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سیزده آبان 98 ؛ همچنان 
مقاوم و آرمانخواه!

سیزدهم آبان، هرچند سالروز وقایع 
تاریخی  ساز  سرنوشت  و  مهم 
 برای ملت ماست، ولی همچنان 
می تواند پا را فراتر از تاریخ بگذارد و 
سرفصل مهم تری برای آغاز یک 
قاموس  در  فکری  عمیق  جریان 
آینده این کشور و آیینه تمام نمایی 
از  باشد.  نیز  ما  زندگی  آینده  از 
روزنه دقیق تاریخ، سیزده آبان روز 
مبارزه با استکبار جهانیست، همان 
استکباری که ... ادامه در صفحه 2
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سیزدهآبان98؛
همچنانمقاوم
وآرمانخواه!

در سرمقاله امروز بخوانید 

ایجاد هشت هزار شغل
با انقالب گلخانه ای استان
امیرحسنخانی،نمایندهمردمطبس،فردوس،بشرویهوسرایان:معموالنمایندگانانتقادمیکنند
کهدولتکارنمیکندامااکنوناعترافمیکنیمآنقدرکهاستاندارکارمیکندمابریدهایم
استاندار:صندوقتوسعهملیاعالمآمادگیکرده
کهبدونسقفدربخشگلخانهایوامدهد
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اشتباهبزرگ
مذاکرهباآمریکاست

رهبرانقالب:
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مجیزگوییآمریکارا
بزرگاناصالحاتآغازکردند

صفارهرندی:

مانخوردهمستیم!
ازماتعریفنکنید

احمدتوکلی:

منلمیشکرالمخلوقلمیشکرالخالق
اینک که دست طبیعت ، بهار زندگی ما را به برگ ریزان خزان مبدل کرد 
و روح بلند گل سرسبد زندگی مان

 شادروان مهندس  
محمد رضا  گلدانی

با خود به پرواز درآورد و همه را در ماتم و   را 
سوگ ابدی نشاند  به حکم ادب و حق شناسی 
از  بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را 
همه دوستان، اقوام، همسایه ها، اصناف، بازاریان، 
مدیران و کارکنان ادارات که از شهرهای تهران ، 
مشهد ، زاهدان ، تربت حیدریه و سایر شهرها و  روستاهای دور و نزدیک تشریف آوردند 
و بازماندگان را در این مصیبت یاری بخشیدند  و با حضور آرام بخش و دلسوزانه خود 
در مراسم تشییع ، تدفین و ترحیم ما را مورد تفقد قرار دادند و یا با تلفن ، ارسال پیام 

و درج در مطبوعات ، نصب بنر و اهدای تاج گل و ... موجبات غرور و افتخار اینجانبان
 را فراهم نموده و مرهمی بر قلوب داغدارمان بودند، اعالم میداریم.

توفیق روزافزون همه عزیزان را از درگاه احدیت خواستاریم.

خانواده های: گلدانی ، مقیمی

اجرای نمای آلومینیوم  فـروش ورق   0915165553۷ - بلوچی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی

در دهمین سالگرد درگذشت عزیزمان
 شادروان محمد محمدی حسین آباد

)بازنشسته آموزش و پرورش(
با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.

خانواده محمدی

جناب آقای حسین مودی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان 

را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
فردوس - مجتمع صنایع غذایی پروین

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی
 بیمارستان ایران مهر

جناب آقای دکتر محسن قطبی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  معاون ورزش اداره کل ورزش و 

جوانان خراسان جنوبی  که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه 
تبریک عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان برایتان موفقیت روزافزون آرزومندیم.

کاظم ساجد - رئیس هیئت بولینگ ، بیلیارد و بولس خراسان جنوبی 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* پیک رایگان/ آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۴۳9۶۱۴ - ۳۲۴۳9۶۱۳ -۰9۱۵۱۶۰۰۱۵8 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

فروشگاه کفش کودک و نوجوان نـی نـی گـام
کفش های زمستانی رسید

عرضهانواعبوتواسپرتهایساقدار
آدرس: بین مدرس 52 و 54

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 09153614912 - چرم پیشه

آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي همراه با  ارزیابي کیفي 
) تجدید مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره ۱۳98.۴8۲8(  

)نوبت اول(
)سهامي خاص(  جنوبي  خراسان  استان  گاز  گذار: شرکت  مناقصه نشانيدستگاه و نام
بیرجند، بلوار پیامبر اعظم )ص(،سایت اداري، ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي، شرکت 

گاز استان خراسان جنوبي، طبقه اول   اتاق 121دفتر امور قراردادها،کدپستی:9719866838- تلفن :  056-32392000  
نمابر قراردادها :  056-32400523

موضوعتجدیدمناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني شرکت گاز استان خراسان جنوبي
 )مأموریت هاي درون شهري و برون شهري( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000023(
نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي

 به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 530.000.000 ریال )پانصد و سي میلیون ریال( - ارائه 
هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد )ساعت 15:00 
روز یکشنبه مورخ 98/09/03( عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز 

استان خراسان جنوبی ارائه گردد.
محلتأمیناعتبارپیمان:بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان جنوبي تأمین مي گردد

