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5سقوط زعفران ؟!5تجلیل از طالیه داران فرهنگ ترافیک 5حقوق کارگران در اولویت است

* هرم پور

لطفًا آقای جهانگیری 
بخوانند

پیش درآمد:...»چون قرار است این 
سرمقاله را جناب آقای جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور 
بخوانند، قطعاً باید موجز، خالصه 
و مفید بنویسم و جمع کردن این 
هر سه اضداد معلق ذهنی، آن هم 
به نمایندگی از مردمی مطالبه گر 
از  باری  کوله  با  استانی  برای  و 
مشکالت و نیازمندی ها و حرف 
ها و دل گویه ها، قدری سخت 
بدون  فرساست.  طاقت  کاری  و 
شک طی  ... مشروح در صفحه 2

لطفا آقای جهانگیری 
بخوانند ...

به  شما به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قطعاً 
و  واقفید  استان  با شرایط  متناسب  هایی  طرح  اجرای  ضرورت 
 معتقد. جوانان استان در حوزه های مختلف، دستاوردهای بزرگی 
داشته اند که نیازمند حمایت و پشتیبانی است. خراسان جنوبی 
 نیازمند یک تغییر در سال های آینده است و امیدواریم این حمایت ها
و پشتیبانی ها منشأ تحول و تغییر مثبت این استان پهناور باشد. 
نگاه مثبت شما، دستورهای ویژه شما و انتقال مشکالت و نیازها 
به شخص رئیس محترم جمهور بدون شک  می تواند بارقه تحول 
عظیمی باشد، نویدش سال هاست بر جبین سراسر همت مردم 
استان درخشیده است، همان توسعه طالیی که مدت هاست همه 
منتظر آن هستیم و می تواند عصاره نجات ما از وضعیت و شرایط 
امروز  باشد. حال که دولت کریمه برای مردم استان احترام ویژه 
 قائل شده است، برای مسئولینش هم در راستای خدمت مناسب تر

 به مردم، حمایت های الزم را در نظر بگیرد و آنها را تنها نگذارد...
مشروح در سرمقاله امروز

روایت استاندار از برنامه 
معاون اول رئیس جمهور و
 ۶ وزیر در سفر به استان
صفحه ۲

صادرات ۱۵۱ میلیون دالر 
کاال از مرزهای استان
صفحه ۵

همت مضاعف برای
 رساندن آب به روستا
صفحه ۳

 

صفحه  6

صفحه  6

 

 

اروپایی ها از نظر حقوقی حق 
ندارند از برجام خارج شوند

جواد ظریف :

صفحه  6

عده ای »دلخوش«  می گویند 
چرا برخی دلواپس هستند

سعید  جلیلی :

 برخی می گویند هرکه
 با ما نباشد، دشمن است

صادق زیباکالم :

جنـاب آقـای مهنـدس مهـرآور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

 موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
رئیس و کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان سربیشه

جناب آقای دکتر اصغرزاده  مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر کمیلی  رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر حسن علیزاده   رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند
روز دامپزشکی ، روز سپاس از دستان توانمندی است که جان جانداری را نجات می دهد

 و در حقیقت برای خدمت به سالمت انسان گام برمی دارد
روز ملی دامپزشکی بر زحمتکشان این عرصه خطیر مبارک باد

هیئت مدیره و مدیر عامل
 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

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

شادروان حاج جواد فرزین
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین 
روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز دوشنبه 

۹۸/۷/۱۵ از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند 
مزید امتنان است.

خانواده های: فرزین، ابراهیم زاده، بهزاد، سلطانی نیا، کاویانی، رستمی، 
نصیرایی و سایر بستگان

واگـذاری امتیـاز و کلیه تجهیـزات آزمایشگـاه درحال فعـالیت
آزمایشگاه هیدرو استاتیک )تست مخازن خودروهای گاز سوز( 

* دارای مجوز دو ساله از اداره استاندارد * دارای کلیه وسایل آزمایشگاهی
 )خط تست ، دستگاه یوتی ، دستگاه ضخامت سنج، نشت یاب، عمق سنج و ...(  

* دستگاه سانترال و دوربین های مداربسته
  قیمت توافقی          ۰۹۳۰۲۴۶۵۷۲۵ - ۰۹۳۳۴۰۹۹۴۱۳

 امروز با جانفشانی کارکنان ناجا شاهد امنیتی پایدار در کشور هستیم

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرماندهی محترم انتظامی خراسان جنوبی

 و  پرسنل سختکوش نیروی انتظامی 
نیروی انتظامی، نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار 
بوده، هفته نیروی انتظامی را به نگهبانان امنیت و آرامش این مرز و بوم تبریک 

می گوییم و امیدواریم در سایه الطاف الهی همواره سالمت و موفق باشید.
هفته نیروی انتظامی بر سبزپوشان همیشه بیدار ایران اسالمی مبارک باد

بازرگـان ، متیـن راد ، امیـدفر

1 - برداشت بار کولر از روی موتور
۲ - جلوگیری از زیر بار رفتن زیاد و داغ کردن موتور 

۳ -کاهش میزان سوخت و بریدن میل لنگ در زمان کولر گرفتن
4 - سرما دهی باال  ۵ - تعویض فولی به طور رایگان و ...

شمـاره تمـاس: 
 ۰۹1۵۵11۹۶41
۰۹1۵۳۳۵۵۵۹۲ 

قابل توجه کلیه اداره ها ، ارگان های دولتی و مردم شریف خراسان جنوبی
شرکت یدک ناب هور 

برای اولین بار در ایران،  تولید فولی ماشین های سواری و سنگین نموده است

اجرای نمای آلومینیوم  
فـروش ورق

  09151655537 - بلوچی

به یک حسابدار خانم 
جهت کار در شرکت معتبر نیازمندیم.
۳۲۴۴۶۳۱۹ - ۰۹۳۸۶۵۲۴۶۸۲

یک شرکت راهسازی معتبر جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای ذیل نیازمند است: 
راننده پایه یک - راننده لودر ، بولدوزر ، غلطک ، تراکتور و سرویس کار و تعمیرکار

32442886 - 09151611709 - 09155624889

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده 
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عارفی نیا رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان درمیان
ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی تالش و سعه صدر شما بزرگواران در جهت ارتقای سطح 
کیفی فرآورده های خام دامی استان و تامین امنیت و سالمت غذای جامعه را ارج می نهیم. 

شرکت تولید و پخش فرآورده های شتر مرغ تاپو

خاندان محترم ماهگلی
با نهایت تاسف درگذشت شادروان 

کربالیی عباسعلی ماهگلی 
را حضور شما و فامیل وابسته تسلیت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد
 و صبر بازماندگان را مسئلت داریم و از عموم شهروندان دعوت می کنیم

  در مراسم سوم آن عزیز که امروز دوشنبه ۹۸/۷/۱۵  از ساعت ۲.۳۰ الی ۳.۳۰
بعدازظهردر محل هیئت ابوالفضلی)مصلی(برگزار می گردد شرکت فرمایند.

مدیر و عوامل اجرایی دفتر زیارتی عماد
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افزایش 3.5 برابری معامله سهام در تاالر بورس استان
صداوسیما-معامالت تاالر بورس استان  در نیمه نخست امسال، سه و نیم برابر در مقایسه با مدت مشابه پارسال، افزایش داشت. مدیر بورس منطقه ای استان گفت: در 
این مدت 682 میلیون و 837 هزار و 293 سهم به ارزش 250 میلیارد تومان خرید و فروش شد که 56 درصد آن مربوط به فروش سهام بود.هریوندی افزود: اردیبهشت 

ماه با معامله 54 میلیارد تومان رکورددار معامالت بورس در نیمه نخست امسال بود.وی گفت: در 6 ماه گذشته، شاخص کل 123 هزار و 445 واحد افزایش یافت.
لطفاً آقای جهانگیری 
بخوانند
*هرم پور

پیش درآمد:...»چون قرار است این سرمقاله را 
جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس 
جمهور بخوانند، قطعاً باید موجز، خالصه و مفید 
بنویسم و جمع کردن این هر سه اضداد معلق 
ذهنی، آن هم به نمایندگی از مردمی مطالبه 
گر و برای استانی با کوله باری از مشکالت و 
نیازمندی ها و حرف ها و دل گویه ها، قدری 
سخت و کاری طاقت فرساست. بدون شک 
طی سال های اخیر در دولت یازدهم و دوازدهم 
و  اند  بوده  اول  معاون  جهانگیری  جناب  که 
احتمااًل در جریان سفرهای قبلی ایشان، به دلیل 
اینکه چهره ای عمرانی و مدیریتی هستند، قطعًا 
در جریان ماجرای مشکالت خراسان جنوبی در 
عرصه های گوناگون و کم و بیش در جریان 
ظرفیت ها، توانمندی ها و قابلیت های موجود 
در آن قرار دارند. ناگزیر، فرصتی نمی ماند تا 
بیست و چند سال خشکسالی و مهاجرت  از 
روستائیان و عشایر به حاشیه شهرها )به ویژه 
مرکز استان( و خالی شدن مناطق و روستاهای 
مرزی از سکنه، مشکالت و نیازمندی ها در 
مهم  مسائل  استان،  صنعت  و  اشتغال  حوزه 
مترتب بر حوزه مرز )چه از منظر امنیتی و چه 
از منظر اقتصادی(، محرومیت های فرهنگی و 
تحت پوشش نهادهای حمایتی بودن یک سوم 
جمعیت استان، معضل کوچ نخبگان،مشکالت 
متعدد زیر ساختی مرکز استان ، تعطیلی برخی 
واحدهای صنعتی و کارخانه ها، رکود صنعت 
فرش، فقدان نگاه ارزش محور به محصوالت 
بومی استان و ضرورت جلوگیری از خام فروشی 
محصوالتی همچون سنگ های تزئینی و یا 
محصوالت کشاورزی بومی و ده ها معضل و 
 مسأله و موضوع دیگر، در کنار فرصت های 
بی شماری همچون ظرفیت های باالی انسانی 
و علمی و آموزشی استان، وجود معادن غنی، 
فرصت های بی نظیر گردشگری کویر، بازارچه 
های مرزی، قطب بودن استان در برخی حوزه ها 
و صنایع کشاورزی مثل پرورش شتر، برداشت 
خرما، پرورش شترمرغ، تولید زیتون و پسته و 
برداشت عناب و زرشک و زعفران و همجواری 
قرن های متمادی اهالی شیعه و سنی استان در 
کنار هم و مرزداری برادرانه از مرزهای وطن، 
صحبتی به میان آید و سخنی گفته شود، چه 
بسا همه چیز استان همین حاال از دریچه بولتن 
های متقن و مستند تهیه شدن توسط ادارات 
ایشان  روی  پیش  پنهان،  و  پیدا  نهادهای  و 
است و چه بسا طی ساعات حضورشان، از زبان 
خبرنگاران و مردم، آنچه را باید، بشنوند. اما به 
رسم میزباِن با ادبی که برادرانه میهمان را در 
آغوش مهربانی هایش می فشارد، اجازه بفرمایید 
ما نیز دست قلم را باز کنیم و اندکی از وقت 
مبارک را در آغوش جمالِت تازه، بوسه باران 

محبت مردم کنیم«:
جناب آقای جهانگیری!

قبلی،  عزیز  مسئوالن  همه  مثل  هم  شما 
خوش آمدید! توجه دولت کریمه به ویژه دولت 
خدمتگزار یازدهم و دوازدهم به مردم خراسان 
جنوبی، بدون شک جای سپاس و قدرشناسی 
فراوان دارد. بخشی از آن به محبت یکسان 
دولت به همه استان ها بدون تبعیض و توجه 
 به مطالبات بیشمار مردم این خطه بر می گردد 
دولت  که  هایی  ظرفیت  به  هم  بخشی  و 
جنوبی  خراسان  استان  به  توجه  از  ناگزیر  را 
داریم  دوست  که  مهمی  نکته  اما  کند،   می 
جناب عالی به آن توجه فرمایید این است که 
شما در تراز معاون اول ریاست دولت، بیش از 
بسیاری از مسئولین در جریان مسائل منطقه 
و تحوالت پیرامونی آن هستید، مسائلی که 
 بخش مهمی از آن را نه می توان و نه می باید 
رسانه ای کرد و گفت و نوشت، لذا بیش از 
استان  به  تر  ویژه  توجه  ضرورت  کسی  هر 
خراسان جنوبی و اهمیت استراتژیک آن برای 
دهه آینده را می دانید. پس لطفاً التفات و نگاه 

ویژه دولت را دریغ نفرمایید.
معاون اول محترم!

