اروپا ادامه دارد، ضمن 
اقداماتی صورت  اینکه درباره گام سوم 
تصمیم گیری  آخر  مراحل  در  و  گرفته 
هستیم. او افزود: چنانچه اروپایی ها تا روز 
پنجشنبه اقدامات الزم را انجام ندهند، بر 
اساس تصمیمی که در ۱۸ اردیبهشت 
ابالغ شد، نامه ای به اروپا می نویسیم و 
گام سوم را بر می داریم. ظریف با اشاره 
گفت:  ایران،  گام سوم  مصداق های  به 
گام  این  درباره  دولت  پیشنهاد های 
قطعی  تصمیم  اگر  و  است  مشخص 
گرفته شود، رسما اعالم می کنیم. ظریف 
ادامه داد: جمهوری اسالمی میز مذاکره 
را ترک نمی کند و همیشه برای اجرای 
برجام آمادگی داریم و اگر اروپایی ها به 
تعهدات خود عمل کنند، ما نیز تعهدات 

مان را از سر می گیریم. وزیر امور خارجه 
با بیان اینکه تمام اقدامات ما در قالب 
قانون و بند ۳۶ برجام است، تصریح کرد: 
گفتگو ها را چه مذاکرات و گفتگو هایی 
بنده در فرانسه و چه گفتگو های آقای 
اروپا  اقدام  چگونگی  مورد  در  عراقچی 
خود  تعهدات  اروپا  اگر  می دهیم،  ادامه 
برمی داریم  را  گام سوم  ندهد،  انجام  را 
و همان طور که رئیس جمهور در نامه 
خود نوشتند، هنوز امکان بازگشت ما در 
صورت اقدام مناسب اروپایی ها وجود دارد.

ظریف با اشاره به اجرای ساز وکار مالی 
اینستکس مقدمه ای  اینستکس، گفت: 
برای اجرای تعهدات اروپا است که چین 
و روسیه ۱۱ تعهد خود را انجام داده اند و 
البته ما آنها را در کنار اروپا قرار نمی دهیم.
وزیر امور خارجه افزود: اروپا تقریبا تمام 
کرده  قطع  ما  با  را  خود  تجاری  روابط 
است، بنابراین اینستکس مقدمه ای برای 

اجرای تعهدات اروپایی هاست.

ایران، فرانسه را تهدید کرد آیا گام سوم در راه است؟

بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  با  ایسنا- 
کشور و با تخصیص سهمیه استانی، 
نرخ  با  دانش آموزی  دفاتر  توزیع 

مصوب دولتی آغاز شد.
تولید  آموزی  دانش  دفاتر  مجموع 
شده با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، بالغ 
بر ۱۵ میلیون جلد است که بیش از ۲ 
میلیون و ۲۰۳ هزار جلد آن به دانش 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  آموزان 
بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام 
دانش  هر  ازای  به  جلد   ۵ تعداد  به 

آموز، اختصاص یافته است.
۵۰ درصد مابقی دفاتر دانش آموزی 

به ۱۰ استان محروم کشور و برحسب 
درصد تعداد دانش آموزان هر استان 
طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش 

ارسال خواهد شد.
سایر  بین  نیز  باقیمانده  درصد   ۵۰
به درصد دانش  با توجه  و  استان ها 
آموزان هر استان تخصیص داده شده 
افزار  نوشت  توزیع  مورد  در   است. 
بر اساس آمار اعالمی انجمن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار 
)هر  قراص  هزار   ۴۴۰ تعداد  کشور، 
و  مشکی  مداد  عدد(   ۱۴۴ قراص 
رنگی، ۲۰۰ هزار قراص مداد پلیمری 

توزیع  آماده  خودکار  میلیون   ۲۰ و 
طبق  است  هاست.گفتنی  استان  در 
کشور  بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبه 
ترتیب  به  آموزی  دانش  دفاتر  قیمت 

 ۶۰ تومان،   ۱۷۰۰ برگ   ۴۰ دفترچه 
برگ ۳۴۰۰   ۸۰ تومان،  برگ ۲۵۰۰ 
 ۴۲۰۰ برگ   ۱۰۰ دفترچه  و  تومان 

تومان تعیین شده است.

توزیع دفاتر دانش آموزی با نرخ دولتی آغاز شد

از جمله نظم و قرار گرفتن در  )ادامه سرمقاله (  

صف برای استفاده از یک وسیله بازی مثل 
تاب و سرسره تا بازی های دسته جمعی مثل 
فوتبال را می آموزند. شما پدر و مادر و شما 
وارد  می توانید  لبخند  یک  با  گرامی  مسئول 
وقت  صرف  با  و  شده  کودکان  شاد  دنیای 
و زمان، در ایجاد انگیزه و ساختن آینده ای 
روشن برای این آینده سازان کشورمان  سهیم 
شوید. خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات 
تلگرام  آیدی  به  سرمقاله  درباره   خود 

Avaeiran1  @ ارسال کنید.

اصالح فرآیند تعیین نرخ
 سود بانکی در آینده

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: 
االن ما نرخ سود سپرده را تعیین می کنیم بعد 
می رسیم به نرخ سود تسهیالتی که به تسهیالت 
گیرنده پرداخت می شود و این باید برعکس شود 

و اصالح این فرآیند آرام آرام در حال انجام است.

کاهش 2۰ درصدی قیمت
 برنج ایرانی در راه است

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی 
درباره آخرین تحوالت بازار اقالم اساسی اظهار 
کرد: با عرضه برنج نو از هفته های آینده در 
بازار پیش بینی می شود که قیمت برنج ۱۵ تا 

۲۰ درصد کاهش یابد.

نرخ ارز کاهش می یابد

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه دولت معتقد است نرخ ارز باید کمتر از 
بهای فعلی باشد، گفت: براساس تجزیه و تحلیل 
اقتصادی نرخ ارز را پایین تر از قیمت فعلی می دانیم 

و حتما باید کمتر شود.

دریافت وجه بابت استفاده از کارت 
سوخت جایگاه تخلف است

ایسنا - طبق روال معمول کارت های آزاد جایگاه ها 
فعال و در دسترس مراجعین جهت سوختگیری 
است، به همین لحاظ دریافت هرگونه مبلغ یا 
وجهی بابت استفاده از کارت آزاد جایگاه توسط 
اپراتورها و متصدیان تلمبه در جایگاه های عرضه 

سوخت ممنوع بوده است.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵ تلفن:۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

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

آگهی مزایده عمومی به شماره 1۰98۰۰3463۰۰۰۰۰5
در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره 116689 ت 45059 ه مورخ 1390/06/08 هیئت محترم وزیران  
در خصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان بر اساس صورتجلسه چهلم کارگروه مرکزی فروش سوخت 
و مصوبات کارگروه فروش سوخت استانی، استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی 
مشمولین این طرح سهمیه سوخت مرزنشینان )به میزان 12 میلیون لیتر( با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 1098003463000005 

به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 1398/6/11 ساعت 10 صبح  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:  

1398/6/21 ساعت 13  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/6/21 ساعت 13/30   
زمان بازگشایی: 1398/6/23 ساعت 9 صبح  زمان اعالم به برنده: 1398/6/23 ساعت 12 

ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها و اعالم به برنده در بستر سامانه 
انجام خواهد شد. شرایط شرکت کنندگان در مزایده: 1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- توان 
اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 3- دارای کارت پیله وری و یا کارت 
بازرگانی معتبر باشد 4- توان مالی متناسب با خرید سهمیه با گردش حساب بانکی 6 ماهه منتهی به 
تاریخ برگزاری مزایده به میزان حداقل 456 میلیارد ریال 5- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های 

اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی و معوقات بانکی 
متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( یا واریز مبلغ 
11/088/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2171132101003 با 
عنوان تمرکز وجوه سپرده استانداری خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت 

نامه یا فیش واریزی را ضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.
استانداری خراسان جنوبی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس ۴۹ و ۴۹/۱ 
روبروی پمپ CNG مدرس 

۰۹3۶۵۰۴۵۹۶2 - 32۴3۶۹7۹

طبخ زغالی

پیک رایگان

مــژده                                                                                         مــژده
طلب علم بر هر انسانی واجب است. همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص(

بزرگساالن                                                                                     دانش آموزان  سـواد آمـوزی رایگـان
 * کلیه خانم ها و آقایان بی سواد و کم سواد

 *کلیه معلوالن )نابینا ، ناشنوا، جسمی حرکتی ، کم توان ذهنی( بی سواد و کم سواد 
 * برگزاری کالس های تقویتی )فارسی و ریاضی( ویژه دانش آموزان معلول و عادی

 مقطع ابتدایی
در پایان دوره به فراگیران مدرک تحصیلی رسمی از سوی مدیریت آموزش و پرورش بیرجند 

اعطا خواهد شد.
فراگیران در طول تحصیل از بسته های حمایتی و تشویقی 

)لوازم التحریر- سبد غذایی - کمک هزینه توانبخشی و سفرهای زیارتی ( بهره مند می گردند.
مکان: انتهای خیابان موسی بن جعفر)ع(    شماره تماس جهت ثبت نام: ۰91519۰8۰34

پروتئیــن دالیــا 

بازار روز پاسداران: ۰۹۹۰۱۱2۵7۸۹ - ۰۵۶32۴۴2۸7۶ - بهروش

سردست برزیلی )کیلویی(   ۵۱/۰۰۰ تومان
ران برزیلی )کیلویی(           ۵۴/۵۰۰ تومان
شنیسل )کیلویی(                       2۱/۵۰۰ تومان
خیارشور نول )دبه ای(         23/۰۰۰ تومان
خیارشور یک )دبه ای(         ۱۸/۰۰۰ تومان
خیار شور ویژه )دبه ای(         ۴2/۰۰۰ تومان
استیک پاک جم )بسته ای(   2۱/۵۰۰ تومان

خمیر پیتزا ۹۵۹۵                 ۴۵۰۰ تومان 
خمیر پیراشکی ۹۵۹۵          ۶۵۰۰ تومان 
پنیر ۱۸۰ گرمی ۹۵۹۵        ۶۵۰۰ تومان

سس رعنا ۹۰۰ گرمی        ۱۰۸۰۰ تومان 
سس رعنا ۴3۰ گرمی           ۵7۵۰ تومان 
سس رعنا 2۰۰ گرمی           2۹۵۰ تومان
انواع سس تک نفره رعنا         ۱۹۵تومان

عالم همه محو گل رخسار حسین است       ذرات جهان در عجب از کار حسین است

حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد
طبق سال های گذشته در ایام محرم جلسه سخنرانی و عزاداری برگزار می کند: 

از شب چهارم محرم ۹۸/۶/12 الی ۹۸/۶/1۵ شش محرم به مدت چهار شب
 بعد از نماز مغرب و عشا

حرکت هیئت از شب هفتم ساعت ۲۰/۳۰ 
سخنران جلسه: حجت االسالم خلیلی

 مداحان:  حاج زین العابدین محسنی ، حاج رضا فرهنگ جو، کربالیی سجاد علی آبادی
مکان : نبش مدرس ۴۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع( رحیم آباد

هیئت عزاداران سید الشهداء )ع( روستای آغلدر  برگزار می کند:
مراسـم عـزاداری دهـه اول محـرم

شروع مراسم یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه سید الشهداء )ع( روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم حسینی از اساتید محترم مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان جنوبی
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

ضمنا هیئت روزهای نهم و دهم محرم ساعت ۷ صبح به سمت مکان های
 پیش بینی شده هرساله حرکت خواهد داشت.