شرایطمتقاضیان:1- ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 
در رشته حمل و نقل 2- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 3- داشتن ظرفیت 
خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه 4- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در کاربرگ 

هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتی
تذکر:ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامهزمانيمناقصه:مهلتدریافتاسنادمناقصهواسنادارزیابيکیفي: از تاریخ 98/08/13 لغایت ساعت 15:00 
روز یکشنبه مورخ 98/08/19 ) اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2098091444000023( قابل دانلود مي باشد.( آخرینمهلت
عودتاسنادمناقصهواسنادارزیابیکیفی)ارائهپیشنهادبابارگذاریاسنادازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکی

دولت(:ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/09/03  - تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی: 98/09/06 
زمانومکانبازگشایيپاکات)الفوبوج(:ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 98/09/09

 سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر است اسناد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد 
و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده 
در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران مي بایست اسناد ارزیابي کیفي را پس از بارگذاري 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت یک پاکت جداگانه تا مهلت تعیین شده )ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 
98/09/03( تحویل امور قراردادهاي شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند. همچنین مي بایست اسناد مناقصه را پس از 
 بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا مهلت تعیین شده فوق الذکر )ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/09/03(

به صورت فیزیکي نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند.
ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه

 www.nigc-skgc.ir ایجاد نخواهد کرد. این آگهي در سایت هاي 
 www.shana.ir -  http://iets.mporg.ir قابل رؤیت مي باشد.

روابط عمومي شرکت گاز  استان خراسان جنوبي

استفاده از  مصالح ريزنده در نماي ساختمان مجاز نمی باشد. مبحث 21 مقررات ملی ساختمان)پدافند غیرعامل(
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای محمدرضا مهران پور
اکنون که دوران مسئولیت شما در سمت معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان 

خراسان جنوبی به پایان رسیده، بر خود الزم می دانیم از زحمات و تالش های ارزنده 
جناب عالی تشکر نموده، از درگاه ایزد منان عزت و سالمتی تان را مسئلت داریم.

کاظم ساجد - رئیس هیئت بولینگ ، بیلیارد و بولس خراسان جنوبی

گل زعفران فروشی به قیمت روز موجود است
بازار - جمهوری 10- جنب پاساژ سادسی - صباغ گل 322233۷6 - 09151613494

به تعدادی نیرو جهت پاک کردن گل زعفران نیازمندیم.
0991030۷۷31 -09151635964
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وقوع یخبندان درخراسان جنوبی

صداوسیما- هواشناسی استان با توجه به احتمال وقوع یخبندان و کاهش قابل مالحظه دما، از کشاورزان خواست تدابیر الزم را بیاندیشند. کارشناس هواشناسی استان 
گفت: با توجه به اطالعیه جوی صادر شده و با تاثیر زبانه های سامانه پرفشار جّوی، کاهش قابل مالحظه دما حدود 5 تا 10 درجه برای امروز و فردا پیش بینی می شود 

همچنین تا روز سه شنبه ، وزش باد شدید و گرد و خاک در نواحی شمالی و شرقی سبب خیزش گرد و خاک  و در برخی ساعات کاهش دیدافقی خواهد شد.