برای ما فرصت سفرهای مسئوالن، فرصت های 
طالیی بی تکرارند. هرچند می توانند  در پرتو قول 
های بی عمل، وعده های بی اقدام و عهدهای 
 بی تعهد، به تکرارِ مالل آورِ فرصت های بی ثمر
 نیز تبدیل شوند!  دل ما سالهاست به برخی 
از این وعده ها خوش است، اما چشم هایمان 
به عمل های بعدش روشن نیست! هنوز جاده 
مرگ علیرغم نیاز به چند ده میلیارد اعتبار برای 
باقی مانده  به سرانجام رسیدنش، جاده مرگ 
است و هنوز راه آهن و آب، در سایه تکرار هر 
از چندگاه خبر مزایده ها و مناقصه ها و طرح ها 
و برنامه ها، به باری که باید، ننشسته است. بهانه 
پربرکت حضور امروز شما که سبب سازِ  افتخار 
میزبانی هیئت همراهتان برای ما شده، برگزاری 
پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر است. 
هم روستائیان ما و هم عشایر ما در میانه گرداب 
سختی ها، به شدت محتاج توجه واقعی و ترمیم 
دردها و رنج هایشان هستند. احترام به نجابت این 
مرزداران صبور و غیور، یعنی عمل به وعده های 
سفر، نه فراموشی آنها.... )ادامه در ستون مقابل(

روایت استاندار از برنامه سفر معاون اول رئیس جمهور به استان
ایرنا- استاندار گفت: همایش روز ملی روستا 
و عشایر 15 مهر امسال نخستین بار خارج 
از تهران و در خراسان جنوبی برگزار می  شود 
و سفر معاون اول رئیس جمهوری و 6 وزیر 
برای شرکت در این همایش و برنامه های 

دیگر در استان نهایی شده  است.
محمدصادق معتمدیان شنبه شب در برنامه 
گفتمان هفته شبکه خاوران با موضوع سفر 
و  استان  به  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
برگزاری همایش ملی روز روستا و عشایر 
گفت: در این همایش، هشت تفاهم نامه با 
وزرا و روسای سازمان ها و نهادهای مختلف 
امضا می شود که چهار تفاهم نامه اختصاصی 
و متعلق به استان خراسان جنوبی است. وی 
گفت: این تفاهم نامه ها در راستای توسعه 
مناطق روستایی و عشایری است.استاندار 
افزود: در راستای برنامه هایی که برای معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی ها و رفع مشکالت 
استان داشتیم در چند ماه گذشته دعوت های 
مختلفی از مسئوالن رده های مختلف دولت 
و دستگاه های حاکمیتی داشته ایم. وی بیان 
کرد: در 2 ماه گذشته 2 بار دیدار با معاون 
اول رئیس جمهوری داشته ایم و گزارشی از 
وضعیت استان ارائه شد و به طور رسمی از 
ایشان دعوت کردیم که به استان سفر کنند 
و از نزدیک در روند فعالیت ها و برنامه های 
توسعه ای استان قرار بگیرند.وی گفت: تاکنون 
میراث  نیرو،  کشاورزی،  جهاد  وزرای  سفر 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور 
اقتصادی و دارایی به استان نهایی شده است 
و احتمال افزایش حضور وزرا نیز وجود دارد.

استاندار گفت: همچنین روسای کمیته امداد 
و بنیاد مسکن کشور و مدیران عامل چندین 
بانک خصوصی و دولتی هم در راستای تامین 
منابع مالی پروژه ها به استان سفر خواهند 
داشت.وی بیان کرد: با برگزاری این همایش 
عالوه بر اینکه ظرفیت ها و توانمندی های 
معرفی  کشور  به  جنوبی  خراسان  استان 

این هستیم که بخشی  به دنبال  می شود 
از مشکالت روستاها و مناطق عشایری را 
رفع کنیم.وی گفت: در سفر معاون رئیس 
جمهوری اولویت را به توسعه مناطق روستایی 
و عشایری اختصاص داده ایم و برنامه ریزی 
کردیم که بخشی از برنامه های سفر در مناطق 
روستایی و محروم استان انجام شود.معتمدیان 
افزود: وزرا و سایر مسئوالن کشوری نیز برای 
بازدید و افتتاح طرح ها و بررسی مشکالت به 

شهرستان ها سفر خواهند داشت.

 امضای چهار تفاهم نامه برای 
خراسان جنوبی

وی گفت: هشت تفاهم نامه با وزرا و روسای 
سازمان ها و نهادهای مختلف در همایش ملی 
روز روستا و عشایر منعقد می شود که چهار 
تفاهم نامه اختصاصی و متعلق به خراسان 
از  یکی  کرد:  بیان  است.استاندار  جنوبی 
مهمترین تفاهم نامه هایی که منعقد خواهیم 
کرد تعیین دستگاه های حاکمیتی به عنوان 
دستگاه های معین شهرستان های مرزی و 
محروم استان است.وی گفت: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( به عنوان دستگاه 
معین شهرستان نهبندان، کمیته امداد امام 

خمینی )ره( دستگاه معین شهرستان سربیشه 
به خصوص بخش درح، بنیاد مستضعفان 
دستگاه معین شهرستان درمیان و مجموعه 
معین  عنوان  به  سازندگی  بسیج  و  سپاه 

شهرستان مرزی زیرکوه تعیین خواهد شد.

احداث یک  هزار هکتار گلخانه
معتمدیان اظهار کرد: همچنین در زمینه 
جهاد  وزارت  با  را  تفاهم نامه ای  اشتغال 
تا  که  کرد  خواهیم  منعقد  کشاورزی 
پایان دولت یک هزار هکتار گلخانه را در 
راستای اشتغال و صرفه جویی آب در استان 
احداث کنیم.استاندار از برگزاری نمایشگاه 
توانمندی های روستاییان و عشایر در حاشیه 
این همایش خبر داد و گفت: محصوالت 
که  داریم  جهان  سطح  در  استراتژیکی 
متاسفانه درآمد کشاورزان ما از این محل 
عنوان  به  افزود:  است.معتمدیان  ناچیز 
راهبردی خراسان  مثال زرشک محصول 
جنوبی در سطح جهان است که صادرات 
کمتر از 2 درصد آن از سطح استان انجام 
می شود و همچنین فرآوری این محصول 
از هفت درصد است. وی  ارزش کمتر  با 
گرفته  پیگیری های صورت  با  کرد:  بیان 

از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد 
دادیم که چند محصول استراتژیک استان 
از جمله عناب، انار، زرشک و زعفران خرید 
تضمینی شود و خراسان جنوبی جزو کم 
درآمدترین استان های کشور است که در 
این راستا یکی از برنامه ها این است با بسیج 
امکانات برنامه هایی را اجرا کنیم که باعث 
افزایش درآمد روستاییان شود.استاندار گفت: 
همچنین در راستای اجرای سند سازگاری با 
کم آبی خراسان جنوبی و با اعتبارات ملی 
عملیات  آغاز  جاری،  سال  در  دولت  ویژه 
اجرایی 100 طرح آبخیزداری را با حضور 
که  داشت  خواهیم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تا  طرح ها  این  که  است  این  ما  تالش 
دهه فجر امسال به اتمام برسد.وی افزود: 
صندوق  با  هم  تفاهم نامه ای  همچنین 
کارآفرینی امید خواهیم داشت که در این 
خصوص 150 میلیارد ریال تسهیالت برای 
به  روستایی  اشتغالزایی  طرح های  اجرای 

استان اختصاص می یابد.

آغاز عملیات اجرایی راه آهن
 و اتمام مجتمع های آبرسانی

وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت 

استان  آهن  راه  زمینه  در  پروژه  گرفته 2 
قطعه  پروژه  کرد:  اضافه  رسید  نتیجه  به 
شمال  به  شرق  جنوب  کریدور  شانزدهم 
شرق که از بیرجند به سمت ایستگاه یونسی 

گناباد انجام خواهد شد.
معتمدیان گفت: پیمانکار این پروژه مشخص 
و در استان تجهیز کارگاه را انجام داده و 
مستقر شده  است که آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه در 15 مهرماه امسال با حضور 
انجام خواهد  معاون اول رئیس جمهوری 
شد.وی بیان کرد: همچنین با 271 کیلومتر 
بیرجند به  ایستگاه یونسی متصل خواهد 
شد که یک کنسرسیوم این پروژه را نهایی 
خواهد کرد. استاندار با اشاره به اینکه 39 
مجتمع آبرسانی برای تامین آب 500 روستا 
در خراسان جنوبی در دست اجرا داریم، اضافه 
درصد   60 پروژه ها  این  مجموع  در  کرد: 
پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آنها 
به حدود چهار هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار 
مقرر شده  کرد:  بیان  داریم.معتمدیان  نیاز 
که سه هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سه 
بانک رفاه کارگران، ملی و صادرات تامین 
شود و مابقی که حدود 2 هزار میلیارد ریال 
است توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
نیرو تامین خواهد شد تا با این روند پرداخت 
بتوانیم تا پایان دولت دوازدهم مجتمع های 
آبرسانی نیمه تمام استان را به اتمام برسانیم.

استاندار گفت: در همایش روز ملی روستا 
و عشایر به صورت همزمان 2 هزار و 480 
روستاها  در  زیرساختی  و  عمرانی  طرح 
به  کشور  سراسر  عشایری  مناطق  و 
بهره برداری خواهد رسید که تعدادی متعلق 
به خراسان جنوبی است.ششمین همایش 
ملی روز روستا و عشایر روز دوشنبه پانزدهم 
مهر با حضور معاون اول رئیس جمهوری، 
جمعی از وزرا، استانداران، مسئوالن کشوری 
از  عشایری  و  روستایی  حوزه  فعاالن  و 
سراسر کشور در سالن اجالس دانشگاه پیام 

نور بیرجند برگزار می شود.
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جناب آقای جهانگیری!

بدون شک یکی از اقدام های خوب دولت محترم 
طی سال های اخیر، انتصاب معدودی مدیران متعهد، 
مستقل، پرتالش و مردمی بوده که واژه خدمتگزاری 
در حکومت اسالمی را متفاوت از آنچه چشم هایمان 
به آن عادت کرده بود، معنا کرده اند. یکی از شانس 
های استان ما، انتصاب یکی از همین مدیران خوب 
است که از قضا استاندار خراسان جنوبیست. کسی 
که انتخاب و انتصابش توسط دولت محترم، بارقه 
های امید را در دل مردم روشن کرده و نوید تازه 
ای را برای رفع بخش مهمی از مشکالت استان در 
دل ها زنده کرده است. شاید حداقل کار او، متوجه 
کردن مسئولین به این گوشه از کشور پهناور ماست 
که قطعاً  بسیار مهم و اساسیست. اما هر چه باشد 
او هم یک استاندار است با همه اختیارات و با همه 
محدودیت های یک استاندار! برای کار کردن در 
استانی با حجم مشکالت خراسان جنوبی، استاندار 
 هم نیازمند حمایت های ویژه تر و توجهات خاص تر

 و پشتیبانی هایی در تراز و سطح نجابت و احترام 
مردم استان است تا بتواند کار کند و پاسخگوی 
مطالبات باشد. حال که دولت کریمه برای مردم 
استان احترام ویژه قائل شده است، برای مسئوالنش 
هم در راستای خدمت مناسب تر به مردم، حمایت 
های الزم را در نظر بگیرد و آنها را تنها نگذارد.

جناب آقای جهانگیری!
سخن آخر اینکه شما به عنوان رئیس ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی قطعاً به ضرورت اجرای طرح هایی 
متناسب با شرایط استان واقفید و معتقد. جوانان استان 
 در حوزه های مختلف، دستاوردهای بزرگی داشته اند 
که نیازمند حمایت و پشتیبانی شماست. خراسان 
جنوبی نیازمند یک تغییر در سال های آینده است 
و امیدواریم این حمایت ها و پشتیبانی ها منشأ تحول 
و تغییر مثبت این استان پهناور باشد. نگاه مثبت شما، 
دستورهای ویژه شما و انتقال مشکالت و نیازها به 
شخص رئیس محترم جمهور که تعاملی قلبی و دو 
طرفه میان ایشان و مردم استان وجود دارد، بدون 
شک می تواند بارقه تحول عظیمی باشد، نویدش 
سال هاست بر جبین سراسر همت مردم استان 
مدت  که  توسعه طالیی  همان  است،  درخشیده 
هاست همه منتظر آن هستیم و می تواند عصاره 
نجات ما از وضعیت و شرایط امروز باشد. )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
                       شرکت تعاونی مرزنشینان امید             تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۵

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مرزنشینان امید ساعت ۱۰ روز پنجشنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۸/۱۶ در محل سربیشه، مسجد آقا نجف برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
 شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم تا ساعت ۱۲ تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ 

به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی 

تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح  و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال - 

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۶۳۸ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ 
گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳5 و شماره ثبت ۱۲5۲۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خسروی میناخو به شماره ملی 

۰۶۴۰۱۲۰۴۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )619335(

تاسیس شرکت نو اندیشان پیک خورشید کویر )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به شماره ثبت 5۸۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۴55۲ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خدماتی ساختمانی 
نظافتی- خدمات شهری- جداسازی و بازیافت زباله تولید کمپوست و تولید کود ورمی کمپوست و تکثیر کرم خاکی 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، مدرس ، خیابان بعثت ، کوچه بعثت ۸]شهید آیت ا... مدرس۴5[ ، پالک ۱۴ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۸۷۳5۱۴۸ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳5 مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ نزد بانک بانک ملی شعبه نواب صفوی با کد 
۹۰۱۹ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم افسانه محسنی به شماره ملی ۰۶۴۰۶5۱۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت ۲ سال، خانم مریم حاجی آبادی به شماره ملی ۰۶5۰۶۶۹۰۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حمیدرضا 
محسنی به شماره ملی ۰۶5۱۸۱55۷۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آقای حمیدرضا محسنی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: 
آقای علی قاسمی به شماره ملی ۰۶5۰۲۹۱۷۰۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای مهدی فدویان به شماره ملی 
۰۶5۱۹۸۹۳۶۱ به سمت بازرس اصلی 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 )619336(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی



پیام شما3
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه* 15 مهر1398 * شماره 4464

آغاز طرح نظارتی ویژه اربعین در استان

صداوسیما-طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه اربعین در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: این طرح با هدف هماهنگی و هم افزایی میان 
دستگاه های نظارتی برای ارائه خدمات بهتر به زوار با رویکرد پیشگیری در بخش های سالمت، تغذیه و حمل و نقل  آغاز شد و تا 7 آبان ادامه دارد. اشرفی افزود: 

همشهریان و زوار در هر لحظه از شبانه روز با تماس تلفن گویای 135 و سامانه پیامکی 300000135 شکایات و گزارش های خود را در سامانه سازمان ثبت کنند.