هیئت عزاداران سید الشهداء )ع( روستای آغلدر
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جمعآوری758میلیونتومانکمکمردمیدرمرحلهاولجشنعاطفهها

فارس-مدیر کل کمیته امداد امام خمینی با اشاره به برگزاری مرحله اول جشن عاطفه ها در استان، گفت: در این مرحله با کمک مردم و خیرین758 میلیون تومان برای نیازمندان 
جمع آوری شده است. سلم آبادی با بیان اینکه مردم  سال گذشته دو میلیارد و 800 میلیون تومان در جشن عاطفه ها به دانش آموزان نیازمند کمک کردند، اعالم کرد: سامانه پرداخت 
تلفن همراه با  سرشماره # 05۶*۱*8877*، تلفن نیکوکاری با شماره 0۹۶8877، سایت کمیته امداد، اپلیکیشن سناو... آماده  دریافت کمک های نقدی هم استانی ها خواهد بود.

باسالم وخسته نباشید خواستم یه نظر درباره مراسم 
شب عاشورا در شهربیرجند بدم که متاسفانه سال 
میتوانید  واگرشما  نداشت  خوبی  بازخورد  پیش 
به گوش دست اندر کاران برسانید مراسم شب 
واقع  عاشورا  حسینیه  در  رسوم  طبق  عاشورا 
درخیابان مطهری برگزار میشه که در قدیم به 
خاطر جمعیت کم و فرهنگ قدیم بسیار عالی بوده 
است  ولی متاسفانه چندسالی چهره ی این مراسم 
رنگ وبوی دیگری گرفته مثال سال پیش بدلیل 
شلوغی بیش از حد تمام معابر بسته شده بود وعبور 
ومرور وسایل امدادی واقعا سخت بود تاجایی که 
امبوالنس مجبور به زدن آژیر برای باز شدن راه 
ومسیر می کردند  از طرفی تامین امنیت هرکوچه 
باریک وتاریک این محله واقعا سخت که متاسفانه 
باعث اذیت وآزار بعضی از بانوان شده بود. بعضی 
از خانواده هاهمراهشان سگ خانگی! آورده بودند 
که باعث شد انگشت یک نفر رو سگ گاز بگیرد  
متأسفانه رفتاری از بعضی ومعدود افرادی رخ می 
دهد که دور از شان ومنزلت شب عاشورا وعزاداری 
مشخص  برنامه  یک  نبود  دیگر  یکی  هست 
عزاداری هست که هر هیئت برای خودش می 
خواند و برای خودش زنجیر می زند و همهمه 
و قاطی شدن صداها واقعا دور از شأن عزاداری 
هست . بهترهست امسال واقعا فکر وبرنامه ی 
منظمی شود یا درمکان بزرگتر و قابل گنجایش 

عزاداری برگزارشود.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم امروز به همراه چند مهمان رفتیم باغ رحیم 
آبادمشاهده کردیم که متاسفانه کارگاهها و صنایع 
دستی تعطیل شده اند. مطلع شدیم به علت انتقال 
اداره کل میراث این کارگاهها تعطیل شده اند. لطفا 
پیگیری کنید چرا بیرجند با اماکن گردشگری کم 

باید این مکان زیبا تبدیل به  اداره شود.
۹05...۶5۱

با سالم خدمت شورای اسالمی روستای شارقنج 
و باالخص دهیار پرتالش که با فعالیت بی دریغ 
و شبانه روزی خود چهره روستا را دگرگون کرده 

خداوند به ایشان قوت وسالمتی بدهد.
۹۱5...3۹۶

سالم آوا روی صحبتم با شهرداری است حیف 
را یدک  ایران  ترین شهر  پاکیزه  نام   است که 
می کشیم ولی فقط برای خیابانهای اصلی ... لطفا 

سری هم به کوچه های فرعی بزنید!؟
۹۱5...542

شهید  بنیاد  کل  ریاست  هستم  مادرشهید 
شهیدم  مادر  که  من  ولی  آمدند  شهرمان  به 
رساندم  بنیاد  به  را  خودم  دارم  که   بامشکالتی 
ولی دریغ ازدیدار... بهتر نبود اطالع رسانی انجام 
می گرفت تا من که مادر شهیدم مشکالتم را می گفتم.
۹۱5...۹40

از  بسیاری  که  آنجا  از  استاندار  آقای  جناب 
کارگاههایی که در زمینه مدیریت در سازمانها 
برگزار می شود رؤسا و مسئوالنی که پستهای 
حساس دارند به بهانه کار فقط قسمت کوتاهی 
از جلسه را شرکت می کنند در حالی که بسیار 
از مشکالت در ادارات ناشی از شیوه تعامل اشتباه 
مدیر با کارکنان و ارباب رجوع هست. لطفا دستور 
بدهید حداقل در بیرجند دوره مدیریت اسالمی به 
صورت تئوری و عملی با ذکر مصداقهایی که با 
پژوهش به دست می آید در استانداری برگزار شود.
۹۱0...۶73

جناب آقای شهردار معصومیه پایین،  یک خیابان 
اصلی داره و رفت  و آمد زیاد، نه جدول کشی نه 
آسفالت  مناسب نه فضای سبزی.  به جای خیابون 
های محله های اقشار پولدار و شیک یه فکری  به 

حال  محله محروم ما بکنید.
۹3۹...۹۱5

تنها راه پیشرفت بیرجند این است که افراد متدین 
و صاحب علم که مرتب سعی می کنند نمازها را 
در مسجد اقامه کنند.کاری خدایی انجام دهند در 
جلسه ای افراد میانسال گمنام و پیگیر و خداترس 
را برای نمایندگی مجلس و شورای شهر معرفی 
و از بین آنها چند نفر را انتخاب کنند و در قالب 
یک جریان مستقل یا حزب به مردم معرفی کنند.

تا صاحبان شهرت کم دغدغه و صاحبان ثروت 
یا افراد کم برش در مسند نمایندگی قرار نگیرند.

۹۱0...724
یک اعتراض کافی است مزایده بنیاد لغو شود 
افسوس که مردم بیرجند آرام تر از آن هستند  
دارند.  فرهنگ  ادعای  که  مردم  این  بر  وای 
زمین فروشی بنیادکافی است، مال خودمان را 
به خودمان می فروشند انصاف نیست از بی 

تفاوتی خارج شوید.
۹38...4۱5

از جاده تقچرآباد مانده آسفالت شود  5کیلومتر 
زیرسازی آماده است، لطفا رسیدگی فرمایید.

۹۱5...۱۹۹
برق علی آباد لوله هنوز مشکل دارد و اداره برق هم 

هیچ همتی برای مردم شهرک نمی کند.
۹۱5...0۹۹

با سالم وخسته نباشید و باتشکر از اختصاص 
اتوبوس  به بلوار میالد منازل فرهنگیان ، در خواست 
داریم با توجه به فرا رسیدن  ایام مدرسه تعداد 
اتوبوس های این منطقه را بیشتر کنید و همچنین 
مسیر اتوبوس ها را هم تغییر دهید تا بتوانیم به موقع  
فرزندانمان را به موقع به مدرسه ودانشگاه برسانیم. 
یک شهروند

ی 
کبر

س: ا
عک

اعتبارات  سهم  استاندار  پیگیری  با  محمودآبادی- 
برابر شد.وزیر صنعت،  این استان ۱0  تبصره ی ۱8  
و  توسعه  و تجارت عصر شنبه    در نشست  معدن 
خراسان  اعتبار  گفت:  جنوبی  خراسان  سرمایه گذاری 
جنوبی از محل تبصره ۱8 قانون بودجه با درخواست 
استاندار از 30 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان و ۱0 
برابر افزایش یافت.رضا رحمانی افزود: استاندار خراسان 
جنوبی خواستار اختصاص 300 میلیارد تومان از محل 
اعتبارات تبصره ۱8 شدند که با آن موافقت کردیم.وی 
بیان کرد: با اینکه با محدودیت های بودجه ای مواجه  ایم 
اما با تامین اعتبار طرح توسعه الستیک سنگین شرکت 
کویر تایر بیرجند موافقت کردیم چون این طرح برای 
از  ما مهم است. وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی 
سیاست های این وزارتخانه در دوره جدید را بازگشایی 
هر نوع گذرگاه مرزی خاکی و زمینی اعالم کرد و گفت: 
بیشترین مبادالت را با کشورهایی از جمله عراق، ترکیه، 
آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان داریم که 
برای بازگشایی مرز خراسان جنوبی از جانب افغانستان 
نیز پیگیری های الزم را در دستور کار قرار می دهیم.