سیزده آبان 98 ؛ همچنان 
مقاوم و آرمانخواه!
* هرم پور

دنبال  به  که  استکباری  از صفحه 1( همان  ادامه 
استبداد در کشورها، استعمار و استثمار در دولت ها 
و ملت ها و فکرها را نیز می خواهد و برای رسیدن 
به آن تالش می کند. گاهی دسیسه می چیند، 
گاهی تطمیع می کند و گاهی هم اگر به نتیجه 
نرسد تهدید می کند و  حتی تهدیدهایش را هم 
عملی می سازد. پیاده نظام لشکر دشمن هم در 
هر زمانی،  شاید ترس، شاید تعصب، شاید جهالت 
و شاید  مصلحت سنجی و منفعت طلبی هاست، به 
ویژه در خواصی که چشم ها، بینای آنها و گوش ها، 
شنوای آنهاست، همان هایی که الگوی عملند و 
نمادهای حرکت و شاخص های شخیص موضع 
گیری و اقدام. حاال سال ها پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و شکست طرح های متعدد پیدا و پنهان 
دشمن، وقت آن رسیده است که به سیزده آبان با 
نگاهی عمیق تر و تفکری ویژه تر نظاره کنیم. بطن 
آن را بشکافیم و الگوهای نابش را عرضه کنیم 
و ثمره شیرینش را به نسل های امروز و آینده  
بچشانیم. سؤال بزرگ ذهن های پرسشگر این 
است: خالصه و عصاره فریادها در سیزدهم آبان هر 
سال چیست؟ سیزدهم آبان هر سال چه می خواهد 
بگوید؟ چه حرفی برای نسل مخاطبش که از قضا 
مخاطب همه نسل هاست، دارد؟ اصوالً توطئه ای 
در کار این ملت بوده و هست؟ و اگر هست، چه 
باید کرد؟ جواب این است؛ بله. توطئه ای در کار 
بوده و هست. آن هم اصل توطئه، نه توهم آن! 
اگر در یک کلمه بخواهیم آرمان سیزدهم آبان  را 
خالصه کنیم، باید گفت این روز بزرگ می خواهد 
از یادآوری و بازنمایی ضرورت درک عمیق واژه ای 
به نام »مراقبت« حرف بزند. می خواهد تأکید کند 
که همیشه باید »مراقب« بود، »مراقب« دشمن، 
»مراقب«  خود، »مراقب« مواضع، »مراقب« حرف 
 ها، »مراقب« عمل ها و »مراقب« طرز فکرها. 
می خواهد بگوید باید همیشه »مراقب«  نقشه های 
دشمن بود، همواره و همه جا »مراقب« آدم ها، مرام 
ها و موضع گیری ها و خط و ربط ها و پیچیدگی 
های شخصیت شان و زوایای پنهان از نظرشان 
بود، از نگفته هایشان  بیشتر از گفته هایشان ترسید 
 و »مراقب«  دوستی ها و دشمنی هایشان بود، 
می خواهد بگوید باید »مراقب«  بود که شاید در 
این برهه حساس از زمان که دشمن همه هیمنه 
اش را برای به زمین زدن انقالب بسیج کرده است، 
شیاطین دست آموزی باشند که با نقاب مالئک، 
از پنجره وارد شده اند تا با غارت همه چیزمان، 
باید  بروند.  بیرون  و ظفرمندی  پیروزی  از درب 
»مراقب«  بود به عنوان خواص جامعه، بر خالف 
منویات رهبری با حرف ها و انتقادهای غیرمنطقی و 
نقدهای غیرمنصفانه و ایجاد چالش فکری و تنش 
های اجتماعی و مطالبه گری های کاذب برای 
دولت در شرایط واقعاً خاص جنگ اقتصادی و با 
به هم بافتن آمار و ارقام و ایجاد شبهه و تخطئه 
مسئولین اجرایی، مردم را از آینده نا امید نکرد، باید 
»مراقب«  بود بر خالف توصیه های رهبری، با 
ارزشی و  نقادان  نقدهای منصفانه  به  سوء ظن 
دلسوز و حرف های منطقی و انتقادهای سازنده به 
بهانه تضعیف دولت و مسئوالن اجرایی و با توهم 
دسیسه و دشمنی رقبای سیاسی، حمله نکرد، باید 
»مراقب« بود به عنوان بخشی از عامه  جامعه، راه 
را گم نکرد و با خنثی بودن در مواضع، به عمله 
ی دشمن و سیاهی لشکر نظام سلطه تبدیل نشد. 
باید »مراقب« بود در راستای طرح های استعماری 
کشورهای مستکبر، به دست خود به متکبری بُت 
آفرین تبدیل نشد و به دست خود در هر جایگاهی، 
یأس و ناامیدی را به مردم و دل های امیدوارشان 
تزریق نکرد، باید »مراقب«  بود از آرمان ها و ارزش 
ها فاصله نگرفت و به عنوان فراموشکاران تاریخ، 
در محکمه فردای وجدان های بیدار، به عنوان 
مستکبری داخلی و استثمارگری درونی، محاکمه 
نشد. باید »مراقب«  بود با عمل ها و عکس العمل 
ها،  آب به آسیاب دشمن  نریخت و هیزم بیار معرکه 
تباهی های تعصب و جهل و زودباوری نشد. باید 
مراقب بود دشمن با تزویر،  خمینی فکرهاِی عزیز 
اکنون را همچون اماِم سال 43  به تبعید دل های 
ُدگم و فریفته دشمن نفرستد، باید مراقب بود دشمن 
در پشت خاکریزهای جنگ رسانه ای خود همچون 
سال 57 از ما دوباره 56 شهید سیزده آبانی نگیرد، 
باید مراقب بود در پِس آرایه های نفاق، دوباره النه 
جاسوسی همچون النه فساد آمریکا در سال 58 در 
دل هایمان شکل نگیرد و چون موریانه به جان مان 
نیفتد. این »مراقبت«، این زمان شناسی، این وظیفه 
شناسی، این عهد شناسی و این وجدان شناسی، 
بزرگ ترین فریاد مرگ بر آمریکاییست که می تواند 
از فردای سیزده آبان 98 چون گلوله های سرخ و 
آتشین، بر پیکره نخ نما شده هراس افکنی های 
نظام سلطه بنشیند و ستون فقرات تصمیم های 
مبتنی بر امید و آرزوی واهی اش را فلج کند. حاال 
امروز قرار است همه با هم و در کنار هم، در کنار 
نسل هوشیار دانش آموز و دانشجویمان، با حضور 
پر شور در راهپیمایی ضد استعماری سیزده آبان، 
با مشت های گره کرده، برای تداوم انقالب، از این 
چنین آرمان هایی »مراقبت«  کنیم. پس همه کنار 
هم هستیم. مثل دیروز، مثل امروز و مثل فردا.
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و  استراتژیک  محصول  زرشک،  ایرنا- 
انحصاری خراسان جنوبی است که در فصل 
می شود،  بازار  روانه  و  نشسته  بار  به  پاییز 
گویا قیمت  این محصول که با رنج فراوان 
حاصل می شود با اینکه امسال نسبت به سال 
قبل دو تا سه برابر افزایش یافته اما باز هم 
گالیه زرشک کاران را به دنبال داشته است.