از میان نامه های رسیده

های  فعالیت  از  شهروند  یک  عنوان  به 
استاندار  فرهنگی  و  اجتماعی  و  عمرانی 
دارم  را  سپاسگزاری  و  تشکر  کمال  محترم 

امیدوارم همیشه موفق و موید باشن.
ارسالی به تلگرام آوا
خواستاریم  اتوبوسرانی  محترم  مسئوالن  از 
اضافه  اتوبوس  یک  مدارس  تعطیلی  وقت 
دانش  ازدحام  و  شدن  شلوغ  دلیل  به  کنند 
آموزان در قسمت خانم ها واقعا موقع سوار 

یا پیاده شدن مشکل دارند.
یک شهروند
از استاندار عزیز خواستاریم بر کار ادارات مربوط به 
اربعین مستقیم نظارت داشته باشند و تخلفات را 
پیگیر و رصد کنند تا زائران مشکلی نداشته باشند. 

اجرتان با سیدالشهدا )ع( 
یک شهروند
آقای استاندار باتوجه به اینکه کار شما کمک 
رسانی و محرومیت زدایی به قشر ضعیف هست، 
ممنون میشم که به شهرها و روستاهای زیاد 
سر می زنید  لطفی کنید یه سر از بیمارستان ... 
بخش دیالیز بزنید بخدا ما از همه محروم تریم. 
آقای استاندار من بیمار دیالیزی هستم زندگی 
ام وصله به دستگاه دیالیز دستگاهها خراب اند 
چند روزه که خوابیده به هر یک از مسئوالن 
دهند  می  سرباال  جواب  میگیم   بیمارستان 
می گویند پول نیست دستگاه رو تعمیر کنیم 

آقای استاندار لطفا فکری بردارین.
 915...518
انتقال صنوف  اندرکارانی که مهلت  آیا دست 
مزاحم را پنج سال به پنج سال تمدید می کنند 
این وسط به حق و حقوق و آسایش و اعصاب 
این صنوف شب و روز در  از دست  مردم که 
عذاب هستند هم فکر می کنند؟ سهم ما از 

آسایش در این شهر چیست؟
933...314
با سالم و عرض خدا قوت خدمت مدیر کل 
نزدیک  به  باتوجه  وشهرسازی،  راه  محترم 
شدن به روز روستا وعشایر)15مهر( آسفالت  
3کیلومتر بین راهی روستاهای )ترشیزوک- 
به  فردوس  شهرستان  آباد(  فتح  باداموک- 
وجوابی  کردیم  قدرپیگیری  این  رسید،  کجا 

نشنیدیم که واقعا خسته شدیم.
915...756
باسالم نزدیک به ده ساله که خروجی پمپ گاز 
شعله به شدت خراب شده چرا مسئوالن فکری 
به حال این کوچه نمی کنند خواهش می کنم 
یک دفعه هم که شده بیاین از داخل پمپ گاز رد 
بشید که خروجی پمپ گاز رو ببینیدلطفا تدبیری 

کنید منتظر جواب شما هستم ؟!
915...532

با  که  استان  کشتی  مسئوالن  به  آفرین 
و  شهر  معرفی  باعث  مسابقات  برگزاری 
از رستوران  استانمان شدند دیروز در یکی 
های شهر بودم چند نفر که از قضا از تیپ 
ورزشکاریشان مشخص بود برای مسابقات 
داشتند  و  بودند  نشسته  اند  آمده  کشتی 
نمی  فکر  که  هم  برای  کردند  می  تعریف 
باشد  زیبا  و  بزرگ  اینقدر  بیرجند  اند  کرده 
به قول خودشان می گفتند تصورشان این 
روستایی  سالن  یک  در  آیند  می  که  بوده 
اما  بدهند  مسابقه  دورافتاده  شهر  یک  در 
می  تعریف  استان  و  شهر  وضع  از  کلی 
بار  یک  بروند  باید  گفتند  می  و  کردند 
برای من جالب  بیایند.  ها  با خانواده  دیگر 
نقاط  معرفی  یا  بروشور  یه  دنبال  که  بود 
گردشگری می گشتند که مهماندار همون 
برایشان  داشت  را  دیدنی  نقاط  رستوران 
اتفاقات  این  تمام  پشت  کرد  می  تعریف 
مقوالت  این  به  توجه  واقعا  اگر  ورزشی 
تاثیر  آدمها  این  تواند حضور  هم بشود می 
خوبی بر اقتصاد استانمان هم داشته باشد. 
ارسالی به تلگرام آوا 
خبر ضد و نقیض خیلی با حال بود ما واقعا 
همچین مسئوالنی داریم ؟ آیا نماینده های 
و  استاندار  آیا  ندارند؟  نظارت  اینها  به  ما 
 معاونانشان تو این کارها دخالت نمی کنند ؟
شورای  لطفا  ندارند  کاری  آقایان  این  اگر 
از حقوق  بیاد  نماینده مردم  به عنوان  شهر 
فرزندان  بابا  کنه  دفاع  حوزه  این  تو  مردم 
از  راحتی  این  به  کشورند  این  آینده  ما 

کنارشون نگذرین.
939 ... 923

واقعا  در 4 شهرستان!  منفی  رشد  آوا  سالم 
جای تبریک دارد به مسئوالن این شهرستان 
ها که اینقدر در راستای سیاست های نظام 
هشدار  جای  و  کنند  می  حرکت  جامعه  و 
دارد برای عزیزان مسئول امنیت که شهرها 
دارد خالی می شود خوش به حال روستاها 
که  بکنند  کاری  نشده  دیر  تا  امیدواریم 

مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد.
915 ... 026

آقای معاون محترم سیاسی استاندار ضمن 
مردم  واقعی  مطالبه  به  که  شما  از  تشکر 
در خصوص برخورد با رسانه هایی که جز 
بدانید  باید  نیستند  بلد  کاری  افکنی  تفرقه 
که  شوند  می  حمایت  جهاتی  از  اینها  که 
جمهور  رئیس  برسد  چه  که  شما  فقط  نه 
تواند  نمی  هم  ملل  سازمان  کل  دبیر  و 
از  شنیدم  دوستی  از  بگوید  چیزی  آنها  به 
اصطالح  به  های  کانال  همین  از  یکی 
شده  گفته  بعد  اند  کرده  شکایت  خبری 
البته  است  نشده  شناسایی  کانال  مسئول 
می  ما  که  بود  کرده  باور  هم  من  دوست 
با  آمریکا  جمهور  رئیس  میز  روی  توانیم 
از  و  بگذاریم  پیام  اطالعاتی  هیمنه  آن 
اما  رد شویم  آن  حلقه های حفاظتی  تمام 
مسئول یک کانال تلگرامی که البته کامل 
کنیم.  پیدا  توانیم  نمی  را  است  مشخص 
محور  عدالت  نگاه  با  بار  این  شاید  البته 
خوب  انصافا  که  قضائیه  قوه  جدید  رئیس 
که  افرادی  هویت  بشود  است  کرده  عمل 
هم  را  جامعه  به  خود  معرفی  جرات  حتی 
عدل  میز  پای  را  آنها  و  برمال  را  ندارند 
معاون  اقدام  این  که  چند  هر  نشاند. 
برای  بزرگ  آزمون  یک  استاندار  سیاسی 
های  دستگاه  پذیری  سفارش  یا  استقالل 
که  هست  هم  قضایی  و  امنیتی   ، نظارتی 
امن  حاشیه  توان  می  آیا  شود  مشخص 
هم  بر  را  رسانه  فضای  مفسدان  برخی 
شمول  تحت  همه  قانون  منظر  در  و  زد 
ا... که همه از این آزمون  قرار گیرند انشا 
ورزی  عدالت  مهر  و  آمده  بیرون  سربلند 
پررنگ تر از قبل بر تارک خدمات دستگاه 

های ذیل نظام زده شود.
 ارسالی به تلگرام آوا

ای   نامه  در  بیرجندی  شهروندان  از  جمعی 
خطاب به استاندار با اشاره به نابودی صدها 
هکتار فضای سبز شهری و باغ های تاریخی 
باغ  درهای  بازگشایی  خواستار  بیرجند  شهر 
امیر آباد به عنوان تفرجگاه و کاشت درخت 
و جنگل کاری زمین های پای کوهی باقران 
به  آن  از  روگرفتی  که  نامه  این  در  شدند. 
روزنامه آوا رسیده می خوانیم: نظر به اینکه 
طی سال های اخیر صدها هکتار از فضاهای 
سبز شهری و باغ های تاریخی شهر بیرجند 
وجود  شهر  در  نیز  تفرجگاهی  و  شده  نابود 

ندارد. پیشنهاد می شود:
ظرفیت  دارای  که  امیرآباد  باغ  درهای   -1
و  مناسب  سبز  فضای  و  تاریخی  های 
)بدون  فضا  بهسازی  از  پس  است.  شاداب 
تغییر سیمای طبیعی آن( و ایجاد منظرهای 
مناسب به روی شهروندان باز شود و مردم 
بتوانند در روزهای تعطیل از این فضا حتی با 

پرداخت ورودی استفاده نمایند.
2- زمین های پای کوهی رشته کوه باغران در 
جنوب شهر به موازات گستره شهر با استفاده 
یا  یا چتری  از گونه های گیاهی پهن برگ 
مناسب اقلیم و آب و هوا جنگل کاری شود 
تا ضمن افزایش فضای سبز شاداب جنگلی، 
هوا  آلودگی  کاهش  اکسیژن،  افزایش سطح 
از  یکی  در  مناسب  تفرجگاه  ایجاد  زمینه 
از  شود.  ایجاد  شهر  اندازهای  چشم  بهترین 
این  موافق  طبیعی  منابع  کل  اداره  که  آنجا 
طرح است و  مساعدت اداره کل شهرسازی و 
تامین منابع مالی و موافقت استانداری محترم 
خواهشمند  باشد  می  امر  این  تحقق  الزمه 
تا  عاجل  و  الزم  اقدام  فرمایید  دستور  است 

پیش از فصل درختکاری انجام شود.

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

همت مضاعف برای رساندن آب به روستاسامانه پیام کوتاه : 3000272424
از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون به 139 
پایدار  آبرسانی  جنوبی  خراسان  روستای 
انجام شده  و امسال حجم آبرسانی سیار 
به روستاهای استان دو برابر افزایش یافت 
عطش  کاهش  باعث  اقدامات  این  که 
روستاییان و عشایر شده  است. به گزارش 
بهره مندی آب  اقدام شاخص  این  ایرنا،با 
در استان کویری خراسان جنوبی از 71.6 
یافت  افزایش  درصد   75.52 به  درصد 
هرچند خشکسالی  20 ساله در این استان 
باعث شده که به دلیل خشک شدن قنوات 
و کاهش دبی چاه ها آبرسانی پایدار به ده ها 

روستا 2 تا سه بار انجام شود.
برداشت  و  متوالی  خشکسالی   دلیل  به 
روستاهای  تعداد  آبی،  منابع  از  بی رویه 
آبرسانی سیار در خراسان جنوبی افزایش 
این  تعداد  تابستان  اوج  در  و  است  یافته  
روستاها به حدود 500 روستا رسید.تابستان 
سال جاری با تذکر جدی استاندار خراسان 
آب  منابع  از  حفاظت  شورای  در  جنوبی 
استان اقدام جهادی درخصوص آبرسانی 
و  شد  انجام  استان  روستاهای  به  سیار 
این خصوص  در  معتمدیان  محمدصادق 
گفت: همین تذکر منجر به این شد که 
پیگیری رفع مشکل آبرسانی به روستاها 
به  آبرسانی  و  برسد  مطلوبی  نتایج  به 
روستاهای استان در مدت کوتاهی دو برابر 

شود که عدد قابل توجهی است.
سیار  آبرسانی  حجم  برابری  دو  افزایش 
رضایت  جنوبی،  خراسان  روستاهای  به 
مرزی  مناطق  در  به خصوص  روستاییان 
استان که بیشتر با مشکل کم آبی دست 
و پنجه نرم می کردند را در پی داشت و تا 

حدی توانست عطش آنان را فرونشاند.