اولویتبازارچهها
وی افزود: خراسان جنوبی دارای موقعیت مرزی است اما 
سه بازارچه این استان از جانب کشور افغانستان یکطرفه 
بسته شده که بازگشایی بازارچه های مرزی را به جد در 
دستور کار داریم.رحمانی نمایشگاه محصوالت تولیدی 
کشور با محوریت خراسان جنوبی را یادآور شد و گفت:این 
نمایشگاه آبان امسال در مزار شریف افغانستان برگزار 
می شود که برای یارانه شرکت ها خواستار مساعدت شدیم.

وی ادامه داد: استان مرزی خراسان جنوبی همه نعمت ها را 
یکجا دارد و یکی از آنها داشتن بهترین انسان هاست که اگر 
عمر داشته باشم نیت کرده ام حتما با مردم مناطق مرزی 
استان دیدار داشته باشم.وزیر صمت یادآور شد: تاکنون تنها 
برای مجتمع فوالد قاینات 2 هزار و 350 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شده که کار بسیار بزرگی است و در 
استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.وی گفت: در دوره ای قرار 
داریم که محدودیت های بودجه ای شدید است اما ۱۱ 
استان محروم را در اولویت پروژه ها قرار داده ایم و هیچ 

محدودیتی قائل نخواهیم شد.

اشتغالمعادن
رحمانی افزود: در دوره جدید به ویژه در حوزه معادن که 
اکثر آنها صنایع معدنی در مناطق روستایی و شهرستان ها 
هستند، سیاست راهبردی این است که هر گونه جذب 
نیرو باید از همان منطقه انجام شود و این موضوع کتبی 
ابالغ شده اما به همراهی مسئوالن نیاز داریم.وی با 
اشاره به اینکه در برخی مناطق پیمانکار غیربومی است 
اضافه کرد:نیروهای انسانی نیز از خارج منطقه یا استان 
به کارگیری می شوند در حالیکه دلیلی ندارد و سیاست 
این است نیروی موردنیاز از همان منطقه جذب شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین باید گردش 
مالی واحد تولیدی در همان استان جذب شود به عالوه 
اینکه تدارکات شرکت تا جای ممکن از شهرستان و 
استان تامین شود و اگر این موارد عملیاتی شود مردم 
نیز خدمات را لمس خواهند کرد. وی وجود معادن را از 
دیگر ظرفیت های استان مرزی خراسان جنوبی برشمرد 
و افزود: دروازه فعال کردن معادن، اکتشافات است که 
امسال خراسان جنوبی در این زمینه رتبه نخست کشور 

را کسب کرده است.

افزایشذخایرمعدنی
رحمانی با توجه به اینکه بیشترین بودجه اکتشاف کشور 
به خراسان جنوبی اختصاص یافته گفت: ذخایر معدنی 
استان از 2 میلیارد تن به 3.7 میلیارد تن رسیده است که 
با اکتشافات جدید نیز افزایش خواهد یافت.وی با تاکید بر 
اینکه باید برای سرمایه گذاران حوزه معادن فرش قرمز 
پهن شود تاکید کرد: بایستی زمینه جذب سرمایه گذاران در 
استان فراهم شود زیرا هیچ تضادی نداریم و هر جا بخش 

خصوصی اعالم آمادگی کند ما نیز حمایت خواهیم کرد.

تشکیلشورایمعادن
رحمانی خواستار تشکیل شورای معادن استان شد و 
گفت: در خصوص اکتشافات معدنی ما نیز مدافع منابع 
طبیعی و محیط زیست هستیم اما کارخانه اسید در مس 
سرچشمه با هزینه کرد صدها میلیارد تومان به زودی به 
بهره برداری می رسد.وی تاکید کرد: نباید در این حوزه زیاد 
سخت گیری کرد، خراسان جنوبی صدها کیلومتر مساحت 
دارد ،چرا باید در این استان نیز مانند رامسر مشکل داشته 
باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موانع قانونی 
در این زمینه وجود دارد اما می خواهیم موضوع با تفاهم 
حل شود، البته در مورد واگذاری دست ما بسته است و 
باید از طریق مزایده پیش برویم.وی در ارتباط با صادرات 
خراسان جنوبی گفت: برای صادرات نه تنها به افغانستان 
که با کشورهای آسیای میانه باید کارگروه تشکیل شود 
و برای محصوالت مختلف بخش خصوصی ورود کند.

رحمانی با اشاره به دوره تحریم گفت: نگذارید صادرات 
افت پیدا کند، تنها اختالف روی صادرات ریالی است که 
اخیرا در شورای گفت و گو به بحث گذاشته شده است. 

مشکلجدیدربخشزیرساختها
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای 
اسالمی نیز دراین جلسه با این جمله که موتور توسعه این 
استان توسط فعاالن اقتصادی در حال روشن شدن است. 
خواستار توجه به زیرساخت های مورد نیاز در استان شد.نظر 
افضلی افزود: تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی می توانند 
در استان اشتغال پایدار ایجاد کنند اما نیاز به حمایت دارند.

وی تصریح کرد: یکی از ظرفیت های مهم استان خراسان 
جنوبی وجود معادن است اما در بخش زیرساخت ها مشکل 
جدی وجود دارد.نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: پنح درصد معادن کشور در مقابل 
نیم درصد صنعت کشور در این استان وجود دارد که باید 
به آن توجه ویژه شود.وی ظرفیت کشورهای افغانستان، 
پاکستان و هند برای توسعه تجارت را یاد آور شد و گفت: 
در این زمینه نیازمند توجه ویژه هستیم.افضلی یادآور شد: 
گذشت 20 سال خشکسالی پیاپی رمق مردم را گرفته و 
سال گذشته نهبندان تنها 2۶ میلیمتر بارندگی داشته است.

وی گفت: در استانی که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است 
باید صنعت متناسب با کاهش کشاورزی رشد پیدا کند 
تا شاهد مهاجرت مردم به ویژه مناطق مرزی به شهرها 
نباشیم.رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی یادآور شد: 
شهرستان نهبندان از سال ۹۱ تا ۹5 مهاجرت بیش از هفت 
هزار نفر را تجربه کرده است لذا باید حداقلی از معیشت 
برای مردم تعریف شود تا با ایجاد این حداقل ها از مهاجرت 
جنوبی  خراسان  گفت:  کرد.وی  جلوگیری  بتوان  مردم 
پتانسیل های زیادی دارد و به تعبیری روی گنج خوابیده 
است اما جز رنج چیزی در زندگی مردم دیده نمی شود.

تدوینبستهویژهحمایتازسرمایهگذاران
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اسالمی نیز در ادامه ی این جلسه گفت: در حال حاضر 
مشکل آب را در استان داریم و باید صنایع کم آب در 
استان ایجاد شود.حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
افزود: دولت باید توجه ویژه ای به استان مرزی خراسان 
جنوبی داشته باشد تا جلوی مهاجرت جمعیت استان به 
شهرهای دیگر گرفته شود.وی با تاکید بر لزوم تدوین 
بسته ویژه حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
خراسان جنوبی گفت: باید این بسته تدوین شود تا با 
افزایش جاذبه و سرمایه گذاری شاهد رونق استان باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مشکالت واحد های تولیدی گفت: 
واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت طرح توسعه خود 
با مشکل مواجه اند.وی با بیان اینکه طرح توسعه شرکت 
کویر تایر بیرجند باید به صورت ویژه پیگیری شود تاکید 
کرد: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال خوبی در 
استان فراهم می شود و اگر اشتغال در این استان  مرزی 
دیده نشود، مهاجرت مردم سبب تحمیل هزینه های بسیار 
بیشتری بر کشور خواهد شد.حجت االسالم عبادی تاکید 
کرد: شرایط استان مرزی خراسان جنوبی به گونه ای است 
که باید شرکت های سرمایه گذاری از جمله ایمیدرو و ایدرو 

ورود جدی تری داشته باشند.

اهرمتوسعهاستان
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه گفت: خراسان جنوبی استانی کم جمعیت 
است.فرهاد  فراوان  پتانسیل های  و  وسعت  فراغ  با  اما 
فالحتی افزود: این سه ویژگی پاشنه آشیل استان نیست 
بلکه اهرم توسعه استان محسوب می شود.وی با بیان اینکه 
زیرساخت های فنی بازارچه مرزی یزدان زیرکوه فراهم 
شده است تصریح کرد: تحقق بازگشایی این مرز باید مورد 
توجه وزارت صمت قرار گیرد چراکه راه اندازی این بازارچه 
تنها مزیت برای زیرکوه نیست بلکه مزیتی برای کشور در 
زمینه ارتباط با آسیای میانه است.نماینده مردم قاینات و 
زیرکوه تاکید کرد: باید از االن خوشه صنعت فوالد را برای 
شهرستان قاینات ببینید و برای آن برنامه ریزی داشته باشید.

وی گفت: مجتمع فوالد قاین نیروی انسانی خوبی را به 
کارگیری خواهد کرد اما گردش مالی آن باید در استان باشد 
و منابع مالی از استان خارج نشود.فالحتی با بیان اینکه باید 
بسته توسعه زرشک و زعفران ویژه دیده شود عنوان کرد: 
تحقق این امر باید در دستور کار ویژه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

کجسلیقگیاجرایقانون
وی با اشاره به اینکه هیچ قانونی در کشور مانع تولید نیست 
گفت: بلکه هر مشکلی وجود دارد به دلیل کج سلیقگی در 
اجرا و ابالغ یا تناقض هایی است که با قانون های سال های 

گذشته به وجود آمده است.