با حضور رئیس  به همین منظور نشستی 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، 
صنایع  مدیر  بیرجند،  کشاورزی  و  معادن 
تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی و 
زوج کشاورز نمونه روستای مهمویی بیرجند 
و  صادرات  فروش،  »خرید،  خصوص  در 
فرآوری« محصول زرشک برگزار شد. رئیس 
بازرگانی، گفت:  اتاق  کمیسیون کشاورزی 
چهار سال است به قیمت گذاری محصول 
استراتژیک زرشک ورود کرده ایم و در همه 
این سال ها سعی کرده ایم منافع کشاورز در 
اولویت تصمیم گیری ها قرار بگیرد. خیریه 
زرشک  قیمت گذاری  کمیته  افزود:امسال 
حدود ۲ ماه زودتر از موعد برگزار شد به این 
دلیل که واسطه ها و دالل ها از استان ها و 
خرید  پیش  برای  مجاور  شهرستان های 
محصول زرشک در باغ ها حضور پیدا کرده 
بودند.وی بیان کرد: در جلسه نهایی کمیته 
شد  برگزار  مهر  چهارم  که  قیمت گذاری 
قیمت پایه زرشک تازه با شاخه، 10 هزار 
تومان تعیین شد و کشاورزان نباید از این 

قیمت پایین تر محصول را بفروشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تاکید 
کرد: کشاورزان توجه داشته باشند قیمت تعیین 
شده پایین ترین قیمت است و بر اساس کیفیت 
محصول می توانند آن را حتی تا ۲0 هزار تومان 
هم به فروش برسانند به این صورت که پنج 
کیلوگرم زرشک تر معادل یک کیلو زرشک 
خشک باید هر کیلو 10 هزار تومان، چهار کیلو 
تازه یک کیلو خشک 1۲ هزار و 500 تومان و 
سه کیلو تازه یک کیلو خشک باید هر کیلوگرم 
آن 15 هزار تومان به فروش برسد. وی با بیان 
اینکه هزینه های ایاب و ذهاب بر عهده شرکت 
تعاونی های خریدار است اظهار کرد: شرکت 
تعاونی های پنج شهرستان دارای زرشک در 
استان برای جمع آوری و خرید این محصول 
اعالم آمادگی کرده اند.خیریه ادامه داد: وقتی 
حداقل قیمت 10 هزار تومان تعیین شده و 
شرکت های تعاونی نیز برای جمع آوری و خرید 
محصول همکاری می کنند چرا باید کشاورزان 
محصول خود را با قیمت های پایین تر از این 

قیمت به دست دالل بدهند.

کشاورزان از قیمت زرشک 
بی اطالع  هستند

محمد براتی از زرشک کاران روستای مهمویی 
بیرجند هم گفت: اطالع رسانی دقیق در ارتباط 
با قیمت  تعیین شده و سایر حمایت های دولت 
از کشاورزان به درستی انجام نمی شود. وی 
ادامه داد: کشاورزان در مزارع و باغات خود 
مشغول کار هستند نمی دانند مسئوالن چه 
تصمیمی برای آنها می گیرند لذا خیلی راحت 
محصول خود را در اختیار دالل قرار می دهند. 
براتی تصریح کرد: از آنجایی که با آغاز فصل 
پاییز و بارش و باران های احتمالی، برداشت 
یاقوت های سرخ کویر نیز در استان شروع 
نداشتن  دلیل  به  کشاورزان  برخی  می شود 
محل مناسب برای خشک کردن زرشک، 
بدون توجه به قیمت اصلی یا تعیین شده 
اختیار دالالن  در  را  تازه  محصول، زرشک 
سخن های  تایید  برای  می دهند.براتی  قرار 
خود گفت: اگر باور ندارید با هم به ۲0 روستای 
دارای زرشک استان سری بزنیم و از نزدیک 
ببینم آیا ۲0 کشاورز از قیمت های تعیین شده با 
خبر هستند یا خیر. رئیس کمیسیون کشاورزی 
اقدامات  از  بازرگانی گفت: یکی دیگر  اتاق 
حمایتی از کشاورزان، پیش خرید محصول 
است به این شکل که ۲0 درصد مبلغ قبل 
تا  می شود  پرداخت  کشاورز  به  برداشت  از 
حداقل بتواند پول کارگران را پرداخت کند و 
مابقی زمان برداشت یا بعد از خشک کردن 
زرشک پرداخت می شود.خیریه افزود: مشاهده 
و  نارس  زرشک  کشاورزان  از  برخی  شده 
نوبر را به دالالن می فروشند و محصول در 
استان های دیگر به نام خراسان جنوبی به 
فروش می رسد لذا کیفیت محصول را زیر 
سوال می برد و قیمت را می شکنند که این 
مشکل نیاز به پیگیری دارد. وی بیان کرد: 
بایستی از طریق سازمان های نظارتی جلوی 
این اقدام گرفته شود در این صورت کمک 
زیادی به توزیع زرشک با کیفیت در بازار کشور 
خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی 
در خصوص فروش زرشک تازه این است که 
برنامه ریزی برای توزیع آن در شهرستان های 
بزرگ وجود ندارد اگر زرشک به میزان مصرف 
و در بسته بندی های مناسب از طریق اتحادیه ها 
به سایر شهرستان ها ارسال شود قیمت این 
محصول نوسان نخواهد داشت.وی تاکید کرد: 
کشاورزان به توصیه های کارشناسان توجه 
ادامه روش های  بر  نمی کنند و مدام اصرار 
سنتی دارند همچنین وقتی بین کشاورزان 