عزم ملی برای تکمیل مجتمع های 
آبرسانی خراسان جنوبی

برنامه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
اشاره  با  خاوران  شبکه  هفته  گفتمان 
تکمیل  برای  دولت  عزم  و  برنامه  به 
مجتمع های آبرسانی روستایی استان هم 
تامین  برای  آبرسانی  مجتمع  گفت: 39 
آب 500 روستا در استان در دست اجرا 
 60 پروژه ها  این  مجموع  در  که  داریم 
برای  که  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
تکمیل آن ها به حدود چهار هزار و 600 
داریم.معتمدیان  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد 
اعتبارات  تخصیص  روند  این  با  افزود: 
این طرح ها تا 10 آینده به اتمام خواهد 
پیگیری های صورت گرفته  با  رسید که 
از طریق وزارت نیرو به دنبال این بودیم 
که ردیف مالی جدیدی برای تکمیل این 

پروژه ها در نظر گرفته شود.
وی عنوان کرد: یک ظرفیت قانونی در 
برنامه ششم توسعه تحت عنوان ماده 56 
قرار دارد که نوعی فایناس داخلی است 
بانک ها  از  استقراضی است که دولت  و 
انجام می دهد و سازمان برنامه و بودجه 
تضمین پرداخت اصل و فرع تسهیالت 
بانکی را انجام خواهند داد.استاندار گفت: 
مقرر شده که سه هزار میلیارد ریال اعتبار 
و  ملی  کارگران،  رفاه  بانک  سه  توسط 
حدود  که  مابقی  و  شود  تامین  صادرات 
2 هزار میلیارد ریال است توسط سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت نیرو تامین خواهد 
شد تا با این روند پرداخت بتوانیم تا پایان 
دولت دوازدهم مجتمع های آبرسانی نیمه 
تمام استان را به اتمام برسانیم و دغدغه 

چندین ساله روستاییان را کاهش دهیم.
مرزی بودن، پراکندگی روستاها و پهناور 
بودن خراسان جنوبی هزینه های آبرسانی 
سیار و پایدار را به شدت افزیش می دهد 
به طوری که برای آبرسانی پایدار به برخی 
روستاها باید از محل حفر چاه تا روستا بیش 
از 20 کیلومتر خط انتقال احداث شود که 

نیاز است اعتبار ویژه ای برای شاخص های 
وسعت و مرز این استان هم در نظر گرفته 
شود تا روند آبرسانی پایدار به روستاها تسریع 
روستایی  آب  هدرفت  میزان  اکنون  یابد. 
خراسان جنوبی 35 درصد است که نیاز است 
در الیحه بودجه سال آینده همانند ردیف 
بودجه ای که به عنوان مدیریت مصرف و 
برای شهرها وجود دارد  کاهش هدررفت 
برای اصالح و بازسازی شبکه ها و خطوط 
بودجه ای  ردیف  هم  روستاها  آب  انتقال 
جدیدی در نظر گرفته شود تا این مشکل 

به صورت اورژانسی رفع شود.

رفع عطش ۲۷ روستا در سال 
مالی ۹۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گفت: برای آبرسانی پایدار به روستاییان 
 1394 سال  اوایل  از  جنوبی  خراسان 
ساخت 39 مجتمع آبرسانی را در دستور 
افزود:  کار قرار دادیم. مهدی صفوی نژاد 
تاکنون کار احداث 6 مجتمع آبرسانی به 
اتمام رسیده است که پیش بینی می شود 
با اختصاص کامل اعتبارات تا پایان سال 
جاری هشت مجتمع آبرسانی دیگر نیز به 
اتمام برسد. وی اظهار کرد: در سال جاری 
56 میلیارد تومان اعتبار ملی برای تکمیل 
مجتمع های آبرسانی استان مصوب شده 
کامل  تخصیص  صورت  در  که  است 
پایان سال مالی جاری 27  تا  اعتبار  این 
بهداشتی  و  سالم  آب  از  استان  روستای 
بیان  با  شد.صفوی نژاد  خواهند  برخوردار 
13روستای  به  پایدار  آبرسانی  اینکه 
و  میلیارد   17 اعتبار  با  جنوبی  خراسان 
641 میلیون تومان تا پایان مهرماه انجام 
می شود که البته برخی از این پروژه ها به 
اتمام رسیده است، اضافه کرد: با اتمام این 
طرح ها یکهزار و 656 خانوار در استان از 
آب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. 
وی گفت: همچنین از محل اعتبارات سال 
مالی گذشته آبرسانی پایدار به 33 روستای 
استان با اعتبار 31 میلیارد و500 میلیون 

تومان انجام شده است.

چالش هدررفت باالی آب 
در کم آبی

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
روستایی خراسان جنوبی افزود: همچنین 
و  معدن  صنعت،  کل  اداره  همکاری  با 
در  پروژه  چهار  جنوبی  خراسان  تجارت 
میلیون   750 اعتبار  با  آبرسانی  زمینه 
تکمیل کرده ایم که مخزن 500  تومان 
مترمکعبی معدن قلعه زری، اصالح شبکه 
و نصب انشعاب روستاهای آواز و بصیران 
از  پنج سر  چاه  روستای  توزیع  شبکه  و 
جمله این طرح ها است. وی اظهار کرد: 

آبرسانی  امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای  از 
پایدار به 139 روستای استان انجام شده  
است که با این اقدام شاخص بهره مندی 
 75.52 به  درصد   71.6 از  استان  آب 
شاخص  است.وی  یافته  افزایش  درصد 
را  استان  روستاییان  آب  از  برخورداری 
93.4 و شاخص بهره مندی را 75.52 ذکر 
کرد و گفت: در مجموع در این شاخص ها 
کشور  میانگین  از  درصد  یک  از  بیش 
عقب هستیم.صفوی نژاد با اشاره به اینکه 
انتقال و شبکه  هدررفت آب در خطوط 
توزیع استان 35 درصد است، اضافه کرد: 
در استان 316 کیلومتر خط انتقال و 980 
هشت  و  فرسوده  توزیع  شبکه  کیلومتر 
داریم.وی  خراب  کنتور   812 و  هزار 

بیان کرد: از ابتدای سال جاری نیز 8.2 
کیلومتر خط انتقال فرسوده، 33 کیلومتر 
شبکه توزیع فرسوده و 510 عدد کنتور 
تعویض  و  بازسازی  را  مشترکین  خراب 
کرده ایم، همچنین در این مدت یکهزار 
و 324 مورد استانداردسازی انشعابات آب 
است.مدیرعامل  شده  انجام  مشترکین 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
جنوبی گفت: امسال 12 میلیارد تومان از 
محل منابع مختلف استانی برای اصالح 
و بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال آب 
به  و  است  شده  مصوب  استان  فرسوده 
کیلومتر   100 ساالنه  میانگین  صورت 
خط انتقال و شبکه های توزیع فرسوده را 
در روستاها بازسازی می کنیم.صفوی نژاد 
شرکت  این  در  همچنین  داد:  ادامه 
این  تجهیزات نشت یابی خریداری و در 
خصوص اکیپی راه اندازی کرده ایم که در 
6 ماهه نخست امسال 60 کیلومتر خط 
انتقال، 65 کیلومتر شبکه توزیع و 2 هزار 
نشت یابی شده   انشعاب  کیلومتر  و 470 
که با این اقدام 112 مورد نشت شناسایی 

و رفع شده  است.

رفع تشنگی با افزایش
 آبرسانی سیار

وی اظهار کرد: برنامه داریم که در مدت 
ریال  میلیارد  اعتبار 845  با  آینده  6 سال 
هدرفت آب استان را از 35 درصد به 25 
درصد کاهش دهیم تا به نرخ نرمال کشور 
برسیم. صفوی نژاد گفت: همچنین برای 
جلوگیری از قطع آب و پایداری شبکه ها 
از ابتدای سال جاری هفت حلقه چاه جدید 
حفر و تجهیز کرده ایم که از این تعداد سه 
حلقه چاه اصلی با دبی 17 لیتر برثانیه و 
چهار حلقه با دبی 56 لیتر برثانیه است.وی 
افزود: هفت مجتمع آبرسانی استان در قالب 
105روستا از طریق تله متری به صورت 
آنالین از راه دور قطعی آب، افت مخزن 

و خاموشی چاه ها کنترل و پایش می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی با اشاره به آبرسانی سیار 
به روستاهای استان هم گفت: در کشور 
سیار  آبرسانی  روستا  هزار  از هفت  بیش 
انجام می شود که از این تعداد 490 روستا 
دارد.صفوی نژاد  قرار  جنوبی  خراسان  در 
سیار  آبرسانی  برای  امسال  کرد:  عنوان 
استان چهار میلیارد تومان اعتبار استانی و 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان از محل 
بنده ب تبصره 6 مصوب شده که تاکنون 

مبلغی ابالغ شده است.
وی اظهار کرد: به صورت میانگین برای 
هر خانوار در شبانه روزی در مردادماه سال 
گذشته 59 لیتر ارسال کرده ایم که با یک 
اقدام جهادی این مقدار در مردادماه امسال 

افزایش  است،  یافته  افزایش  لیتر   86 به 
حجم آبرسانی در تابستان امسال تنش آبی 
روستاها را رفع و رضایت روستاییان را در پی 
داشته  است. صفوی نژاد گفت: در شهریورماه 
امسال آبرسانی سیار به 447 روستای استان 
با تانکر انجام شده است که از این تعداد 
142 روستا زیر 10 خانوار جمعیت دارند، 
در مجموع 18 درصد روستاهای خراسان 
جنوبی با تانکر تامین آب می شوند.وی با 
بیان اینکه در شهرستان های مرزی جمعیت 
روستایی از جمعیت شهری بیشتر است این 
در حالی است که بیشترین مشکل کم آبی را 
هم در این شهرستان ها داریم، اضافه کرد: 
در شهرستان های زیرکوه و درمیان مشکل 
کم آبی بیشتری داریم که با توجه به مرزی 

بودن نیازمند توجه ویژه هستند.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  روستایی 
سال جاری 56 میلیارد تومان اعتبار ملی 
برای آبرسانی پایدار به روستاهای استان 
صورت  به  است  نیاز  که  شده  مصوب 
کامل اختصاص یابد تا روند آبرسانی به 
از  یکی  تسریع شود.صفوی نژاد  روستاها 
مشکالت خراسان جنوبی را مرزی بودن، 
پراکندگی روستاها و وسعت زیاد ذکر کرد 
و گفت: پراکندگی روستاها و وسعت زیاد 
هزینه های  جمله  از  مختلف  هزینه های 
آبرسانی پایدار را به شدت افزایش داده  که 
نیاز است برای حل این مشکالت برای 
زیاد  شاخص های مرزی بودن و وسعت 
هم اعتباری در نظر گرفته شود.وی ادامه 
داد: به عنوان مثال در روستاهای خوشاب 
محل  از  زیرکوه  آهنگران  و  سربیشه 
احداث چاه با دبی مطمئن تا این روستاها 
بیش از 18 کیلومتر خط انتقال را احداث 
شدت  به  مسیر  طول  این  که  کرده ایم 
هزینه های ما را افزایش داد. صفوی نژاد 
چهار  که  شده  باعث  پراکندگی  گفت: 
درصد خطوط انتقال و 4.6 درصد ایستگاه 
احداث  جنوبی  خراسان  در  کشور  پمپاژ 
شود. وی بیان کرد: همچنین درخواست 

داریم با توجه هدررفت باالی آب استان 
در الیحه بودجه سال آینده همانند ردیف 
بودجه ای که به عنوان مدیریت مصرف و 
کاهش هدررفت برای شهرها وجود دارد 
برای اصالح و بازسازی شبکه ها و خطوط 
بودجه ای  ردیف  روستاها هم  آب  انتقال 

جدیدی در نظر گرفته شود.

چالش های خشکسالی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: خشکسالی های 
چندین ساله چالش های زیادی را برای آب و 
فاضالب روستایی استان ایجاد کرده  است، 
به عنوان مثال خشکسالی ها باعث شده که 
یا خشک  و  چاه ها  دبی  کاهش  دلیل  به 
شدن قنوات به برخی روستاهای استان از 
جمله تخته جان درمیان، پخت، مشروکی و 
چنشت سربیشه و ده ها روستای دیگر استان 

را 2 تا سه بار آبرسانی پایدار انجام دهیم.
روستاهای  آب  کرد:  عنوان  صفوی نژاد 
استان از محل 198 حلقه چاه، 49 قنات، 
19 دهنه چشمه و 17 انشعاب آب شهری 
تامین می شود که بر اثر خشکسالی های 
و  قنات  چاه، 46  حلقه  ساله 32  چندین 
است.وی  شده  خشک  چشمه  11دهنه 
گفت: این شرکت 315 هزار نفر روستایی 
 41 که  دارد  خود  خدمات  زیرپوشش  را 
می شود. شامل  را  استان  جمعیت  درصد 

صفوی نژاد افزود: یکی دیگر از مشکالت 
ما در استان پایین بودن جمعیت است چرا 
که جمعیت از شاخص های اصلی توزیع 
است  نیاز  که  حالی  در  است  اعتبارات 
پراکندگی و مرزی بودن استان را نیز در 
توزیع اعتبارات برای خدمت رسانی راحتر 

به مردم در نظر بگیریم.