خراسانجنوبیراویژهببینید
نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس 
نیز گفت: معادن شهرستان های طبس و فردوس بسیار فعال 
است که انتظار داریم وزیر صمت حتما به این شهرستان ها 
سفر کند.محمدرضا امیرحسنخانی افزود: ما به عنوان قطب 
پنجم نساجی کشور، فردوس را معرفی کردیم که امید است 
مورد توجه واقع و عملیاتی شودوی توجه به زغال سنگ 
طبس را خواستار شد و گفت: با توجه به اینکه مجتمع پروده 
خیلی فعالیت خوبی ندارد انتظار داریم موضوع موردبررسی 

قرار بگیرد.نماینده مردم چهار شهرستان استان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: نرخ تسهیالت، تامین اجتماعی و 
مالیات نمی تواند در خراسان جنوبی با کشور یکسان باشد.
اما باید توسعه یابیم ،اکنون مواد اولیه از کیلومترها دور تر 
وارد استان و در کیلومترها دور تر وارد بازار می شود لذا 
اگر تمام هزینه های استان با سراسر کشور یکسان باشد 
متضرر خواهیم شد.وی گفت: خراسان جنوبی را تا ویژه 
نبینید امکان توسعه یافتگی آن وجود ندارد؛ اینجا با شمال 
کشور فرق دارد.امیرحسنخانی اضافه کرد: نمی گوییم منابع 
طبیعی تخریب شود اما برای استان معدنی خراسان جنوبی 
باید نسخه ی ویژه ای پیچید چون معدنکار با هزینه هایی 
دارد خیلی تحت فشار است.وی گفت: درخواست  که 
داریم به نواحی و شهرک های صنعتی خراسان جنوبی 
نگاه ویژه ای شود چون نمی توان گفت اینجا جمعیت ندارد.

توقفتعطیلیواحدهادریکسالگذشته
استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به 
شرایط واحد های تولیدی گفت: با افتخار اعالم می کنیم 
از سال گذشته تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل 
نشده است و حتی شاهد فعالیت مجدد برخی واحدها 
نیز بوده ایم.محمدصادق معتمدیان افزود: در ارتباط با 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، مدل بومی و استانی 
در خراسان جنوبی اجرا شد که در این خصوص به صورت 
میدانی در واحدهای تولیدی حاضر شدیم و از نزدیک در 
جریان مسایل و مشکالت واحدها قرار گرفتیم.نماینده 
عالی دولت در خراسان جنوبی عمده مشکالت واحدهای 
تولیدی استان را مانند سراسر کشور در بخش بانک ها، 
اجتماعی و  تامین  وثایق، سرمایه در گردش، مالیات، 
حوزه های تعهدآور زیرساختی مانند آب، برق، گاز و سایر 

انشعابات اعالم کرد.
وی با اشاره به این بازدید ها یادآور شد:بازدید از واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان مصوباتی به همراه داشت که بخش 
قابل توجهی اجرایی شده و بخشی نیز در دست اجراست 
که امید است بتوانیم حمایت های عملی از تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی داشته باشیم هرچند نیازمند واگذاری 
اختیارات بیشتری هستیم.معتمدیان افزود:خام فروشی از 
عمده مشکالت بخش معدن و محصوالت استراتژیک 
که امیدواریم با تمرکز بر ایجاد واحدها و صنایع فرآوری از 
خام فروشی محصوالت این استان جلوگیری شود.استاندار 
گفت:  در مقطعی که وزیر جدید انتخاب شد، شاهد خدمات 
ارزنده ای از جمله ثبات قیمتی هستیم همچنین مباحث 
مربوط به ساخت داخلی مورد توجه است که در این زمینه 
چند ماه گذشته بزرگترین نمایشگاه تولیدات داخلی برگزار 
شد و منجر به رفع مشکالت بخش زیادی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی شد و در سامانه رصد برای  ۱00 قلم 
کاال شاهد ثبات خوبی در بازار کشور هستیم.معتمدیان 
اضافه کرد: از مجموعه سازمان صمت استان نیز به خاطر 
خدمات قابل توجهی که در ماه های اخیر به ویژه در تنظیم 
بازار داشتند، قدردانی می کنیم چراکه خراسان جنوبی در ایام 
نوروز از محدود استان هایی بود که قیمت اقالم موردنیاز 

مردم را تا حد قابل قبولی مدیریت کرد.
استاندار خراسان جنوبی خواستار اجرای چند طرح تولیدی 
در شهرستان های استان شد و گفت: با عنایت به محرومیت 

برخی شهرستان های مرزی و تازه تاسیس استدعا داریم 
حداقل در هر شهرستان یک طرح تولیدی با همکاری 

شرکت سرمایه گذاری ایمیدور اجرایی شود.

کمکبهاحداثزیرساختمعادن
معتمدیان ادامه داد: از درخواست های جدی ما کمک به 
احداث زیرساخت های معادن استان به ویژه معادن طال 
است که بیش از 20 تن طال شناسایی شده و قابلیت 
واگذاری دارد و بخشی نیز واگذار شده است.وی با اشاره به 
اینکه خراسان جنوبی جزو کم درآمدترین استان های کشور 
است گفت: یکی از راه های خروج از این شرایط توجه 
به واحدهای فرآوری معدنی و محصوالت استراتژیک 
کشاورزی استان است.وی یادآور شد: خراسان جنوبی با 
وجود 33۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان امن ترین 
مرز کشور است اما متاسفانه از سال ۹3 تاکنون سه بازارچه 
مرزی استان مسدود و تعطیل شده است. این موضوع سبب 
شده سال گذشته 400 میلیون دالر کاهش صادارت نسبت 

به سال ۹۶ به دلیل محدودیت چهار قلم کاال صادارتی 
به افغانستان داشته باشیم.وی تاکید کرد: زیرساخت های 
فنی و زمینه فعالیت در بازارچه های مرزی استان فراهم 
شده است و امیدواریم سریعتر شاهد بازگشایی بازارچه های 
خراسان جنوبی برای تامین معیشت مرزنشینان باشیم.

لغومحدودیتواردات
معتمدیان خواستار لغو محدودیت واردات در مقابل صادرات 
مرزنشینان خراسان جنوبی و اختصاص 300 میلیارد تومان 
از محل تبصره ۱8 قانون بودجه شد و گفت: نداشتن بازار 

فروش مهمترین مشکل ما در بخش تولید استان است.
وی همچنین خواستار اجرایی شدن بیمه 20 هزار نفر از 
قالیبافان استان و مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در این زمینه شد و گفت: خراسان جنوبی ظرفیت خوبی در 

زمینه تولید و صادرات فرش دستباف دارد.

صادراتاندکدرمقابلتولیدویژه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز 
در این نشست از میزان صادرات زرشک استان در مقابل 
میزان تولید خبر داد و گفت: ساالنه ۱۹ هزار تن زرشک 
خشک در استان تولید و فقط 370 تن صادر می شود 
بنابر این باید یک بسته حمایتی در این زمینه تدوین شود.
محسن احتشام  افزود: نبود برند یکی از مشکالت مهم 
محصوالت استراتژیک استان است.وی گفت: در سال 
رونق تولید از دولتمردان انتظار داریم برای مسایل اقتصادی 
و حل مشکالت واحدهای تولیدی تصمیمات استراتژیک، 
کارا و موثر بگیرند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند اضافه کرد: یکی از عمده مشکالت 
واحدهای تولیدی استان، برگشت ارز حاصل از صادرات به 
خصوص به کشور افغانستان است.وی گفت: سال هاست 
که فروش در کشور افغانستان ریالی بوده و بازگشت ارز 
عمال امکان پذیر نیست.احتشام اضافه کرد: اگر این شرایط 
ادامه داشته باشد بدون شک انگیزه صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و باعث ایجاد موضوعاتی 
در زمینه اشتغال خواهد شد.وی با بیان اینکه ۹۶ درصد 
صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهد 
افزود: همچنین بیش از ۶0 درصد اشتغال خراسان جنوبی 

در بخش صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است.

حمایتویژهدرشرایطویژه
وی گفت: فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار دارند در 
شرایط تحریم حمایت شوند چراکه در شرایط عادی نیاز 
به حمایت ندارند بنابر این باید در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طرحی تدوین شود تا در شرایطی که فضای کسب 
و کار با چالش مواجه است صادرکنندگان و تولیدکنندگان 

مورد حمایت قرار گیرند.

بیکاریپنهان
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اکثر واحدهای 
تولیدی استان با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند گفت: 
در این زمینه انتظار می رود بودجه ای با نرخ معقول در این 
زمینه اختصاص یابد تا شاهد رونق بیشتر تولید باشیم چراکه 
برخی واحدهای تولیدی، بیکاری پنهان دارند.وی خواستار 

منابع ریالی و ارزی برای نوسازی صنایع شد و گفت: در 
رونق تولید نیز منابعی به واحدهای تولیدی داده شد اما 
بیشتر باعث جا به جایی پول و رونق بانک ها شده است 
تا تولیدکنندگان ، استدعا داریم صنایع کوچک و متوسط 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند.احتشام بر لزوم توانمندسازی 
خراسان  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  تولیدی  واحدهای 
جنوبی عقب افتادگی های تاریخی دارد اما فضای کسب 
و کار آن نیاز به تصمیماتی با لحاظ کردن محرومیت ها و 
عقب افتادگی ها دارد.وی درخواست کرد واحدهای تولیدی 
پیشران و استراتژیک استان مورد حمایت قرار گیرند و افزود: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز است درخصوص این 

واحدها بسته ویژه ای ببیند.

اجراییشدنمصوباتکارگروه
وی با بیان اینکه مصوبات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع 
تولید باید اجرایی و عملیاتی شود گفت: برخی مشکالت 
ارسال می شود که  به کارگروه ملی  تولیدی  واحدهای 
انتظار می رود برای تسریع در امور، این مصوبات اجرایی 
شود.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: اینکه اختیارات 
بیشتری را در اختیار شورای ملی زعفران ایران قرار دادید 
قابل قدردانی است، ما نیز آمادگی داریم فرآیند صادرات 
زعفران را مدیریت کنیم.وی گفت: همچنین آمادگی داریم 
صادرات زعفران را به سویی جهت دهیم که در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزش افزوده بیشتری داشته 

و به سمت برندسازی و جایگاه سازی برویم. 