اتحاد وجود ندارد تمام تالش های ما بی نتیجه 
می ماند.خیریه عنوان کرد: سطح زیرکشت باغ 
های زرشک در استان رو به افزایش است و 
برداشت محصول 100 هزار  امسال میزان 
تن  معادل حدود ۲0 هزار  تازه  تن زرشک 
زرشک خشک پیش بینی شده است.رئیس 
گفت:  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
در انجام یک معامله، مهمترین بخش نحوه  
پرداخت ها و تبادالت است که در این زمینه 
برای خرید محصوالت کشاورزی می توان از 
روش اعتبار اسنادی ال سی استفاده کرد )یک 
روش پرداختی است که در آن تعهد قطعی به 
پرداخت از جانب بانک گشاینده  اعتبار وجود 
دارد و به خریدار و فروشنده داده می شود که 
به موجب آن بانک تعهد می کند که میزان 
پرداختی خریدار، در زمان تعیین شده و با همان 
مبلغ مورد توافق و صحیح، به فروشنده داده 
خواهد شد.( خیریه افزود: برای خرید محصول 
زرشک کاران با توافق بین خریدار و فروشنده 
 پیگیری های الزم انجام می شود تا با ایجاد 
ال سی بانک ها تضمین پرداخت نیز وجود 
غذایی  و  تبدیلی  صنایع  باشد.مدیر  داشته 
در  گفت:  هم  کشاورزی  جهاد  سازمان 
خصوص کیفیت زرشک، کشاورزان از همه 
مرغوب  محصول  باغ  کدام  می دانند  بهتر 
و کدام یک محصول بی کیفیت تر دارد لذا 
می توانند در خصوص قیمت محصول خود 
تصمیم گیری کنند.وی یادآور شد: برای ایجاد 
صنایع بسته بندی و فرآوری محصول زرشک 
باید خود کشاورزان ورود کنند نه اینکه منتظر 
باشند سرمایه گذاری غیربومی حتما محصول 

را خریده و بسته بندی و به فروش برساند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
می توانند  کشاورزان  کرد:  تاکید  کشاورزی 
مانند همیشه با اتحاد و وحدت با یکدیگر 
در این زمینه ورود کنند جهاد کشاورزی نیز 
تسهیالت الزم با بهره پایین در اختیار آنان 
قرار می دهد.وی عنوان کرد: یکی از مشکالت 
زرشک کاران نداشتن بارگاه زرشک است، هر 
چاه کشاورزی یا روستا می تواند با استفاده از 
تسهیالت ارزان قیمت نسبت به احداث بارگاه 
برای کشاورز زمین و  اینکه  اما  اقدام کنند 
پذیر  امکان  تنها  نه  واگذار شود  تسهیالت 

نیست که برای کشاورز نیز سخت است.
بیکس یادآور شد: کشاورزان می توانند برای 
احداث 50 مترمربع بارگاه زرشک در دو طبقه با 
ظرفیت چهار تن زرشک تازه از تسهیالت جهاد 
کشاورزی استفاده کنند البته ابتدا باید زمین و 
فونداسیون از قبل آماده شده باشد. وی به 

صدور مجوز 380 بارگاه زرشک در استان اشاره 
کرد و گفت: هیچگونه محدودیتی اکنون در 
زمینه پرداخت تسهیالت احداث بارگاه زرشک 
در استان وجود ندارد. مدیر صنایع تبدیلی و 
غذایی سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: به 
کشاورزان توصیه می کنیم بارگاه زرشک را در 
قالب مجتمع احداث کنند یا به گونه ای باشد 
که بر اساس الگوهای نظام مهندسی و جهاد 
باشد.وی گفت: سطح زیرکشت  کشاورزی 
هکتار  و 7۲6  هزار   16 استان  در  زرشک 
است و 18 هزار بهره بردار در این زمینه فعال 
هستند. بیکس افزود: پیش بینی شده امسال 
بیش از 80 هزار تن زرشک در استان برداشت 
شود )۲0 هزار تن زرشک خشک( که از این 
میزان 10 درصد فرآوری و  به محصوالتی از 
قبیل آب زرشک و کنسانتره تبدیل و مابقی  
می رسد.  فروش  به  و  بسته بندی   خشک 
وی ادامه داد:  1۲ واحد فرآوری و بسته بندی 
در استان فعال است که ساالنه 6 هزار و 600 
تن محصول زرشک بسته بندی و ۲ هزار و 
صنایع  می شود.مدیر  فرآوری  نیز  تن   770
کشاورزی  جهاد  سازمان  غذایی  و  تبدیلی 
برای  طرحی  قبل  سال  دو  از  کرد:  اظهار 
مجموع زرشک تولیدی استان تهیه شده و 
به وزارت جهاد ارسال شده است که برای 
اجرای آن ۲30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: به این صورت که 30 درصد 
کارخانه ها،  در  خوشه ای  و  تازه  محصول  
“وکیوم” و بسته بندی شود همچنین احداث 
سازه های  با  زرشک  بارگاه های  یا  مجتمع 
کامال سبک در روستاها پیش بینی شده است. 
بیکس عنوان کرد: در این خصوص در پنج 
شهرستان که دارای محصول زرشک هستند 
احداث 150 هکتار بارگاه زرشک با اعتبار 80 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی با بیان 
اینکه 17 محصول فرآوری از زرشک قابل 