تالش جهادی برای غلبه
 بر کم آبی

وی عنوان کرد: تالش ما این است که 
با تمام توان عطش روستائیان خراسان 
جنوبی را فرونشانیم تا کمترین چالش را 
روستای  در  مثال  طور  به  باشند  داشته 
چاه غیاث سرایان آب بهداشتی مردم را 
طریق شبکه تامین می کنیم و آب شرب 
مردم این روستا از طریق آب شیرین کن 
می کنیم.مدیرعامل  تامین  تانکر  و 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 
به صورت شبانه روزی  ما  جنوبی گفت: 
با  ما  روستائیان  که  می کنیم  تالش 
پنجه  و  دست  کم آبی  چالش  کمترین 
حجم  خصوص  این  در  که  کنند  نرم 
زیاد اقدامات و کارها و کمبود اعتبارات 
مطلوب  خدمت رسانی  در  را  ما  دست 
روستای  است.دهیار  بسته  روستاها  به 
گو  و  گفت  در  هم  سربیشه  رج  چشمه 
جاری  سال  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 
داشتیم  روستا  در  را  آب  قطعی  مشکل 
با تعویض  که آب و فاضالب روستایی 
خطوط  و  شبکه  از  متر  یکهزار  حدود 
انتقال آب این مشکل را رفع کرد.محمد 
فشار  و  کیفیت  شد:  یادآور  خسروی 
خوب  روستا  به  پایدار  آبرسانی  شبکه 
نداریم.  است و هیچ مشکل قطعی آب 
انقالب  مسکن  بیناد  کرد:  اظهار  وی 
اسالمی 20 قطعه زمین برای ساخت و 
ساز در این روستا واگذار کرده است که 
به دلیل وجود آب مردم استقبال خوبی 
کرده اند. جدید  سازهای  و  ساخت  از 
خدمات  وجود  با  کرد:  عنوان  خسروی 
از  متولی  دستگاه های  توسط  مختلف 
برای  مردم  تمایل  آب  تامین  جمله 
بازگشت به روستا بیشتر شده است، در 
حالی که سال گذشته قطعی مکرر آب 

مردم روستا را کالفه کرده بود.

نت
نتر

 : ای
س

عک

     3۲ 44 66 66/3۲ 4۲ 43 ۲0 -۲ 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

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



موفقیت و انرژی

 پولدار شوید

از گریه فرار نکنید

و  تطبیقی  احساسی  واکنش  گریه کردن یک 
مفید در برابر نامالیمات و استرس ها است که 
فرآیندهای اضطرابی بدن از جمله فشارخون را 
تعدیل کرده و در تسکین غم و تنش نقش موثری 
ایفا می کند. همان قدر که گریه برای سازگاری 
باشد، گریه  مفید می  مقابل تنش ها  در  بدن 
نکردن و سرکوب کردن احساسات منفی می تواند 
سالمتی انسان را در معرض خطر قرار دهد. بدین 
معنی که فروخوردن و عدم بروز احساسات با باال 
رفتن فشار خون، تضعیف سیستم ایمنی و افزایش 
خطر ابتال به برخی سرطان ها ارتباط دارد.نکته 
حائز اهمیت این است که گریه در بحران ها یک 
واکنش طبیعی به شمار می رود اما اگر به صورت 
مداوم و بدون علت تکرار شود عالمت اختالالت 

روحی از جمله افسردگی و اضطراب است.

بیدار کردن قدرت مال خواهی

* از همین حاال، به فکر روزگار پیری و کوری و 
درماندگی باشید. شما که غریبه نیستید، فردا روز 
هیچ کس دست کسی را نمی گیرد، پس حساب 

بازنشستگی خود را دریابید.
* این پول ارزشمند است، آن تفکر سیاه را که به 
 پول کثیف می گفت و آن را چرک کف دست 
می دانست را کنار بگذارید، حتی بریزید دور، در 
چنین شرایطی پول ارزشمند و عزیز را به راحتی و 

برای اجناس بی ارزش هزینه نکنید.
* قبل از هر نوع سرمایه گذاری، خوب مطالعه و 
تحقیق کنید، در این میان حرف هایی می شنوید 
که »پولت چقدره؟ بده من، سودش را می دم«، 
هیچ توجهی نکنید، البته می توانید شنونده باشید، 
حتما کارهایی وجود دارد که شما را برحذر می دارند 
دقت کنید ببینید سود و زیان شما در چیست، قطعا 
ارتباطی با زن و مرد ندارد، اقتصاد از آن دسته 
فعالیت هایی است که فقط آدم زرنگ می طلبد، 
در کارهایی که امکان مشارکت وجود دارد، حتما 

این کار را انجام دهید.
* لطفا به اندازه کافی ریسک پذیر باشید، نه سر 
پرشوری داشته باشید که یک باره همه چیز را به باد 
بدهید و نه چنان باشید که گویی پول را در تشک و 
بالشت جمع کرده اید. شما به دنبال سود هستید، به 
این فکر نکنید که در جایی سرمایه گذاری کنید و 
شاید روزی سودی عاید شما شود و یا اگر سود هم 
نکنید، ضرر هم نمی کنید و در عوض اصل مال 

تان همچنان سر جایش است.

پیشگیری از درد 
مفصل شست پا

تعدادی از راهنمایی ها برای  پیشگیری از درد 
مفصل شست پا عبارتند از: کنترل وزن ایده آل،  
انجام تمرین ورزشی منظم، اما بدون فشار اضافی 

روی مفصل، اجتناب از پوشیدن کفش های تنگ 
به ویژه نوک تیز، به پا کردن کفش و صندل 

مناسب هنگام آسیب دیدگی.
در مواردی که درد شست پا خفیف است و در طی 

زمان بهبود می یابد نیازی به  پزشک نیست. 

جو دو سر
 برای کاهش کلسترول مفید است

خطر حمالت قلبی مشکلی است که معموال 
باالی 55 سال  زنان  و  باالی 45 سال  مردان 
را تهدید می کند. هر قدر مصرف مواد غذایی 

کاهنده کلسترول در رژیم غذایی این افراد بیشتر 
باشد، بهتر است. جو دو سر به دلیل دارا بودن فیبر 
محلولی به نام بتاگلوکان، برای کاهش کلسترول 
مفید است. فیبر محلول در روند هضم با کلسترول 
ترکیب و باعث می  شود کلسترول به جای این که 

در شریان ها باقی بماند، از بدن خارج شود.

روزانه یک عدد
 گردو میل کنید

گردو یک خشکبار مقوی است و مصرف روزانه یک 
عدد از آن برای زنان باردار توصیه می شود. بانوان 
باردار می توانند روزی یک عدد گردو میل کنند، زیرا 

خوردن این خشکبار مقوی سبب تقویت عمومی 
 بدن مادر شده، ذهن جنین را تقویت می کند.

از دیگر فواید گردو، مبارزه با یبوست ، تقویت مو، 
کاهش وزن و تقویت عملکرد مغز است. البته 
مصرف روزانه 30 گرم از این ماده  غذایی کافی 

است.

چیپس سیب زمینی 
منجر به احساس اضطراب می شود

چیپس میوه و سیب زمینی از جمله موادغذایی 
هستند که می توانند باعث عدم تعادل و احتمااًل 
منجر به احساس اضطراب  شوند. به عالوه غذاها 

و نوشیدنی هایی که سرد هستند هم ممکن است 
باعث عدم تعادل شوند. درجه حرارت مواد غذایی 
بسیار مهم است. غذاهای سرد و مرطوب مانند 
خیار، هندوانه و ساالد می توانند باعث عدم تعادل و 
تنبلی مغز شوند؛ بنابراین از غذاهای سرد خودداری 

کنید.

روغن درخت چای 
یک حشره کش طبیعی است

برای  مؤثر  به طور  روغن درخت چای می تواند 
درمان شپش سر مورد استفاده قرار گیرد و خارش 
را نیز از بین ببرد. اگر در مدرسه کودکان دچار 

برای  لیمو  از آب  شپش سر شده اند، می توانید 
جلوگیری از شپش موی سر استفاده کنید. بوی 
قوی سیر از گزش پشه ها و ورود آنها به خانه 
پیشگیری می کند. چند حبه سیر را رنده کرده، در 
آب جوشانده و آب را در قسمت های مختلف خانه 

اسپری کنید تا از شر پشه ها و شپش دور بمانید.

آپنه خواب یک وضعیت پزشکی است که تعداد زیادی از افراد را گرفتار خود می کند. این اختالل خطر ابتال به 
برخی بیماری ها مانند اختالل عملکرد شناختی، فشار خون باال، اختالل در متابولیسم گلوکز، اضطراب و حوادث 
قلبی عروقی را باال می برد. این اختالل، قطع تنفس برای چند ثانیه حین خواب است که به شکل خر خر کردن 
خود را نشان می دهد. داروها و دستگاه هایی برای بهبود آپنه خواب وجود دارد اما انواع خاصی از مواد غذایی هم 
هستند که منجر به بهبود این عارضه آزاردهنده می شوند: کسانی که به دنبال یک راه طبیعی برای از بین بردن 
آپنه انسدادی خواب هستند، باید مالتونین بیشتری را وارد رژیم غذایی شان کنند. مالتونین به شکل قرص یا 
مکمل هم وجود دارد و به آرامش قبل از خواب کمک می کند. میوه ها و سبزیجات حاوی مالتونین عبارتند از 

گیالس، ذرت، گوجه فرنگی، انار، زیتون، انگور، کلم بروکلی و خیار.

قبل از شروع سفر و ترک خانه در خصوص بیماری های مختلفی که ممکن است در سفرتان در معرض آن 
قرار بگیریدو همچنین اقدامات پیشگیرانه ی مورد نیاز، اطالعاتی از پزشک، داروساز و یا مراجع دیگر کسب 
کنید. مطمئن شوید داروهای مورد نیاز در طول سفر را با خود به همراه دارید. شستشوی مرتب دست ها 
ترجیحا با آب و صابون و در صورت دسترسی نداشتن به آب، استفاده از ژل های ضدعفونی کننده ضروری 
است. از دست زدن به مواد غذایی خام )به خصوص گوشت(، گیاهان ناشناخته و همین طور دست زدن به 
حیوانات و پرندگان زنده خودداری کنید. ) با توجه به اینکه برخی گیاهان سمی هستند و یا احتمال آلودگی 
آنها وجود دارد در طول مسیراز دست زدن، خوردن و جویدن آنها خودداری کنید و در این خصوص بیشتر 

مراقب کودکان باشید.(  مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو- تلفن 190

توصیه های سفر سالم برای زائران اربعین حسینیآپنه خواب چیست؟

فعالیت فیزیکی می تواند موجب کاهش استرس و در پی 
آن به کنترل خشم منجر شود . خشم یک احساس، تجربه  
طبیعی و حتی نشانه  سالم بودن انسان است، اما زمانی که 
از کنترل خارج  گردد، تبدیل به یک عامل ویرانگر شده در 
کار یا روابط اجتماعی ایجاد مشکل می کند و به طور کلی 
بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد. پس مهم است که با آن 
برخورد صحیحی داشته باشیم. آیا آماده برای کنترل خشم 
خود هستید؟ اینجا راهکار های  عملی برای کنترل خشم را 

با شما در میان می گذاریم:
 در آن لحظه که کوهی از عصبانیت هستید گفتن جمالتی 

که به طور قطع بعدا از آن ها پشیمان می شوید، امری طبیعی 
است. پس قبل از صحبت کردن به خود زمان داده، افکار 
خود را جمع آوری کنید به بقیه  افراد درگیر نیز این امکان 
را بدهید. به محض این که آرامش خود را به دست آوردید، 
ناراحتی  و خواسته  های خود را به طور واضح و مستقیم بدون 

ناراحت کردن دیگران و یا سعی در کنترل آن ، ابراز کنید.
فعالیت فیزیکی می تواند موجب کاهش استرس و در پی 
آن به کنترل خشم منجر شود. اگر احساس خشم می کنید، 
پیاده روی کنید، بدوید و یا برای چند لحظه فعالیت های 

فیزیکی لذت بخش انجام دهید.

بیرون رفتن فقط مخصوص بچه ها نیست. در طول روز 
لحظاتی که مضطرب هستید، از محیط خارج شوید. چند 
لحظه آرامش به شما کمک می کند که شرایط را بهتر 

مدیریت کنید، بدون این که عصبانی یا خشمگین شوید.
به جای آنکه بر آنچه باعث خشم شما شده متمرکز شوید، 
دنبال کنترل خشم باشید. آیا اتاق نامرتب کودک، شما 
را عصبانی می کند؟ در را ببندید. آیا همسر شما هر شب 
برای صرف شام تاخیر دارد؟ زمان آن را به گونه ای دیگر 
برنامه ریزی کنید. به خاطر داشته باشید که خشم هر چیزی 

را بر طرف نمی کند و حتی ممکن است آن را بدتر کند.

 راهکارهای  عملی برای کنترل خشم

آیه روز

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند قطعا گناهان شان را از آنان می زداییم و بهتر از 
آنچه می کردند پاداش شان می  دهیم. )سوره عنکبوت/ آیه ۷(

سخن روز

 اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ به شرایط و بی نظمی باور ندارم.
مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند. 
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اعبرمرابردی5
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰ ) مدرن برتر(

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

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

کارت دانشجویی اینجانب علی زارعی به 
شماره دانشجویی 38400048 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

۰915   866   8۰۰2 

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

به تعدادی نیروی برقکار ساده و نیمه 
ماهر در شهرستان بیرجند نیازمندیم.