توجهبهمشکالتبخشخصوصی
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم در نشست فعاالن 
اقتصادی استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
استان تحت  در  واحد صنفی  در حال حاضر 3۱ هزار 
نظارت ۹ اتاق اصناف و 3۱ اتحادیه فعالیت دارند.رضا 
اقتصادی  افزود: در حالی ۹0 درصد بنگاه های  علیزاده 
کشور توسط اصناف اداره می شود که بخش خصوصی 
با مشکالت زیادی مواجه است لذا مسئوالن باید به این 
حوزه توجه ویژه داشته باشند.وی با اشاره به میانگین 
تراکم مکانی استقرار واحدهای صنفی در کشور به ازای 
هر 30 نفر یک واحد صنفی گفت: این  در حالی است 
که این شاخص در استان ما به ازای هر ۱5 نفر یک 
واحد است.رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی افزود: این 
شرایط فرصت استاندارد کسب و کار و توجیه اقتصادی 
و سود کسبه را در درازمدت تحت تاثیر قرار می دهد.وی  
بازنگری و اصالح قانون کار و تامین اجتماعی، تعیین نرخ 
ضریب مالیاتی به صورت استانی و جلوگیری از صدور 
مجوز فعالیت فروشگاه های زنجیره ای را از درخواست های 
کرد.  اعالم  جنوبی  خراسان  استان  در  اصناف  بخش 

زیرساختمعادنمغفولمانده
“علیرضا باقری” رئیس خانه ی معدن خراسان جنوبی نیز 
در این نشست از قوانین سخت گیرانه در بحث های محیط 

زیست و منابع طبیعی برای معدن داران گالیه کرد.
 وی گفت: مخالفت جدی محیط زیست و منابع طبیعی را 
با پل سازی، راه سازی و راه آهن نمی بینیم اما متاسفانه 
در حوزه معدن شاهد معارضات هستیم. باقری با تاکید 
بر اینکه زیرساخت معادن بسیار مغفول واقع شده است، 
افزود: همچنین به ایجاد صنایع فرآوری در حوزه معدن کم 
توجهی شده است.وی ادامه داد: براساس آخرین آمار دو 
معدن کار منطقه شاهکوه نهبندان را ترک کردند و منطقه 
ای که 450 نفر پتانسیل اشتغال داشته اکنون حدود 50 نفر 
مشغول فعالیت هستند.رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با 
اشاره به عدم اهمیت و توجه به فرسودگی ماشین آالت 
معدنی، ادامه داد: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی، 
در نظر گرفتن معادن در تسهیالت تبصره ای، مالیات ها و 
تسهیالت و تسهیل قوانین منابع طبیعی از دیگر درخواست 

های بخش معادن استان است.

قولاختصاص200میلیوندالر
بهصنعتاستان

مدیرعامل کویرتایر نیز در این نشست با اشاره به  تحریم 
ها و کمبود نقدینگی گفت: سرمایه در گردش در تمامی 
بنگاه های اقتصادی، بنگاه ها را آزار می دهد. تقاضا دارم 
به هر نحوی که امکان دارد این مشکل را حل کنید.وی 
با بیان اینکه نرخ بانک را سیاست گذار ۱8 درصد اعالم 
کرده، افرود: اما بانکها با شجاعت تخلف کرده و 20 درصد 
را بلوکه می کنند که اینها خالف قانون و شرع است.سید 
محمد حسین زینلی با بیان اینکه دلیل بانکها این بوده که 
نرخ ۱8 درصد برایشان نمی صرفد، گفت: اگر وام نگیریم 
نمی توانیم واحد تولیدی را بچرخانیم اگر بگیریم نمی 
توانیم با این درصد سود کار کنیم در این شرایط تکلیف ما 
چیست؟زینلی عنوان کرد: مالیات یکی دیگر از مشکالت 
است که باید به آن توجه شود.وی با بیان اینکه استان باید 
از این وضع در بیاید، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در سفر به خراسان جنوبی قول اختصاص 200 میلیون دالر 
برای تزریق به واحدهای صنعتی را داد. که اگر این اعتبار 
اجرایی شود باعث جهش استان خواهد شد و این حق 
مردم استان است.زینلی عنوان کرد: تحریم آزمونی برای 
صنعتگران، دولتمردان، بنگاه های اقتصادی و کار آفرینان 

است اگر بتوانیم از آن عبور کنیم و سربلند بیرون بیاییم.

گام بلند وزیر صمت برای استان
سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۰ برابر شد



موفقیت و انرژی

مهربانی با خود

در هر موقعیتی به دنبال مثبت های ریز 
و پنهان بگردید و به آن ها توجه کنید

مغز یک فیلتر قدرتمند است که سعی می کند 
دریافت های شما را از واقعیت ها جدا کند. اگر شما 
فکر کنید که دنیا مکان خطرناکی است، مغزتان 
برنامه ریزی شده که به دنبال شواهد خطر بگردد. 
اگر شما باور کنید که دنیا جای بدی نیست و می توان 
فرصت های زیادی برای عشق ورزیدن پیدا کرد، 
مغزتان نیز روی دریافت عشق بیشتر تمرکز خواهد 
کرد. برای یک آدم حساس، هر چه محیط منفی تر 
باشد، رنج و ناراحتی نیز بیشتر خواهد بود. اما عکس 
این مطلب نیز درست است یعنی هر چه پیرامون 
تان مثبت های بیشتری را بینید، شادتر خواهید بود.

افکار ما محرکی برای سیستم عصبی مان هستند. 
یکی از مهم ترین کار هایی که آدم حساس می تواند 
انجام دهد، این است که نسبت به افکار منفی 

خودش آگاه باشد و آن ها را نادیده نگیرد. 

با خودتان مهربان باشید

از آنجایی که آدم های حساس به شدت مهربان و 
همدل اند، بیشتر اوقات راحتی دیگران را به راحتی 
و رضایت خود ترجیح می دهند. ضمنا این افراد 
بزرگ ترین منتقد خودشان هستند. شما اگر آدم 
حساسی باشید به خودتان فشار زیادی می آورید 
و تا آخرین حد توان تان تالش می کنید، سپس 
اگر موفق نشوید خودتان را به باد انتقاد و سرزنش 
می گیرید و جوری خود را قضاوت می کنید که 

هرگز در مورد دیگران این کار را نمی کنید.
کنترل سرزنش گر درون برای مهربان بودن با خود 
کافیست. اما برخالف باور عمومی، نباید با بی رحمی 
و تندی این کار را انجام دهید. ژرف اندیشی یکی 
از نعمت هایی است که دارید، پس چرا از قدرت 
آن استفاده نکنید؟ با گوش دادن به افکارتان بدون 
اینکه آن ها را قضاوت کنید، کنترل شان کنید و 
سپس به سمت افکاری بچرخید که هیجانات 
مثبت تری را در بدن تان برانگیخته می کنند. وقتی 
احساس بهتری پیدا کنید، بهتر می توانید رفتار هایی 

در پیش بگیرید که مراقب خود و دیگران باشید.
افراد حساسی که موفق اند با خودشان همان اندازه 
مهربان اند که با دیگران. شاید اول خودخواهانه 
اگر صدای  نیست.  این طور  اما  برسد،  به نظر 
سرزنش گر درون تان سعی دارد ارزش های تان را 

کم جلوه بدهد، با مهربانی جوابش را بدهید.
 باید مهارت »نه« گفتن با احترام و محبت را تمرین 
کنید و برای خودتان احترام بیشتری قائل باشید و 
اراده کنید و به این باور برسید که راضی نگه داشتن 

دیگران مقدم بر راضی نگه داشتن خودتان نیست.

شکر قهوه ای برای 
دیابتی ها خوب نیست

به  زیاد  قهوه ای  مورد شکر  که  در  تبلیغاتی  از 
گوش می رسد، این است که مبتالیان به دیابت 
هم می توانند از این شکر استفاده کنند. اما این 

تبلیغ کامال اشتباه است. ترکیبات این شکر هم 
مانند شکر سفید است و خوردن آن برای بیماران 
دیابتی مضر است. این شکر همان طور که گفته 
شد فقط کالری کمتری نسبت به شکر سفید دارد 
و دیابتی ها نباید از آن استفاده کنند.    شکر قهوه ای 

را پودر کنید و به جای قند یا شکراستفاده کنید.

مصرف قند
 و افت حافظه

غذاهای شیرین خوشمزه هستند و در ابتدا احساس 
خوبی در انسان ایجاد می کنند، اما ممکن است در 
افت حافظه نقش داشته باشند. یک رژیم غذایی 

سرشار از نوشیدنی های شیرین با بیماری آلزایمر 
پیوند خورده است.نوشیدن بیش از حد نوشیدنی 
های شیرین، از جمله آبمیوه های تجاری، ممکن 
است با کاهش حجم مغز مرتبط باشد که یکی 
از نشانه های اولیه بیماری آلزایمر است. پس در 

مصرف مواد شیرین احتیاط کنید. 

شربتی شگفت انگیز که نشاط 
را به شما باز می گرداند

ترکیب زعفران و گالب یکی از ترکیبات سنتی 
به جوانسازی پوست کمک  و مفید است که 

می کند. 

که  افرادی  به  و  است  آور  نشاط    شربت  این 
مبتال به اضطراب، استرس، افسردگی و دلشوره 
هستند بسیار کمک می  کند؛ این شربت خاصیت 
اشتها آوری دارد و به افراد مختلف، به خصوص 

کودکان کمک می کند.

با خواص شگفت انگیز 
روغن نعناع آشنا شوید

میگرن و سردرد های شدید بسیار آزار دهنده هستند 
و می توانند فرد را به طور کامل ناتوان کنند. با ماساژ 
روغن نعناع روی پیشانی و اطراف آن می توانید درد 

را کم کنید. با روغن نعناع خمیر دندان بسازید و از آن  
استفاده کنید.قطره ای روغن نعناع را زیر زبان خود 
بریزید و یک لیوان آب بنوشید. از آن به عنوان یک 
دهانشویه طبیعی استفاده کنید. اگر از التهابات پوستی 
رنج می برید یا اگر  بدن تان زیاد جوش می زند از 

روغن نعناع برای درمان استفاده کنید.