تولید است، تصریح کرد: تاکید ما تنها بر ایجاد 
بارگاه زرشک نیست چراکه نگاه صنایع تبدیلی 
صادرات محور است و توصیه داریم صنایع و 
کارخانه ها به سمت تولید محصوالت مختلف 

زرشک پیش بروند.

صادرات سه درصدی زرشک ایران
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد 
سه  حدود  تنها  اینکه  بیان  با  کشاورزی 
درصد زرشک خراسان صادر می شود، تاکید 
کرد: می توان با توسعه صنایع فرآوری این 
محصول ارزش افزوده آن را باال برد و عالوه 
زمینه های  زرشک کاران،  سود  افزایش  بر 
افزایش داد. وی گفت: چرا  نیز  را  اشتغال 
به  سرمایه گذار  ورود  منتظر  باید  همیشه 
باشیم در حالی که کشاورزان خود  استان 
می توانند در این زمینه سرمایه گذار باشند، 
مهمترین بحث محصوالت کشاورزی این 
است که قیمت محصول اولیه باال است لذا 
اگر تشکل ها و کشاورزان وارد شوند مشکل 
بزرگی حل خواهد شد در غیر این صورت 
احداث کارخانه مشکل محصوالت راهبردی 
افزود:  بیکس  کرد.  نخواهد  رفع  را  استان 
دارد  وجود  استان  در  اکنون  کارخانه هایی 
که به دلیل باال بودن قیمت اولیه محصول، 
که  کنند  کار  کامل  ظرفیت  با  نمی توانند 
می توانند  کشاورزان  حداقل  زمینه  این  در 
محصول  فروش  با  مشارکتی  صورت  به 
خود سهمی در تولید داشته باشند.وی بیان 
کرد: فقط یک کارخانه استان ظرفیت چهار 
هزار تن زرشک خشک معادل ۲0 هزار تن 
زرشک تازه را دارد که می تواند یک سوم 
محصول استان را فرآوری کند اما مشکالتی 
از قبیل قیمت باالی خرید اولیه، صادرات 
و برگشت پول و سایر سبب شده نتواند از 

ظرفیت کامل استفاده کند.

یاقوتسرخدرترازویقیمتگذاری
محور بیرجند تا سه راهی عرب آباد دو 
طرفه و بسیار پرتردد است و شایسته یک 
مرکز استان نیست. یکی از راههای مهم 
محور خوسف به دیگ رستم است که 80 
کیلومتر تا کرمان و یزد نزدیک می شویم.
915...384

با سالم  وخسته نباشیدجناب آقای شهردار 
محترم لطفاً جهت نظافت و جارو کردن 
میالن های مهر شهر خصوصاً مهر 4 

اقدامی کنید، بسیار نا مناسب است.  
915...۲57

از شهرداری بیرجند خواهشمندیم جهت 
از  جمهوری  خیابان  آیلند  زیباسازی 
چراغهای کوچک تزیینی استفاده فرمایند.
937...897
سالم خدمت شهردارمحترم ومسئوالن 
سطل  حال  به  فکری  لطفا  مربوطه. 
کنید.  علی)ع(  امام  زباله شهرک  های 
ماشین جمع آوری زباله خیلی کم برای 
جمع آوری زباله ها می آید، زباله گردها 
را هم جمع آوری کنید. چهره شهر را 
 واقعا زشت کرده اند تمام زباله ها را از 
 سطل های آشغال بیرون می ریزند  و جمع 

نمی کنند لطفا برخورد شود.
915...03۲
مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان 
ابتدایی  مدارس  سازمانی  چارت  در 
هرکالس درس 15 نفر هست یا 30 
نفر. مدرسه مطهره واقع درخیابان رجایی 
در پایه اول 30 نفر دانش آموز دارد که 
امر باعث شلوغی کالس و عدم  این 
نظارت کافی و صحیح مدیر و آموزگار 
شده به نحوی که دانش آموز در ساعت 
درس داخل کالس نیست و عین خیال 
 هیچ فردی هم نیست. نکته بعدی چرا 
اش  زندگی  محل  که  آموزی  دانش 
در محدوده مدرسه نیست بایستی در 
مشکالت  کلی  باعث  و  باشد  مدرسه 
مجاز  محترم  آموزگار  آیا  گردد. ضمنا 
است دانش آموز را کتک کاری نماید. 