09910343275
به یک خانم مسلط به امور حسابداری

 و حمل و نقل با روابط عمومی باال 
جهت کار در شرکت بازرگانی نیازمندیم. 

09153678848
استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 

موتوری در رستوران
)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(

32342315 -09157202302

یک شرکت پخش مواد غذایی 
استخدام می نماید

1- سوپروایزر و سرپرست فروش 
یک نفر

2- حسابدار )خانم یا آقا(  یک نفر
3- انباردار   یک نفر

4- بازاریاب تلفنی )خانم(  یک نفر
  09158156090

آدرس: نبش پاسداران 5

استخدام همکار خانم دارای 
مدرک فنی و مهندسی  یا مدیریت 

با روابط عمومی باال جهت کار 
در بخش تولید محتوا و مطالعات 

راهبردی شرکت مشاور 
 32457004 
 32457300 

09128140072  

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

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - 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: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

پخش فرآورده های پروتئینی
 تازه و منجمد آتامان آماده تامین 
انواع مواد غذایی رستوران ها،  
تاالرها، هتل ها و شرکت های 

دولتی و خصوصی
)تسویه نقدی و غیر نقدی(

09153634633
09153634634
دفتر: 32349465

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
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خبر ویژه کشور گرفتار بیماری ضعف نظارتی است

مهر-نماینده ولی فقیه دراستان با بیان اینکه امروز کشور از بیماری ضعف نظارت رنج می برد، گفت: برای بازسازی مسائل ارزشی در جامعه و نظام، مسئله احیای نظارت از جمله اولویت هاست. آیت ا... 
عبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون دفتر مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: سال هاست که کشور با وجود موقعیت بین الملل و شرایط ویژه ای که 
دارد، از درون گرفتار بیماری است. وی، این بیماری را ضعف نظارت ها دانست و گفت: این بیماری با این همه توانی ها که نظام دارد، کشور را به خود مشغول کرده و برای مردم نیز نگرانی پیش آمده است.

 ، تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رئیس 
سهم خروجی کاال به افغانستان از مرزهای 
استان را ۲۱ درصد ذکر کرد و گفت: در ۶ 
ماه نخست امسال ۱۵۱ میلیون دالر کاال از 
طریق مرزهای استان صادر شد. به گزارش 
ایرنا، داود شهرکی عصر شنبه در نشست 
کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی 
با حضور سفیر  استان که  مبادالت مرزی 
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان برگزار 
از  از مجموع کاالهای خروجی  افزود:  شد 
مرزهای استان ۱۰۲ میلیون دالر از محل 
ماده ۱۱۶ و ۴۹ میلیون دالر نیز مربوط به 

صادرات کاالهای خود استان بوده است.
گمرک   ۲ دارای  استان  کرد:  عنوان  وی 
بازارچه  چهار  و  ماهیرود  و  بیرجند  رسمی 
چهار  در  مناسب  زیرساخت های  با  مرزی 
شهرستان است اما سه بازارچه آن از جانب 
کشور افغانستان مسدود شده است. شهرکی 
با بیان اینکه عمده صنایع خراسان جنوبی، 
کوچک هستند یادآور شد: اکنون ۱۲ واحد 
صنعتی بزرگ، ۱۶ واحد صنعتی متوسط و 
استان  این  در  واحد صنعتی کوچک   ۵۱۳
فعال است. وی خواستار تسهیل صدور ویزای 
تجار معتمد و خوشنام افغانستان به ایران شد 
و تصریح کرد: عالوه بر این نیاز است مشابه 
آنچه در استان سیستان و بلوچستان مصوب 
شد گذرهای مرزی با کشور افغانستان برای 
شود.  ایجاد  کشور  نیاز  مورد  اقالم  تامین 
برای  موقت  مرزی  پاس  صدور  امکان 
تجار افغانی در بازارچه مرزی ماهیرود، ارایه 
گزارش های تخصصی در زمینه اقالم مورد 
نیاز افغانستان و اطالع رسانی آخرین رویدادها 
فرآیند  در  تاثیرگذار  تجاری  مناسبات  و 
از  شهرکی  خواسته های  دیگر  از  مراودات 

سفیر ایران در افغانستان بود.

افغانستان اولویت  اصلی ایران
 در سیاست همسایگی است

سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان 
هم گفت: کشور افغانستان در اقتصاد مقاومتی، 
سیاست همسایگی، مدیریت جهادی و حجم 

صادراتی اولویت نخست ایران است. بهادر 
امینیان افزود: در این ارتباط باید استان ها به 
ویژه استان های مرزی از جمله خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان پای کار باشند در این 
داد:  ادامه  وی  شد.  خواهیم  موفق  صورت 
مجموع صادرات ایران به کشورهای اروپایی 
)۲۸ کشور دارای سفارت( یک سوم صادرات 
کشور به افغانستان نیست لذا این کشور جایگاه 
فوق العاده زیادی برای ایران دارد و باید برای آن 
کامال برنامه  ریزی کرد. وی افزود: اگر بتوان 
برخی کاالها را در مناطق مشترک افغانستان 
برده و به نام افغانستان بسته بندی کرد می توان 
آن را به تمام کشورهای اروپایی صادر و از این 
طریق به همه کشورها دسترسی پیدا کرد در 
حالیکه تاکنون از این مزیت استفاده نکرده ایم.

امینیان از فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
خراسان جنوبی خواست تمام درخواست ها، 
پیشنهادات و نکته نظرات خود را به صورت 
کتبی در اختیار سفارتخانه قرار دهند تا برنامه های 
اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.سفیر 

جمهوری اسالمی ایران در افغانستان بیان کرد: 
در زمینه درخواست صدور ویزا برای نخبگان 
اقتصادی به ما راهکار بدهید تا به صورت 
کیلویی ویزای توریستی سالمت صادر نشود.

وی ادامه داد: صدها ویزای توریست سالمت 
صادر می شود اما چند نفر در بیمارستان های 
ایران خدمات دریافت می کنند.امینیان تاکید 
رانت  افغانستان  ایران در  امروز ویزای  کرد: 
شده و خرید و فروش می شود و همچنین 
گروه های فساد دور و بر آن ایجاد شده است.

زمینه ارتباط دوسویه با افغانستان 
فراهم شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز 
خراسان  بین  دوسویه  ارتباطات  باید  گفت: 

جنوبی با والیت های کشور افغانستان از جمله 
والیت فراه و هرات میسر شود تا از این طریق 
جلوی تنش های فی البداهه نیز گرفته شود. 
افزود:  نشست  این   در  عابدی  مشیرالحق 
مرز ماهیرود به عنوان تنها مرز فعال خراسان 

جنوبی چندین مرتبه از سوی کشور افغانستان 
مسدود شد و جلوی صادرات چهار کاالی 
اساسی استان گرفته شد که در چنین مواقعی 
با توسعه تعامالت می توان برای مرز ماهیرود 
جایگزین انتخاب کرد. وی یادآور شد: سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان اختیارات 
باالیی در زمینه توسعه تجارت در افغانستان 
دارد لذا واقعیت این است با تشکیل اتاق های 
فکر در خراسان جنوبی به این نتیجه رسیدیم 
که آیا سهم واقعی استان از صادرات همین 
میزان کنونی است یا خیر؟ عابدی اضافه کرد: 
درخواست ما از سفیر ایران در افغانستان این 
است ضمن اینکه مدام به استان سفر داشته 
باشند، با  ظرفیت های این استان مرزی آشنایی 

بیشتری پیدا کنند.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تصریح کرد: این استان به هیچ عنوان حاضر به 
صادرات یکطرفه به افغانستان نبوده و نیست اما 
بایستی زمینه واردات محصوالت فراهم شود و 
این موضوع را باید در کالن کشور بومی سازی 
کرد.وی بر تاکید بر لزوم تداوم ارتباط تجاری با 
افغانستان گفت: بدون شک دیپلماسی وزارت 
خارجی در کالن کشور بر این موضع صحه 
می گذارد که در این زمینه از سفیر ایران در 
افغانستان نیز درخواست داریم در این زمینه 

توجه ویژه ای داشته باشند.

2 محصول استراتژیک استان
 از جعل برند درامان ماند!

علیرضا خامه زر رئیس کمیسیون مدیریت 
واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند 
نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه معدن 
۳7 ماده معدنی شناخته شده و با ارزش دارد، 
گفت: در حوزه صنعت نیز واحدهای شاخص 
و فعالی در استان وجود دارد که بخشی از 
اشتغال استان بر عهده این حوزه است. وی 
به بحث جعل برندهای ایرانی در افغانستان 
اشاره کرد و توضیح داد: در راستای موضوع 
جلوگیری از جعل برندهای ایرانی اقدامات 
استان  از  برند  دو  و  گرفت  صورت  خوبی 
خراسان جنوبی را می خواستند در افغانستان 
جعل کنند که خوشبختانه جلوی آن گرفته 
شد. خامه زر با اشاره به مطلوب نبودن وضع 
جاده ترانزیتی مرز ماهیرود تا فراه افغانستان، 
عنوان کرد: متأسفانه احداث این جاده سرعت 
خوبی ندارد و ۱۲۰ کیلومتر از مرز ماهیرود تا 
افغانستان باید تعمیر شود که از این مقدار ۶۴ 
کیلومتر را با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان 
تکمیل کرده ایم و ۵۶ کیلومتر دیگر از قلعه کاه 

تا فراه باقی مانده است.

صادرات ۱۵۱ میلیون دالر کاال از مرزهای استان

نت
نتر

 : ای
س
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سقوط زعفران ؟!
امین جم - در روزهای اخیر ، قیمت زعفران 
 ، . کارشناسان  روند کاهشی  داشته است 
مشکالت مربوط به بازگشت ارز و کاهش 
دالیل  جمله  از  عرضه،  به  نسبت  تقاضا 
این کاهش عنوان می کنند. صادرکنندگان 
حرفه ای نیز به سبب مسائل پیمان سپاری 
و تعهد ارزی تمایلی به صادرات ندارند که 
روند کند صادرات منجر به کاهش قیمت 
زعفران شده است.در همین باره نایب رئیس 
شورای ملی زعفران ایران نیز چند روز قبل 
در مصاحبه با ایرنا ، دالیل کاهش قیمت 
زعفران را اینگونه بیان کرد : کاهش صادرات، 
جهانی،  و  داخلی  بازار  در  تقاضا  کاهش 
افزایش سطح زیرکشت، عرضه زعفران با 
ایران، عدم  بورس کاالی  پایین در  قیمت 
امکان نقل  و انتقال پول از عوامل کاهش 
قیمت محصول زعفران به نصف است.میری 
با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم زعفران آبان  
سال گذشته بین ۱۵ تا ۱7 میلیون و ۵۰۰ 
هزارتومان بود، گفت :این روز ها به نصف 
قیمت کاهش پیدا کرده است!وی همچنین 
از مهمترین  نیز  را  ورود زعفران به بورس 
دالیل کاهش قیمت این محصول برشمردو 
مرداد  در  آمارها  براساس     : کرد  تصریح 
 ۱۰ قیمت  با  زعفران  هرکیلوگرم  امسال 
و   تا ۱۱میلیون  هزارتومان  و ۵۰۰  میلیون 
۵۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می 
شد که با ورود بورس کاال و عرضه ۴۰ تن 
زعفران به قیمت کیلویی ۹ میلیون و ۲۰۰ 
بازار  در  محصول  این  قیمت  هزارتومان 
شکسته شد.برخی کارشناسان این اقدام بور 
س را به ضرر تجار و کشاورزان می دانند 
توسط  موضوع  بیشتر   بررسی  خواستار  و 
مسئوالن شده اند.عالوه بر اینها این نکته 
را نیز باید اضافه کرد که زعفران از مهمترین 
محصوالت صادراتی استان  وکشوراست و 
برای مردم به ویژه کشاورزان دارای اهمیت 
قابل  بخش  اینکه  باشد.ضمن  می  باالیی 
توجهی ازجمعیت شاغل استان نیز درهمین 
زمینه فعال هستند و نمی توان نسبت به این 

موضوع بی تفاوت بود. تدوین۱۶ بسته سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری  

برزجی- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و 
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان 
گفت: این استان با ۱۶ بسته سرمایه گذاری 
در همایش سرمایه گذاری منطقه شرق کشور 
شرکت می کند. عربی افزود: ۱۰ سرمایه گذار 
در  حضور  برای  استان  گردشگری  صنعت 
همایش سرمایه گذاری منطقه شرق کشور اعالم 
آمادگی کردند. وی بیان کرد: این سرمایه گذاران 
در حوزه های اقامتگاه های بوم گردی، هتل ها و 
مجتمع های خدماتی فعالیت دارند. عربی گفت: 
این استان با حجم سرمایه گذاری ۱۱7 میلیارد 
تومان و توان ایجاد اشتغال برای ۴۲۵ نفر در 
این همایش حضور خواهد یافت.وی ادامه داد: 
سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان و خراسان 
شمالی دیگر استان های شرکت کننده در این 
نمایشگاه هستند. همایش سرمایه گذاری منطقه 
شرق کشور و نمایشگاه آن ۱۸ مهر  جاری در  

هتل پارس مشهد برگزار می شود.