مصرف انگور قرمز 
برای کاهش فشارخون باال

فیبرهای محلول در آب و پتاسیم موجود در انگور 
قرمز به سالمت قلب کمک می کند. در واقع 

پتاسیم موجود در انگور قرمز به اندازه ای است 
که برای افراد مبتال به پرفشاری خون توصیه می 
شود. اگر شما بین ۱۵ تا ۲۰ حبه انگور قرمز میل 
کنید میزان سدیم بدن تان کاهش پیدا خواهد کرد. 
توصیه می کنیم این انگور را به ساالدهایتان اضافه 
کنید. در این صورت می توانید در وعده ناهار و شام 

برای به حداقل رساندن ریسک فاکتور های پوکی استخوان که مربوط به سبک زندگی به این موارد توجه 
کنید. اجتناب از سیگار، چون سیگار باعث کاهش رشد بافت استخوانی جدید و کاهش استروژن در زنان 
می شود.محدود کردن مصرف الکل باعث می شود سالمت استخوان ها حفظ شود. انجام منظم تمرینات 
قدرتی مانند پیاده روی کمک می کند قدرت و سالمت استخوان ها و عضالت حفظ شود. ورزش کردن 
برای افزایش انعطاف پذیری و تعادل بدنی. برای افرادی که  دچار پوکی استخوان هستند، تغذیه و ورزش 
و تکنیک های پیشگیری از افتادن، نقش مهمی در کاهش ریسک شکستگی استخوان دارند. نکاتی برای 
جلوگیری از افتادن:  برداشتن وسایل خطرناک از مسیر تردد،  چکاپ منظم بینایی و استفاده از عینک برای 

دید بهتر، استفاده از ُسرگیر در حمام و دستشویی،  استفاده از نور کافی در خانه.

در مواقع بسیاري میوه ها را قبل از پایان دوره کارنس )زماني که پس از سمپاشي باید سپري شود تا باقیمانده 
سم در محصول به حداقل برسد( به بازار مي آورند در نتیجه سم باقي مانده بر روي بافت میوه ها به تدریج 
وارد بدن می شود.نیتریت و نیترات غالبا در اثر استفاده بی رویه و غیر کارشناسی از کودهای شیمیایی در مزارع 

کشاورزی و همچنین از طریق خاک و آب آلوده به بافت میوه وارد می شوند.
عوارض فلزات سنگین، سموم دفع آفات نباتی و نیترات: هنگامی که مقدار باالی فلزات سنگین، سموم دفع 
آفات نباتی و نیترات وارد بدن شود، با تجمع در بخش های مختلف بدن انسان از جمله کلیه، کبد، استخوان 

و مغز موجب ایجاد اختالل در کارکرد آن بخش از بدن و ایجاد بیماری می شوند. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

سموم دفع آفات نباتیفاکتور های سبک زندگی برای پوکی استخوان

مطمئنم که دیده اید در بین اطرافیان مان هستند که در طول 
روز با آنها برخورد می کنیم اگر خیلی خوب به زندگی آنها 
دقت کنید می بینید آنها یکی از همان بازنده ها هستند. یا  
شاید خود ما یکی از آن بازنده ها باشیم. در اینجا به تعدادی 

از ویژگی های افراد بازنده اشاره می کنیم .
بازندگان در گذشته تمرکز می کنند: افراد شاکی دوست 
 دارند که در گذشته ساکن باشند. “کاش این اتفاق هرگز 
نمی افتاد!” و یا: “اگر شما فقط آنچه که من گفتم را انجام 
داده بودید، ما این مشکل را نداشتیم”، “من به شما گفتم که 

این اتفاق خواهد افتاد!” گذشته ها، گذشته و امکان تغییر 
وجود ندارد و این جمالت همان چیزهایی هستند که یک 

“همیشه بازنده” همیشه تکرار می کند.
 افراد بازنده ثبات و استحکام ندارند: ثبات یعنی اینکه ارزش 
ها، طرز فکرتان و آنچه که می گویید با هم در یک راستا 
باشند. شاید بگویید یک قاتل زنجیره ای ثبات دارد زیرا این 
شخص طبق پیمانی که با خود بسته، فکر می کند، حرف 
می زند و آدم می ُکشد. اما همه می دانیم که هدف او، ارزش 
انسانی ندارد زیرا ارزش اساسی وجود انسان، دوست داشتن و 

مورد عشق واقع شدن است. مدار کوتاهی در مغز این فرد با 
ارزش ها و افکار انسانی، قطع ارتباط کرده است.

بازندگان دیگران را سرزنش می کنند: هنگامی که چیزی 
اشتباه می شود، بازندگان شروع به جستجوی افراد گناهکار 
مشکل  رفع  برای  را  آنها  انرژی  عملکرد  این  می کنند. 

می گیرد!  برندگان مسئولیت پذیر هستند.
و  همیشگی  بدبینی  دارند:  مزمن  بدبینی   بازندگان 
 بی رحمانه ای که باعث می شود دیگران از شما فرار کنند و نتوانید

 زیبایی های زندگی را ببینید از شما یک بازنده می سازد.

ویژگی های افراد بازنده

آیه روز

ای مردم نعمت  خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین روزی 
دهد خدایی جز او نیست پس چگونه ]از حق[ انحراف می  یابید. )سوره فاطر/ آیه 3(

سخن روز

شهادت حسین )ع( عالوه بر نتایج و اثرات سیاسی، موجب تحکیم و اشاعه مذهب شیعه گردید و این 
مذهب، مرکز و مظهر تمایالت ضّد غرب شد. بروکلمان کارل )خاورشناس و پژوهشگر آلمانی(
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید
 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

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

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام 
جهت تکمیل منابع انسانی خود 

به افراد مشروحه ذیل نیازمند است:
لیسانس یا فوق دیپلم برق 3 نفر

لیسانس سرامیک یک نفر
لیسانس شیمی یک نفر

لیسانس IT یک نفر
از متقاضیان واجد شرایط تقاضا 

می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات اداری با شماره های 

 05632255590-4
تماس حاصل نمایند.

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

00:10 پرسمان
00:30 میراث مرثیه

01:30 فیلم تلویزیونی سکوت مطلق
03:10 آب و رنگ

03:45 مستند دریاها و اقیانوس ها
04:44 اذان صبح به افق بیرجند

05:00  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:00 سخنرانی

06:30  مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:30 مجموعه رخصت - بازپخش

09:22 پیرغالمان
09:50 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:20 پسر شجاع

11:35 رویدادهای ورزشی - بازپخش

11:55 شاهدان
12:33 اذان ظهر به افق بیرجند

12:50 روباه کلک و خروس زیرک
13:10 با حسین تا بی نهایت - بازپخش

14:34 فیلم تلویزیونی سکوت مطلق
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب  - بازپخش
17:30 سفره قندی - بازپخش

18:35 کشمو - بازپخش
19:15  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:25 قاب دوم

21:05 با حسین تا بی نهایت - زنده
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه رخصت

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری، بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

به چند نفر کارگر ثابت با قدرت بدنی 
باال با حقوق عالی برای بارگیری و 

تخلیه نیازمندیم.  09157553748

به دو راننده تمام وقت با ماشین دوگانه 
سوز جهت کار درآژانس نیازمندیم.

09151603686

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده
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خبرویژه

اخبار کوتاه

آزادی 29 زندانی جرائم غیر عمد با کمک خیران

صدا وسیما- 29 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از آغاز امسال با کمک خیران از زندان های استان آزاد شدند. مدیر کل زندان های استان گفت: این افراد شامل 18 نفر برای بدهی مالی، 9 نفر 
برای مهریه ، یک نفر نفقه و یک نفر برای دیه در زندان بودند که 28 نفر آقا و یک نفر زن هستند. هاشمی بدهی این افراد را در مجموع 2 میلیارد و 721 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: از 
این مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان گذشت شاکیان، 300 میلیون تومان کمک ستاد دیه کشور، 157 میلیون تومان با کمک خیران و بقیه از محل تسهیالت بانکی تامین شده است. 

*حاجی محمد سنجری به عنوان فرمانده جدید 
از خدمت جواد  پلیس راه نهبندان معرفی و 

شاهزهی تقدیر شد.
*۶ رشته قنات از آغاز امسال تاکنون با اعتبار 
131 میلیون تومان در شهرستان نهبندان مرمت 

و بازسازی شده است.
* 30 هزار مترمربع فرش دستباف به ارزش سه 
میلیون دالر در چهار ماه نخست امسال از استان 

به خارج کشور صادر شد.
* فرمانده انتظامی قاینات از کشف ۶0 کیلوگرم 
حشیش در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با 
موادمخدر مرکز استان در این شهرستان خبر داد. 
* راویان دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان 
در سال تحصیلی جدید، به مهدکودک ها و 

مدارس استان اعزام می شوند.
*1۶نفر از محکومان تعزیرات حکومتی استان 

مشمول عفو و تخفیف رهبری شدند.

صادرات ۴۸۸هزار تن کاالی 
استان به خارج از کشور

ابتدای  از  کاال  تن  ۴88هزار  وسیما-  صدا 
کشور های  به  جنوبی  خراسان  از  امسال 
ترکمنستان  و  پاکستان  عراق،  افغانستان، 
ارزش  استان  گمرکات  مدیرکل  شد.  صادر 
592هزار  و  38میلیون  را  صادرات  این 
صادر  اقالم  گفت:عمده  و  کرد  دالراعالم 
شامل  مدت  این  در  استان  گمرک  از  شده 
گازوئیل، سیمان، هیدروکربن سبک، روغن 
سوخت تقطیری، کاشی و سرامیک، صیفی 
جات، قیر، تسمه آهنی، رول گالوانیزه و رب 
گوجه فرنگی بوده است.خاشی افزود: در این 
کاالی  53تن  و  ۴02هزار  همچنین  مدت 
ارزش  به  کشور  استانهای  سایر  تولیدی 
78میلیون و ۴۶2هزار دالر از طریق گمرک 
ماهیرود به کشور افعانستان صادر شده است.

تامین ۵۸۷ تن اقالم اساسی
 برای هیئت های مذهبی 

ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت ومعدن استان گفت: 587 تن 
انواع اقالم اساسی برای هیئت های مذهبی 
استان به مناسبت ماه محرم تأمین شده است. 
جویبان گفت: از این مقدار 293 تن برنج با 
قیمت هر کیسه ۶5 هزار تومان، 1۴7 تن شکر 
با قیمت هر کیلوگرم سه هزار و 250 تومان، ۴9 
تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 12 هزار 
و 500 تومان و 98 تن گوشت گوساله منجمد 
برزیلی با قیمت هر کیلوگرم 50 هزار تومان است. 
عباسی مقدم رئیس شورای هیئت های مذهبی 
هم گفت: اقالم موردنیاز هیات مذهبی بین 
شهرستان ها توزیع می شود و هیات های مذهبی 
ادارات  به  خود  موردنیاز  اقالم  دریافت  برای 
تبلیغات اسالمی شهرستان ها مراجعه کنند.

افزایش 29۱ درصدی معامالت
 تاالر بورس استان 

مهر-مدیر بورس منطقه ای استان از افزایش 
استان  تاالر بورس  291 درصدی معامالت 
طی پنج ماه گذشته خبر داد. هریوندی اظهار 
کرد: مجموع معامالت تاالر بورس استان از 
پایان مرداد  به عدد 2.017  تا  ابتدای سال 
میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 291 درصد رشد نشان می دهد. وی 
بیان کرد: از این رقم ۴5 درصد آن مربوط به 
خرید سهام و 55 درصد آن مربوط به فروش 

سهام بوده است.

نظارت ۵۴گروه دامپزشکی
 در ایام محرم بر ذبح دام

بهداشتی  نظارت  گروه   5۴ صداوسیما- 
دامپزشکی در ایام محرم بر ذبح دام در استان 
نظارت دارند. مدیرکل دامپزشکی گفت: در 
این گروه ها ۶7ناظر بهداشتی، 13دامپزشک 
و 12ناظر ذبح شرعی فعالیت دارند.اصغرزاده 
افزود: گروه های دامپزشکی از ۶محرم بویژه 
روزهای 9و10 محرم بر ذبح قربانی نظارت 
دارند. وی تأکید کرد: مردم از ذبح دام در معابر 

عمومی پرهیز کنند.

دشت اسفدن ثبت ملی شد

ایرنا - دشت اسفدن قاین در استان شامل دق 
اسفدن و دره هندوستان در فهرست میراث 
طبیعی- ملی ثبت شد.کارشناس ثبت میراث 
طبیعی گفت: دشت اسفدن یکی از زیبایی ها 
و شگفتی های طبیعی استان خراسان جنوبی 
است که در این دشت با مساحت 2۴0 کیلومتر 
مربع دو اثر شاخص شامل دق اسفدن به شکل 
نمکزاری مسطح و بدون هیچ پوشش گیاهی 
و دره هندوستان با سرسبزی و پوشش گیاهی 
بسیار غنی به فاصله 10 کیلومتری هم قرار دارند.

همایششیرخوارگانحسینیدر۲۰۰نقطهخراسانجنوبیبرگزارمیشود
حسینی  شیرخوارگان  همایش  غالمی- 
همزمان با سراسر کشور و اولین جمعه ماه 
محرم در 200 نقطه و 11 شهرستان استان 
برگزار می شود. سخنگوی  خراسان جنوبی 
مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( استان 
گفت: همایش شیرخوارگان حسینی توسط 
مجمع جهانی حضرت علی اصغر امسال در 
۶ هزار و 500 نقطه کشور و ۴5 کشور خارجی  
همزمان و با دستورالعمل یکسان برگزار خواهد 
شد.گرجی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: 
تاکنون این مراسم غیررسمی در نقاط گوناگون 
کشور و کشورهای دیگر برگزار می شد اما با 
توجه به هماهنگی های  انجام شده  در چند 
سال اخیر همایش شیرخوارگان حسینی با 

لباس متحد و سربند یا صاحب الزمان )عج( 
برگزار می شود. وی اظهار کرد: با توجه به 
دوخت  کارگاه های  یکسان سازی،  اهمیت 
سراسر  در  شیرخوارگان  مخصوص  لباس 
کشور فعال و در خراسان جنوبی تاکنون بیش 

از هشت هزار لباس تولید شده است که صبح 
جمعه پانزدهم شهریور همزمان با ششم محرم  
بین شرکت کنندگان رایگان توزیع خواهد 
مخصوص  لباس  تولید  در  گفت:  شد.وی 
شیرخوارگان نیازمند همت خیران هستیم و 

خیرانی که قصد کمک به تولید لباس روز 
همایش و دیگر اقدامات فرهنگی این مجمع 
را دارند می توانند مبالغ نذری را به شماره کارت 

۶03770700012۶9۶5 واریز کنند.
سخنگوی مجمع جهانی حضرت علی اصغر 
)ع( افزود: با توجه به جمعیت شرکت کننده 
برای امسال در مرکز استان سه محل پیش بینی 
شده که عزاداران می توانند در حسینیه جماران 
بیرجند، سالن شهیدین قاسمی و امامزادگان 
باقریه حضور یابند.وی بیان کرد: وسیله ایاب 
و ذهاب برای رفاه حال شرکت کنندگان در 
میدان های ابوذر، امام و آزادی شهر بیرجند 
پیش بینی شده است و محل های برگزاری 
پذیرای  جمعه  صبح  اول  از  همایش  این 

شرکت کنندگان خواهد بود.وی هدف اصلی 
از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی را 
بیان مظلومیت و واقع گویی حادثه جانسوز 
کربال، تقویت نهضت عاشورایی در جهان، 
ارادت به خاندان عصمت و طهارت، بیعت 
مادران و اعالم آمادگی برای تربیت سرباز امام 
زمان )عج( و بیان اهداف قیام ذکر کرد.وی با 
بیان اینکه همایش راس ساعت 9 صبح جمعه 
آغاز می شود اظهار کرد: قرائت قرآن، مداحی، 
سخنرانی، گهواره گردانی و نذرنامه خوانی از 
مهمترین برنامه های این همایش است.سال 
گذشته ۴5 هزار نفر در همایش شیرخوارگان 
حسینی استان شرکت کردند که 20 هزار نفر 

در مرکز استان حضور یافتند.
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مخالفتمعاوناستانداربااستقرارپلیسدرنقاطکورجادهای

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان 
اینکه با استقرار پلیس در نقاط کور جاده ای 
بدون هیچ  امروز  از  مخالف هستیم گفت: 
اغماضی با تخلف رانندگانی که به علت خواب 
آلودگی منجر به تصادفات می شوند برخورد 

می شود.به گزارش تسنیم،  میرجعفریان ظهر 
دیروز در چهارمین کمیسیون اجرایی مدیریت 
ایمنی، حمل و نقل و سوانح رانندگی استان 
تصادفات   افزایش  آمار  به  توجه  با  گفت: 
اغماضی  و  امنیت  امروز هیچ  از  اتوبوس ها 
خواب  علت  به  که  رانندگانی  تخلف  برای 
آلودگی عامل تصادفات می شوند وجود ندارد 
و منجر به برخورد قانونی و حتی تعطیلی 
مربوطه خواهد شد.وی  شرکت مسافربری 
استان  راه  پلیس  شده  ارائه  گزارش  افزود: 

مبنی بر عدم توجه شرکت برق نسبت به رفع 
مشکل برق وخاموشی در محور سربیشه اگر 
ظرف مدت ۴8 ساعت نسبت به رفع مشکل 
اقدام نشود هر حادثه ای که روی دهد متوجه 

دستگاه مربوطه است.
فناوری  و  ارتباطات   کل   اداره  سرپرست 
اطالعات استان هم اظهار کرد: از 2 هزار و 
17۴ کیلومتر راه در استان مسیرهای اصلی 
ما هزار و 980 کیلومتر در وضع مطلوبی از 
نظر پوشش تلفن همراه است. بهی افزود: ۶3 

کیلومتر از راه های ما از نظر پوشش تلفن همراه 
در وضعیت قابل قبول و ۴8 کیلومتر از نظر 

پوشش تلفن همراه در وضع قرمز است. 
رئیس پلیس راه نیز با بیان اینکه ۶7 درصد 
دلیل  به  دراستان  اتوبوسی  تصادفات  علت 
خواب آلودگی است گفت: در 5 ماه امسال 
شاهد افزایش 5۴ درصد متوفیان حوادث جاده 
ای در استان بودیم که نیازمند اقدام جهادی 
است. رضایی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 
9 فقره تصادف اتوبوس در محورهای اصلی 

استان رخ داده که 33 درصد در حوزه نهبندان، 
11 درصد قاین و ۴5 درصد طبس بوده و 
۶7 درصد تصادفات اتوبوس ها نیز به دلیل 
خستگی و خواب آلودگی گزارش شده است. 
وی با بیان اینکه از 9 فقره تصادف اتوبوس ها 
39 نفر مجروح شدند، گفت: در مدت 5 ماه 
امسال متوفیان جاده ای 125 نفر بودند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 5۴ درصد 
افزایش دارد که بیشترین تصادفات فوتی با 31 

نفر مربوط به شهرستان طبس است.