آماده راه اندازی معاونت بازاریابی 
در اتاق بازرگانی بیرجند هستیم 

مهر-رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: آماده 
بازرگانی  اتاق  در  بازاریابی  معاونت  راه اندازی 
بازاریابی  مشکل  حل  راستای  در  بیرجند 
واحدهای تولیدی هستیم. محسن احتشام ظهر 
یکشنبه در دیدار با مشیرالحق عابدی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اظهارکرد: 
با توجه به سفر معاون اول رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی مسائل و مشکالت پیرامون 
تولیدی  واحدهای  و  خارجی  تجارت  حوزه 
و انتظارات بخش خصوصی را مطرح کرده 
تا بتوانیم راه چاره ای برای آن بیابیم. رئیس 
اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: کلیه مبادالت 
تجاری بین ایران و افغانستان به صورت ریال 
انجام می شود ولی دستورالعمل بانک مرکزی 
مبنی بر برگشت حدأقل ۵۰ درصد ارز از طریق 
سامانه نیما برای همه بازرگانان اعمال می شود 
که این مسئله برای تجار با کشور افغانستان به 
واسطه مبادالت ریالی مشکالتی را ایجاد کرده 
است. احتشام ادامه داد: تقاضا داریم تعهد ارزی 
شرکت های صادرکننده استان از طریق صادرات 
در مقابل واردات به خود یا غیر تحقق به صورت 
تأکید  به  اشاره  با  وی  شود.  بخشیده  کامل 
استاندار در زمینه بازاریابی برای محصوالت 
استان، گفت: در صورتی که یک فرد توانمند 
و با دانش بیابیم آماده راه اندازی معاونت بازاریابی 

در اتاق بازرگانی بیرجند هستیم.

اینترنت نسل چهارم به ۱۱۲ 
روستای خراسان جنوبی رسید

پرسرعت  اینترنت  ایستگاه   ۶  - ایرنا 
روستایی نسل چهارم در روستاهای باالی 
۲۰ خانوار استان آماده افتتاح است که ۱۱۲ 
اداره  سرپرست  می دهد.  پوشش  را  روستا 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل 
گفت: با افتتاح این پروژه و هزینه کرد ۱۲۰ 
خانوار   ۳7۱ و  هزار  هشت  ریال  میلیارد 
روستایی از خدمات آن برخوردار می شوند. 
مصطفی بهی افزود: تاکنون ۵۹۰ روستای 
استان به اینترنت نسل چهارم مجهز شده 
است همچنین تا پایان امسال ۶۳۲ روستای 
خواهد  مجهز  پرسرعت  اینترنت  به  دیگر 
و  روستایی  مدرسه   ۱۰۰ اتصال  وی  شد. 
عشایری به شبکه ملی اطالعات را از دیگر 
پروژه های قابل افتتاح در استان اعالم کرد 
افزود: در مجموع برای سه پروژه ۲۰۰  و 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

۶۸ هزار و ۷۰۰ جلد سند مالکیت 
در استان واگذار می شود

ایرنا - مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: همزمان با ۱۵ مهر روز روستا و عشایر 
با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و مسئوالن کشوری، ۶۸ هزار و 7۰۰ جلد 
سند مالکیت تک برگ در خراسان جنوبی 
آسمانی مقدم  اصغر  علی  می شود.  واگذار 
افزود: این اسناد مالکیت در مناطق روستایی 
و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر 
شده است و به نمایندگی از آنها ۶ جلد سند 
شهرستان  توابع  از  محمودآباد  روستای  در 

بیرجند واگذار خواهد شد. 

۳۳ طرح اشتغال  
آماده افتتاح است

ایرنا - مدیر شعب صندوق کارآفرینی امید گفت: 
همزمان با برگزاری همایش ملی روز روستا و 
عشایر در استان ۳۳ طرح اشتغال حمایت شده 
از سوی صندوق کارآفرینی امید در خراسان 
جنوبی به بهره برداری  می رسد. محمد زنگنه 
زمینه  طرح ها  این  از  بهره برداری  با  افزود: 
اشتغال بیش از ۸۴ نفر به صورت مستقیم در 
برای  کرد:  اظهار  می شود.وی  فراهم  استان 
مجموع طرح ها ۴۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده است.

  درخشش بانوی جودوکار نوجوان 
بیرجندی در مسابقات کشوری 

صداوسیما- بانوی جودوکار نوجوان بیرجندی 
در مسابقات کشوری خوش درخشید. سپیده 
مسابقات  دوره  چهاردهمین  در  طاهری 
قهرمانی نوجوانان کشور  که در زنجان برگزار 
شد مدال طال گرفت. در رده بندی تیمی تیم 
جودوی نوجوانان دختر  خراسان جنوبی در رده 

پنجم کشور قرار گرفت.

اخبار کوتاه

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  *مدیرکل 
صنایع دستی استان گفت: تاکنون ۴۴ اقامتگاه 
بوم گردی در خراسان جنوبی راه اندازی شده که 

از این تعداد ۳۶ اقامتگاه روستایی است. 
*مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: 
۴۴۰ گروه جهادی شامل چهار هزار و ۸۸۲ 
نفر و تعداد ۲7 هزار و ۳۳۳ نفر روز در تابستان 

امسال به مناطق محروم استان اعزام شدند.
*مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در شش ماه نخست امسال ۱۴هزار و 7۹ 
نفر از مردم استان به مراکز انتقال خون مراجعه 
کردند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۱۴ نفر 

موفق به اهدای خون شدند.
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی  *مدیرکل 
اربعین  پیاده روی  با اشاره به حماسه بزرگ 
حسینی گفت: ۲۰۰ روحانی از استان در این 
مراسم حضور داشته و به اجرای برنامه های 

مختلف می پردازند.
*دانش آموزان استان در سال تحصیلی جدید از 
طرح توزیع شیر در مدارس بهره مند می شوند.

*دانشجویان دانشگاه بیرجند در سی و چهارمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای 

کشور، موفق به کسب رتبه برتر شدند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  *اداره 
گردشگری شهرستان طبس خبر تخریب قلعه 

بادام تک این شهرستان را تکذیب کرد .
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رئیس کل دادگستری استان:

خراسان  دادگستری  کل  رئیس  حقانی- 
قضایی  مسئوالن  به  خطاب  جنوبی 
مطالبات  کرد:  تاکید  طبس  شهرستان 
کارگری باید در اولویت قرار گیرد و آنچه 
کارگران این مجموعه ها از حق و حقوق 
طلب دارند و معوق است را محقق کنید 

و  نیز بر عملکرد مدیران واحدهای تولیدی 
و سازمان ها و اداره های متولی امر تولید، 
اشتغال و کار؛ دقیق نظارت کنید. حجت 
االسالم حمیدی که به شهرستان طبس 
آوای  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرده  سفر 
اطاله  مشکل  گفت:  جنوبی  خراسان 
دادرسی در سیستم قضایی استان نداریم و 
در شهرستان طبس این میانگین از وضع 
افرود:  وی  است.  برخوردار  مطلوب تری 
برای افزایش ساختمان اداری دادگستری 
رئیس  اخیر  سفر  در  مصوبه ای  طبس؛ 
اخذ گردیده است که بزودی  قوه قضائیه 

عملیات اجرایی احداث و گسترش ساختمان 
جدید را آغاز می کنیم. مقام عالی قضایی 
استان به مردم دیهوک نوید داد که دادگاه 
بخش دیهوک با همه اختیارات یک بخش 
قضایی در یک ماه آینده راه اندازی می شود 
که مشکالت مردم بخش و مسافرانی که 
در این محدوده پرتردد دچار حوادث جاده ای 
می شوند تا حدود زیادی مرتفع می شود.وی 
پس از بازدید از صنایع کانسرام و سیمان 
ایا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  طبس 
این  از  که  سهام دارانی  حق  احقاق  برای 
دو کارخانه ضرر کرده اند؛ برنامه ای دارید؟ 

گفت: به نظر می رسد مشکالت این صنایع 
قبل از آنکه فنی باشد؛ مدیریتی است و البته 
مسئوالن قضایی شهرستان هم اختیارات 
قضایی مناسبی برای مدیریت کردن وضع 

موجود دارند.
حمیدی در پاسخ به چگونگی عملکرد دستگاه 
قضایی استان برای نظارت برخصوصی سازی 
گفت:پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ قانون 
برای  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  اساسی 
واگذاری بخشی از امور خدماتی و تولیدی به 
مردم در حوزه های صنعت و معدن را پیگیری 
می کنیم و  دقیق بر انجام آن نظارت خواهیم 

محصوالت  نشدن  فرآوری  از   کرد .وی 
معدنی در خراسان جنوبی گالیه کرد و گفت: 
اقتصاد منطقه  خام فروشی  مشکل بزرگ 
است و باید مسئوالن و تولید کنندگان با 
انگیزه به سمت فرآوری محصوالت معدنی 
حرکت کنند که همین امر موجب افزایش 
کل  شد.رئیس  خواهد  استان  در  اشتغال 
دادگستری  بیشترین آمار پرونده های قضایی 
خراسان جنوبی را متعلق به تصادف و حوادث 
و  سرقت  جرح؛  و  ضرب  و  نزاع  جاده ای؛ 
از دستور کار جدی  و  برشمرد  مواد مخدر 

پیشگیری و کاهش این جرایم خبرداد.

حقوق کارگران در اولویت است
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شکالت فراسودمند عناب ثبت اختراع شد
غالمی-معاون پژوهشی جهاددانشگاهی گفت: شکالت فراسودمند عناب توسط پژوهشگران مجتمع تحقیقاتی جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی ثبت اختراع شد.لیال محمودی اظهار کرد: این اختراع توسط محسن پویان مدیر مجتمع و 
ساره حسینی عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در اداره کل ثبت اختراعات کشور به شماره ۹۸۹۰۴ 
به ثبت رسید. وی تصریح کرد: طرح تولید شکالت عناب در سال ۱۳۹۶ آغاز شد. ایده تولید شکالت عناب با تالش 
بی وقفه همکاران این مجتمع به ثمر رسید و امروز فرموالسیون شکالت عناب به منظور تولید یک محصول بازار 
پسند و پاسخگوی ذائقه و سلیقه مصرف کننده با حفظ خواص اصلی این محصول در مسیر ورود به بازارهای مصرف 
است. محمودی با بیان اینکه ۹۸ درصد عناب ایران در خراسان جنوبی تولید می  شود و خراسان جنوبی قطب تولید 
عناب در ایران است، اظهار کرد: در صورت پرداختن و تمرکز بر فراوری محصوالت استراتژیک استان از جمله عناب، 
بازار این محصوالت بیش از پیش رونق خواهد یافت که ره آورد آن بهبود وضع اقتصادی و معیشتی کشاورزان و سایر 
فعاالن این حوزه است. وی گفت: محور فعالیت متخصصان حوزه صنایع غذایی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی فراوری محصوالت استراتژیک استان مانند عناب، زرشک و زعفران است و تاکنون تولید دوازده فراورده 
از عناب به صورت پایلوت انجام شده  است. این محصوالت نیز در مسیر دریافت گواهینامه ها و دریافت مجوزهای الزم 
جهت ورود به بازار هستند.  معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان، آمادگی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی را برای 
ارائه دانش فنی، ارائه مشاوره جهت تولید فرآورده  های عناب و یا همکاری در تولید صنعتی و نیمه صنعتی محصوالت 
فراسودمند تهیه شده در این مرکز را برای ارائه به بازار اعالم کرد و یادآور شد: سرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در 

این حوزه می توانند به این مجتمع مراجعه کنند.

تجلیل از طالیه داران فرهنگ ترافیک 
گروه خبر- در مراسمی از همیاران پلیس، فرهنگ 
یاران و رانندگان قانونمند خراسان جنوبی تجلیل 
در  استان  انتظامی  فرمانده  شجاع  سردار  شد. 
فضای  بهبود  برای  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
جاده ها ، مدیران باید مطالبه گر باشند گفت: با 
توجه به اینکه باالترین آمار واژگونی در خراسان 
جنوبی است ، راه اندازی مجتمع های تفریحی و 
خدماتی در جاده های کویری و طوالنی ضروری 
است. مدیر کل آموزش و پرورش نیزبا اشاره به 
نقش تأثیر گذار آموزش فرهنگ ترافیک به دانش 

آموزان مدارس در ارتقای شاخص های ترافیکی استان ، افزود:  هم اکنون بیش از ۵۳ هزار نفر از دانش آموزان 
استان به عنوان همیار پلیس با مجموعه ی پلیس راهور همکاری می کنند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان هم گفت: ۱۱ هزار کیلومتر راه در استان بدون سیستم هوشمند قابل کنترل نیست که می طلبد مورد توجه 
واقع شود. شهامت بیان کرد: خواب و واژگونی، تصادفات رخ به رخ و تصادفات شبانه به ترتیت در خراسان جنوبی 
بیشترین علت بروز حوادث جاده ای هستند. رئیس پلیس راهور نیزگفت: رفتار غلط برخی رانندگان، نواقص فنی و 

هندسی در راه ها و وجود نقص در برخی خودروها در تصادفات نقش مهمی دارد.
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قیمت پارکینگ های 
اربعین ثابت ماند

رادیو اربعین- قیمت پارکینگ ها بر عهده 
 شهرداری هاست و به شرکت های بهره بردار
آن واگذار می شود و مقرر شده که قیمت 

پارکینگ ها افزایش نداشته باشد.

این هشدار بانک مرکزی
را جدی بگیرید

ایرنا- بانک مرکزی با توجه به افزایش تعداد 
پرداخت کشور  در فضای  سایت های جعلی 
از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد 
هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای 
مجازی، توجه و دقت الزم را به عمل آورده 
افشای اطالعات کارت خود در  از ورود و  و 

سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

شرایط بخشودگی سود تسهیالت 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان

تسنیم- بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط 
بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان و کمتر از آن را به بانک ها اعالم کرد. 
بر اساس اعالم دیوان محاسبات، مشمولین 
 ۱۰۰ مبلغ  با  تسهیالت  سود  بخشودگی 
میلیون تومان و کمتر از آن ) اصل تسهیالت( 
می توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 
فقط تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از بخشودگی 
سود تسهیالت استفاده کنند و مازاد بر آن 

سقف قابل بخشش نیست.

آخرین وضعیت آیین نامه استخدام 
معلمان حق التدریس و نهضتی ها

میزان- معاون توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش گفت: بر اساس میزان سهمیه ای 
که به آموزش و پرورش برای جذب در سال 
 98 تعلق بگیرد آیین نامه استخدام معلمان 

حق التدریس و نهضتی ها را اجرا می کنیم.

فرمانده ناجا: پراید اصالح
 نشود پالک نمی دهیم

فرمانده ناجا به خودروسازان هشدار داد که 
شاخصه های ایمنی را در پراید رعایت کنند در 
غیر این صورت این خودرو پالک نخواهد شد.

عده ای »دلخوش« هنوز می گویند 
چرا برخی دلواپس هستند

تشخیص  مجمع  عضو  جلیلی  سعید 
مصلحت نظام با اشاره به بدعهدی آمریکا 
برجام گفت: طرف  به  نسبت  اروپایی ها  و 
طلبکار  بدعهدی ها  همه  علیرغم  مقابل 
برای  گفتگو  دوباره  نباید  چرا  که  می شود 
توافق جدید شود، بعد عده  ای دلخوش هنوز 

می گویند چرا برخی دلواپس هستند.

ظریف: اروپایی ها از نظر حقوقی 
حق ندارند از برجام خارج شوند

محمدجواد ظریف با بیان اینکه برجام یک 
توافق بین المللی است که در سازمان ملل 
به تصویب رسیده ، اظهار کرد: اروپایی ها 
در موقعیتی نیستند که بتوانند از برجام خارج 
شوند و از نظر حقوقی حق این کار را ندارند.

برخی مانند استالین می گویند
 هرکه با ما نباشد، دشمن است

صادق زیباکالم گفت: تندروها را اگر از حیث 
تمامی  مانند  درست  کنیم  بررسی  سیاسی 
دیکتاتورهای دیگر هستند. این افراد تندرو 
نیز  مانند استالین معتقدند هرکه »با ما نیست 

دشمن ما است«.

صادقی: فضای پنهان کاری در همه 
اجزای حاکمیت وجود دارد

فضای  مجموع  در  گفت:  صادقی  محمود 
پنهان کاری و محافظه کاری در همه اجزای 
حاکمیت وجود دارد و این روی مجلس هم 
نمی کنم که  انکار هم  است.  انداخته  سایه 
و  باشند  هم  فشار  گروه های  است  ممکن 
بخواهند تهدید کنند، اینها آن تبعات منفی 

است که در کنار آثار مثبت وجود دارد.

بعضی نمایندگان، مجلس را با 
»میدان بار« اشتباه گرفته اند

منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس با بیان 
اینکه به نظر می رسد برخی مجلس را با میدان 
بار اشتباه گرفته اند، گفت: داد زدن، تهمت زدن 
 آن هم از تریبون باز مجلس کج سلیقگی است. 
در مجلس باید منطق بلند حاکم باشد، نه 

صدای بلند!

دشمن در حال عقب نشینی است

اظهار  سپاه  کل  فرمانده  سالمی  سرلشکر 
ترک  و  عقب نشینی  حال  در  دشمن  کرد: 
میدان است و انقالب در حال پیشروی است 

و این نشانه پیروزی است.

راس  در  اسمش  نه  که  است  سال   ۱۰
نه  می شود،  دیده  انتخاباتی  لیست های 
گروهی  یا  کسی  از  حمایت  برای  اساسا 
پا به میدان می گذارد.  با وجود همه این 
حرف ها، اما هیچ گاه و در هیچ دوره ای از 
انتخابات نبوده است که صحبتی از ناطق 
نوری به میان نیاید. پاسخ ناطق به همه 
این گمانه ها و تحلیل ها حداقل طی ۱۰ 
سال گذشته یک جمله بوده است؛ »دیگر 
و شیخ سال  نمی گردم«؛  باز  به سیاست 

هاست بر سر حرف خود ایستاده است.

معمای۱۰سالکنارهگیری
جامعه  اصلی  حلقه های  از  یکی  را  او 
شکل گیری  ابتدای  از  مبارز  روحانیت 
از  او  دلخوری  اما  می دانند.  تشکل   این 
هم قطارانش و کمرنگ شدنش در فضای 
تصمیمات جامعه روحانیت گرچه ریشه در 
انتخابات 88 دارد، اما در جریان مناظره های 
انتخابات 88 وقتی محمود احمدی نژاد در 
مقابل میرحسین موسوی نشسته بود، سیل 
اسبق  جمهور  رئیس  انتقادات  و  اتهامات 
دامن ناطق نوری را هم گرفت. در همان 

زمان انتظار می رفت جامعه روحانیت مبارز 
به حمایت از این عضو خود برخیزد اما این 

انتظار هیچگاه پاسخ داده نشد.

شوکناطقنوریبهاصولگرایان
روحانیت  نوری در جلسه جامعه  »ناطق 
مبارز حاضر شد«؛ این خبری بود که چند 
روز پیش منتشر شد و کم مانده بود که 
چشم ها از تعجب بیرون بزند. تعجب از 
گذشته  در طول ۱۰ سال  که  بابت  این 
هر بار که جامعه روحانیت مبارز از ناطق 
تا به جلسات برگردد،  نوری دعوت کرد 
این دعوت از سوی ناطق نوری بی پاسخ 
ماند، اما در فاصله چند ماهه تا انتخابات 
که  داری  و  گیر  در  و  یازدهم  مجلس 
اصولگرایان هنوز به سازوکار وحدت هم 
از سوی جامعه  اولین شوک  اند  نرسیده 
روحانیت و شخص ناطق نوری به فضای 

انتخابات وارد شد. 

ناطقمهمانبودیاصاحبخانه؟
روحانیت  جامعه  جلسه  در  ناطق  حضور 
صرفا به خاطر یک دعوت بوده یا احتمال 
مصباحی مقدم،  دارد؟  وجود  آن  تکرار 
به  پاسخ  در  روحانیت  جامعه  سخنگوی 
این سوال و احتمال حضور دوباره ناطق 
آقای  جلسه،  این  »در  دارد  تاکید  نوری 
ناطق نوری به عنوان مهمان حاضر شده 
بودند و هیچ اظهار نظری نکردند و نکته ای 
هم درباره حضور ایشان در جلسات آینده 
اکرمی،  رضا  سید  حال  این  با  نشد  بیان 
می گوید »به هیچ عنوان حضور ناطق در 
مقام مهمان نبوده و در مقام صاحبخانه به 
جامعه بازگشتند و تالش مان این است که 

ان شاءا... این حضور ادامه پیدا کند.«

استقبالچپوراستازبازگشت
شیخبهجامعهروحانیت

و  دیروز  رفقای  جمع  در  ناطق  حضور 

اما  مبارز،  روحانیت  جامعه  در  امروزش 
بدون واکنش و تحلیل نبود. علی صوفی، 
وزیر دولت اصالحات درباره پیام حضور 
ناطق می گوید »می تواند نشانه ای برای 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری باشد، 
چون کاندیدا هایی که برای رقابت ۱۴۰۰ 
آسیب  نوعی  به  کدام  هر  بودند  مطرح 
دیدند، شاید آقای ناطق نوری که بعد از 
انتخابات دوم خرداد ۷۶ در هیچ انتخاباتی 
ورود نکرد، امروز احساس می کند می تواند 
شانسی برای انتخابات ریاست جمهوری 
از  انواری«  باشد.»حسین  داشته  آینده 
حزب  عضو  و  اصولگرا  سیاسی  فعاالن 
موتلفه هم از این تصمیم ناطق استقبال 
ناطق  »آقای  است  معتقد  و  می کند 
روحانیت  جامعه  با  همراه  ابتدا  از  نوری 
مبارز بوده و هستند. ما به عنوان اعضای 
حزب موتلفه ایشان را به خاطر این اقدام 
می کنیم.« تحسین  کردند،  که  خوبی 

شوک ناطق نوری به اصولگرایان/ شیخ با سیاست آشتی خواهد کرد؟

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گفت: روند فعلی حاکم بر بازار ارز تداوم 
خواهد داشت و پیش بینی ها نشان می دهد 
از  بیش  امکان کاهش  قیمت دالر حتی 
این میزان را نیز داراست. حیدر مستخدمین 
حسینی با اعالم این مطلب در  گفتگو با 
خبرآنالین افزود: بررسی ها نشان می دهد 
دالر امکان قرار گرفتن در کانال ۱۰ تا ۱۱ 
هزار تومان را دارد چرا که مدیریت بازار 
ارز بر کاهش تقاضا و همچنین مهار خرید 
و فروش غیر ضروری در این بازار داللت 
دارد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
این است که  نیز اوال در  این مهم  دلیل 

دولت بخشی از کاالهایی که بنا بود با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد شود را از این ارز محروم 
کرد مانند کاغذ، چای و کره، در عین حال 
بناست در نیمه دوم سال نیز بخشی دیگر 
از این لیست حذف شوند و ارز نیمایی برای 

آن ها تهیه شود.
قدرتریالدرمعیشتمردماست

سوالی  به  پاسخ  در  حسینی  مستخدمین 
در رابطه با دالیل تقویت ارزش ریال نیز 
گفت: این مالک خوبی نیست که نرخ دالر 
را در باالترین سطح خود در نظر بگیریم 
و بگوییم پول ملی ۴۰ درصد تقویت شد. 
این نکته را من برازنده رئیس کل بانک 

 ۴۲۰۰ دالر  نمی دانم  دولت  و  مرکزی 
است  تومان  هزار  االن ۱۱  و  بود  تومان 
در نتیجه این بحث بیشتر سیاسی است.

وی با بیان اینکه ارزش پول ملی در قدرت 
خرید مردم است، ادامه داد: هر چند افزایش 
قدرت پول ملی اتفاق افتاده است اما باید 
به این مسئله دقت داشت که راه افتادن 
پول  قدرت  افزایش  برای  را  زمینه  بازار 
ایجاد می کند. این کارشناس اقتصادی با 
اشاره به وضعیت نظام بانکی کشور اضافه 
کرد: منابع بانکی باید به سوی طرح هایی 
بروند که بازدهی سریع تری دارند تا از این 
طریق منابع مالی کمتری مصرف شود. در 

این میان دولت باید قبل از هر چیز از بستن 
یک بودجه ایده آل و آرمانی خودداری کند 

و واقع گرا باشد.
»مالیاتبرارزشافزوده«

چنیننبود!
مالیات  به  اشاره  با  حسینی  مستخدمین 
با این  بنا بود  نیز گفت:  افزوده  بر ارزش 
طرح جلوی قاچاق در کشور گرفته شود 

و با اخذ مالیات از اولین تا آخرین مرحله 
تولید، این روند دنبال شود و پس از آن که 
کاال خریداری شد به بخش هایی که باید 
مورد حمایت قرار گیرند، مالیات اخذ شده 
بازگردد. من در صحن علنی مجلس در 
دفاع از این طرح صحبت کردم اما آن چه 
اکنون در مقابل ماست هیچ شباهتی به 

آنچه قرار بود باشد، ندارد.

قیمت دالر چقدر برای کاهش جا دارد؟

مشـارکت در راه انـدازی کارخـانه
جهت راه اندازی کارخانه آماده بهره برداری با پیشرفت فیزیکی باالی ۹۸ درصد نیازمند سرمایه گذار با سود تضمینی قطعی 
چه به صورت نقدی و یا به صورت تضمینی )سند ملکی جهت اخذ وام( می باشیم در قبال سرمایه گذاری شما تضمین معتبر ارائه 
خواهد شد. مدت سرمایه گذاری حداقل یک سال و حداکثر ۲ سال بنا به درخواست شما خواهد بود. ضمنا سرمایه گذارانی 
که تمایل به اشتغال خود یا شخص ثالث دیگری را داشته باشند با نظر مدیریت کارخانه این موضوع نیز فراهم خواهد شد.

تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۶۱۵۷۷۴

به یک نفر پیتزا زن نیازمنـدیم.  
۰۹۱۵۵۶۱2832

به تعدادی خیاط ماهر خانم یا آقا 
نیازمندیم. 
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