نت
نتر

 : ای
س

عک

چراغهدایتویژگیبرجستهامامحسین)ع(است
گروه خبر-نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بیرجند گفت: امام حسین )ع( تنها نماد 
آزادی و آزادگی در جهان بوده و مصباح هدایت 
و سفینه نجات ویژگی برجسته سیدالشهدا 
است. حجت االسالم عبادی روز یکشنبه در 
دیدار فرمانده و کارکنان منطقه پدافند هوایی 
شرق کشور افزود: اینکه دهم شهریور روز 
پدافند هوایی و اول محرم الحرام است نشان 

از پیوند ناگسستنی شما نیروهای با ایمان و 
سلحشور با جریان کربالی معلی دارد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان گفت: 
ایران به هر تجاوزی مثل پهپاد جاسوسی 
آمریکایی با تیرهای آتشین پاسخ می دهد. 
امیر سرتیپ دوم پرویز با بیان اینکه محرک 
برای درهم شکستن طلسم استکبار آمد تا 
شعار “هیهات من الذله” را عملی کند و پرچم 

پر افتخار حسینی را به اهتزار در آورد، اظهار 
کرد: نیروی هوایی ارتش به همت دانشمندان 
به  کاستی ها  و  کمی  همه  وجود  با  داخلی 
خودکفایی رسیده و به کمک مراکز دانشگاهی 
سامانه کشف  از  زیادی  تعداد  تحقیقاتی  و 
راداری و  رادارهای بومی را در اختیار داریم و 
با به کارگیری از این تعداد انبوه پوشش کامل 
هوایی کشور را تحت رصد شبکه یکپارچه 

پدافند هوایی قرار دادیم.فرمانده ارشد نظامی 
ارتش گفت: پدافند هوایی در کنار نیروهای 
سیل  در  یاری  مردم  طرح های  در  ارتش 

اخیر اقدامات شایسته انجام داد و در بخشی 
منطقه محروم  در هشت  مناطق کشور  از 
کشور اقدام به ارائه  انواع خدمات رایگان کرد. 
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رستهنام پدرنام و نام خانوادگیردیفرستهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف
پالستیکمحمدرضادلدار23پالستیکحیدرقلیحسن رضاحیدری1
غالمرضا2

چهکندی نژاد
پالستیکحسنگلثوم کارجو24پالستیکعلی اکبر

پالستیکعلی اصغرمیثم کندوئی25پالستیکحیدرعلیمحسن بیدار3
پالستیکسهرابنورالدین خوشحالی26پالستیکحاجیغالمرضا اقبالی4
پالستیکغالمحسینفاطمه بیطرفی27پالستیکمحمدعلی اختری5
خرازیعلیعباس پرهیز28پالستیکاحمدسمانه الوانی6

مهدی احمدی 7
شوکت آباد

پالستیکعلیرضامحمد علی آبادی29پالستیکمهدی

پالستیکغالم محمد خسروی گیوشاد30پالستیکهاشمطلعت احراری8
پالستیکغالم احمدرسول خسروی31پالستیکعباسابراهیم کاهنی9

پالستیکرمضانامیرخسروی32پالستیکمحمدکلوخزهرا قاسمی10
پالستیکعلیمرضیه خاوران33پالستیکمحمدعلیرضا طالبی11
پالستیکسهرابشمس الدین خوشحالی34پالستیکسیدباقرسیداحمدرمضانی12

پالستیکابراهیمحمیدرضا جعفری35پالستیکمحمدرضا خالقی13
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استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 

و  از مجتمع کاشی  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
 سرامیک فرزاد بازدید کرد. دکتر رحمانی وزیر صنعت ،

استاندار  همراه  به  بازدید  این  در  تجارت  و  معدن 
 خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان های بیرجند ، 
های  شهرستان  مردم  نماینده  خوسف،  و  درمیان 
نهبندان و سربیشه، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان و جمعی از مسئولین کشوری ، استانی 

و شهرستانی همراهی می شدند.

قول مساعد وزیر برای برخورداری سرمایه 
گذاران استان از معافیت مالیاتی20 ساله

دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت استان 
نیز با قدردانی از سرمایه گذاران فعال و صبوری چون 
مدیرعالی مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد که در این 
استان مرزی و دورافتاده با وجود تمامی مسایل و 
مشکالت عدیده، پرچم تولید و اشتغال را برافراشته 
نگه داشته اند، نسبت به پیگیری و تحقق خواسته 
به حق معافیت مالیاتی20 ساله سرمایه گذاران استان 
آینده  خراسان جنوبی قول مساعد داد و گفت: در 
نزدیک با هدف حضور بیشتر در این استان به خراسان 

جنوبی سفر خواهم کرد.
مدیر عالی کاشی و سرامیک فرزاد با بیان اینکه با 
خراسان  محترم  استاندار  های  حمایت  و  همراهی 
جنوبی، معاون پارلمانی رئیس جمهور جناب آقای 
در  استان  محترم  نمایندگان  مجمع  امیری،  دکتر 
مجلس ، بحث معافیت مالیاتی سرمایه گذاران بخش 
تولید در استان مرزی خراسان جنوبی به مدت 20سال 
را پیگیر شدیم که به لطف خدا مراحل کار در حال 

انجام است .

اگر به این استان مرزی توجه ویژه نشود 
مرز نشین ها مهاجرت خواهند کرد

افتاده  دور  استان  این  در  افزود:  اکبر فالحی  علی 
پرواز  از  و  دارد  فاصله  تهران  تا  که 1600کیلومتر 
از جاده های  نیست،  برخوردار  های هوایی منظم 
زمینی مناسب و دو بانده و سایر زیر ساخت های 
الزم محروم است، خط ریلی ندارد، مرزی است که 
 خشکسالی در آن بیداد می کند ، معافیت مالیاتی

20 ساله سرمایه گذاران بخش تولید حق مسلم مردم 
صبور ، قانع و والیتمداری است که در همه حال 
حامی و پشتیبان نظام اسالمی و مسئولین و مدیران 

هستند.
وی اضافه کرد: تولید کنندگان و ساکنان محروم 
این استان مرزی در حقیقت مرزداران غیور مرزهای 
شرقی با کشور افغانستان هستند که اگر نگاه ویژه ای 
برای رفع محرومیت و ایجاد زیرساخت های الزم و 
به ویژه رونق تولید و اشتغالزایی به آنها نشود قطعا 
ناچار به مهاجرت به حاشیه کالن شهرها خواهند شد 
و این یعنی تخلیه مناطق مرزی از جمعیت و انباشت 
جمعیت در حاشیه کالن شهرها که هم امنیت تمامی 
نقاط کشور را تهدید می کند و هم مسایل و ناهنجاری 
های اجتماعی را در حاشیه شهرهای بزرگ ایجاد 
می نماید، لذا خواهشمندیم که دکتر نوبخت معاون 
محترم رئیس جمهور و وزیر محترم صنعت، معدن و 
 تجارت جناب آقای دکتر رحمانی و جناب آقای دکتر 
دژ پسند وزیر محترم اقتصاد دستور العمل ابالغی دکتر 
جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر 
توجه ویژه به این استان مرزی، مهم و استراتژیک 
نمایند. عملیاتی   را  خوردار  بر  کم  و  محروم   اما 

شهرستان های بیرجند و قاینات باید در 
ردیف شهرستان های کم برخوردار کشور 

قرار گیرند

و  بیرجند  های  شهرستان   : کرد  تصریح  فالحی 
قاینات در استان مرزی و محروم خراسان جنوبی 
در حالی جزو مناطق بر خوردار محاسبه شده اند و 
مشمول طرح معافیت مالیاتی سرمایه گذاران بخش 
تولید نیستند که با توجه به شاخص های استان از 
شاخص های توسعه یافتگی مناسبی در مقایسه با 
سایر استان ها برخوردار نیست و با درآمد 88 میلیون 
کشور  محروم  های  استان  آخرین  ردیف  در  ریال 
کیلومتری حریم  در 30  دارد. سرمایه گذاران  قرار 
شهرهای برخوردار تهران، مشهد، اصفهان و اردکان 
و سایر استان های پیشرفته از معافیت مالیاتی بهره 
مند هستند، لذا برخورداری سرمایه گذاران شهرستان 
های بیرجند و قاینات در این استان دورافتاده، مرزی 
و محروم که 35 درصد افراد تحت پوشش کمیته 
دارند  تغذیه  سوء  نفر  هزار  وچند  باشند  می  امداد 
و  فاقد زیر ساخت های الزم در بخش صنعت و 
سرمایه گذار می باشد از معافیت مالیاتی 20 ساله 
نه تنها توقع و خواسته بزرگ  و ناعادالنه ای نیست 
است. انصاف  و  عدالت  عین  درصد   100  بلکه 

مدیر عالی مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد اظهار 
امیدواری کرد: خواسته به حق مردم محروم خراسان 
جنوبی مبنی بر معافیت مالیاتی 20 ساله سرمایه 
های  شهرستان  گرفتن  قرار  نیز  و  استان  گذاری 
بیرجند و قاینات در ردیف شهرستان های کم بر 
خوردار به منظور استفاده از این ظرفیت قانونی که 
استاندار محترم با جدیت پیگیر تحقق آن هستند با 
عنایت و توجه ویژه وزرای محترم مربوطه و به ویژه 
آقایان دکتر نوبخت ،آقای دکتردژ پسند و آقای دکتر 
رحمانی مطابق دستورالعمل آقای دکتر جهانگیری 

و  کنندگان  تولید  تا  گردد  محقق  سریعتر  چه  هر 
از  استفاده حداکثری  با  راحت  خیال  با  صنعتگران 
ظرفیت واحدهای تولیدی و اجرای طرح های توسعه 
در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر در 
 استان محروم و مرزی خراسان جنوبی گام بردارند.
مدیر عامل مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد در این 
بازدید با تشکر از استاندار و وزیر صمت گفت: همین 
انرژی   خدا قوت گفتن های شما در این بازدیدها 

می شود و بیشتر از پول کمک می کند.
فالحی در پایان از سفر کوتاه مدت وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به استان پهناور ، مرزی و کم برخوردار 
خراسان جنوبی گالیه کرد و گفت: این سفر باید چند 
روز به طول می انجامید تا آقای وزیر از نقاط مختلف 

و محروم این استان بازدید می کردند.

اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم هزار 
نفری و ده هزار نفری در صنایع تبدیلی 
وابسته در طرح های توسعه ای مجتمع 

کاشی و سرامیک فرزاد
الزم به ذکر است، مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
طرح تولید کاغذ سلولزی را نیز در دست اجرا دارد که 
با 140 میلیارد تومان سرمایه گذاری، روزانه 300 تن 
کاغذ تولید خواهد کرد و برای1000 نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم و برای10 هزار نفر از طریق 

صنایع تبدیلی وابسته ایجاد اشتغال خواهد نمود.
مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد همچنین شرکت 
کارخانه  و  ایجاد کرده  نیز  را  هادی گستر خاوران 
تولید کاغذ از کربنات کلسیم، تولید پارکت و تولید 
سرمایه  تومان  میلیارد  از 73  بیش  با    pvc فوم
گذاری در دست احداث دارد. این شرکت برای196 
نفر به صورت مستقیم و برای10 هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم و از طریق صنایع تبدیلی وابسته اشتغال 

ایجاد خواهد کرد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت از طرح تولید کاغذ سلولزی بیرجند 
بازدید کرد

عکس : اکبری