لطفا  شفاف پاسخ دهید. 
915...۲33

مهر شهر مورد بی مهری قرار گرفته است. 
میادین بی نام و بدون زیباسازی رهاسازی 
شده، عدم ساخت پارک خطی و نبود پیاده 
رو بعد از زیرگذر سمت استادیوم ورزشی و...
915...358

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

با تشکر از روزنامه آوای بیرجند که به 
موضوعات مختلف اجتماعی استان برای 
حل مشکالت مردم ورود پیدا می کند  و 
با تبریک هفته پدافند غیر عامل خواستم 
در ستون دیدگاه ها بنویسید ایجاد سازمان 
های زیاد با اسامی مختلف و متاسفانه 
بدون کارایی جز هزینه به جامعه چیزی 
تحمیل نمی کند چند وقت پیش به ... 
مراجعه کردم گفتند کارشناس مربوطه 
عامل  غیر  پدافند  جلسه  به  اند  رفته 
حوزه  این  اصلی  مسائل  که  حالی  در 
پدافندی در مرکز استان کامال بدون توجه 
سالهاست باقی مانده است . تعریف من از 
پدافند غیر عامل این است که پیش بینی 
شود تا در زمان اتفاقات و حوادث کمترین 
آسیب به جامعه وارد شود و کارها مختل 
نشود حاال شما بیرجند را با کلی کارشناس 
پدافند غیر عامل فرض کنید یک موضوع 
خیلی ساده مثال انبارهای سوخت اول 
جاده یکی منفجر شود و آتش به سمت 
مهر شهر در حال گسترش باشد آنوقت 
مهر شهر با آن همه جمعیت ) باالی 60 
هزار نفر ( باید از ۲ خروجی بسیار نامناسب 
تخلیه شوند و به سمت 110 هکتاری و 
یا بلوار فرودگاه سرازیر شوند خدا رحم کند 
اگر آن روز یک شنبه بازار هم باشد که 
ترافیک ورودی 110 هکتاری شمال شهر 
هم به آن اضافه شود اصال فکرش را هم 
نمی شود کرد که اگر خبر آتش به اهالی 
خروجی  با  شهر  شمال  هکتاری   110
های محدود آن هم برسد که دیگر شهر 
آنوقت  و  به طور کامل قفل می شود 
در آن جمعیت زیاد که در خروجی این 
کانون های جمعیتی ایجاد شده است اگر 
حادثه دوباره تکرار نشود به نظرم باید یک 
جلسه تقدیر از خدمات پدافند غیر عامل 
گرفت . آقایان عزیز انبار نفت ، تغییرات 
به قول خودتان امنیتی دور و اطراف آن 
در سمت فرودگاه ، جمعیت مهر شهر و 
 110 هکتار و خیلی از اتفاقات دیگر نشان 
می دهد پدافند غیر عامل اکنون در نقش 
دارد  امنیت شهر  به سمت  آفند عامل 
حرکت می کند خدا به دادمان برسد لطفا 
کمی عمیق تر موضوعات را بررسی کنید.
ارسالی به تلگرام آوا 

 دیدگاه خوانندگان

ژه  
 وی

ش
رو

ف
د  

دو
مح

و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     09155614880

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 

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: ۰9۱۵۶۶۳۳2۳۰ 

 علـی برگـی

به مناسبت روز جهانی پست 
ثبت نام مشترکین و مجموعه داران 

تمبر یادگاری به مدت یک هفته دیگر 
به صورت رایگان و حضوری 

تمدید گردید.
اداره کل پست - غرفه تمبر یادگاری  

محمد مقری
09153147345

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند
تاريخ انتشار:1398/08/13

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند با شماره ثبت 2924 ساعت 
15:30 روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 در محل مسجد فاطمه معصومه)س( واقع در مهرشهر،جنب 

پروژه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به داليلی نتواند شخصاً حضور يابد، می تواند همزمان با نماينده

تام االختیار خويش به دفتر تعاوني مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت 
نمايد. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و هر فرد غیر عضو يک رأی می باشد. 

    هیئت مدیرهدستور جلسه: تصمیم گیري در خصوص انحالل شرکت تعاوني

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

۰۰ ) مدرن برتر(

)سیمان، گچ، پودر سنگ، آهک،
 آجر تیغه، بلوک سقفی،

 آجر 5 سانت، انواع آجرنما(
بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی

۰9۱۵۷2۳8۰۰۱

عرضه کلی و جزئیمصالح ساختمانی پارسیان 

کار خوب اتفاقی نیست
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امام جمعه بیرجند: ۱۳ آبان دارای جایگاه متفاوتی است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان گفت: ۱۳ آبان نسبت به دیگر ایام سال، دارای جایگاه متفاوتی است و باید برای مردم و جوانان تفهیم شود. حجت االسالم عبادی روز یکشنبه در نشست 
ائمه جمعه استان افزود: ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن با همه عظمتش، محصول ۱۳ آبان است و این را نباید فراموش کنیم. وی با اشاره به اینکه ما نتوانسته ایم به مردم، جوانان و نوجوانان خود، 

۱۳ آبان را تفهیم کنیم، افزود: چه در جمعیت و چه در شعارها، قطعنامه ها، سخنرانی ها و تریبون های ائمه جمعه، حق ۱۳ آبان ادا نشده لذا باید برای سال آینده فکری کنیم.

ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک
 در قوه قضاییه

فارس- معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
عدالت الکترونیک و ارائه بیش از ۳۰ خدمت 
در قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه ها 
برای  جدی  مشکل  هنوز  گفت:  دولتی، 
علیرغم  و  داریم  انتظامی  نیروی  با  ارتباط 
پیگیری های انجام شده توفیق شایسته ای 
حجت االسالم  نداشته ایم.  زمینه  این  در 
شهریاری دیروزدرآئین رونمایی از پروژه های 
بیرجند،  در  الکترونیک قضایی کشور  تمام 
کرد:  اظهار  وحدت،  هفته  تبریک  ضمن 
هرچند تاکنون برخی از دستگاه های دولتی 
در حوزه فناوری فعال شده اند اما قوه قضاییه 
رتبه اول را در این حوزه  دارد. وی جمع آوری 
آرشیو کاغذی را  از معضالت جدی دستگاه 
قضایی ذکر کرد و گفت: امروز می خواهیم 
رفع این معضل را کلیک بزنیم و حل شدن 
است  آغاز  حال  در  خراسان جنوبی  از  آن 
بایگانی  بتوانند  مردم  آینده  در  امیدواریم  و 
الکترونیکی پرونده های خود را دریافت کنند.

خراسان جنوبی دارای ویژگی های 
خاص در تنوع غذاهای بومی 

کاری- کارگر، مدیرکل موزه  ها و اموال منقول 
تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
آیین  در  گذشته  روز  کشور  دستی  صنایع 
محلی  و  سنتی  غذاهای  نمایشگاه  افتتاح 
خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی دارای 
بومی  غذاهای  تنوع  در  خاص  ویژگی های 
است که باید به این موضوع بیشتر پرداخته 
شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان، هم با 
بیان اینکه  زنان استان از امکاناتی که طبیعت 
در اختیار آنها گذاشته برای تامین غذای خانواده 
استفاده می کنند، ادامه داد: به همین دلیل در 
متعددی  غذاهای  استان  این  مردم  سفره 
داریم که مواد اولیه آن از طریق محصوالت 
شده  استفاده  منطقه  تولیدات  و  کشاورزی 
امروز  اینکه  به  اشاره  با  رمضانی  است. 
سالگرد افتتاح موزه عروسک های خراسان 
جنوبی است، افزود:  عروسک خراسان جنوبی 
نخستین عروسکی است که  به همت جوانان 

خالق و عالقه مند ثبت ملی شده است. 

تصویب آغاز عملیات اجرایی 
میدان مرکزی بیرجند

صداوسیما- آغاز عملیات اجرایی میدان مرکزی 
بیرجند در جلسه شورای اسالمی به تصویب 
رسید. جاوید، شهردار بیرجند گفت: در این الیحه 
که با قید فوریت در صحن علنی شورای اسالمی 
شهر مطرح شد، بازارچه ابوذر و همه ساختمان 
ها و تاسیسات مربوط به شهرداری به استثنای 
ساختمان مرکزی شهرداری و ساختمان شورای 
پایان سال جمع آوری و  از  تا قبل  اسالمی 
مساحت این میدان یک هکتار افزایش می یابد.

اجرای ۱۴ طرح راهسازی دراستان

ایرنا - استاندار گفت: امسال ۱۴ پروژه در حوزه 
راه های استان اجرا شد که مناقصه ۶ پروژه نیز 
انجام و تحویل پیمانکار شده است.معتمدیان در 
حاشیه بازدید از جاده بیرجند - قاین افزود: به 
زودی مراحل تدوین اسناد و برگزاری مناقصه 
انجام می شود و امیدواریم تا سه ماه آینده مابقی 
پروژه ها تحویل پیمانکار شود و شاهد آغاز آنها 
باشیم.وی تصریح کرد: با اتمام این ۱۴ پروژه با 
اعتبار ۶۳۰ میلیارد تومان، ۳۰۰ کیلومتر باند دوم 

در استان به بهره برداری می رسد.

راه اندازی۷ سقاخانه در بیرجند

تسنیم- با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن 
با اعتبارات موقوفه ای ۷ سقاخانه در ۷ محله شهر 
به بهره برداری رسید. حجت االسالم  بیرجند 
بخشی پور در مراسم بهره برداری از سقاخانه های 
بیرجند اظهار کرد: سال گذشته عملیات ساخت 
9 سقاخانه آغاز شد که تا کنون ۷ سقاخانه آن 
تکمیل شده و بقیه تا پایان سال تکمیل می شود.

این  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
سقاخانه ها در محالت مهرشهر، شعبانیه، الهیه، 
عارفی، انقالب، ظفر و معصومیه با اعتبار یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از محل موقوفه آبلوله 

بیرجند ساخته شده است.

معاون  قضایی دادستان کل کشور در مبارزه 
با مواد مخدر از ورود دادستانی برای شناسایی 
اموال نامشروع مفسدان و قاچاقچیان خبر داد و 
گفت: مفسدان و قاچاقچیان زیرکانه اموالشان 
را به نام دیگری کرده اند. به گزارش تسنیم، 
عمرانی صبح دیروز در کارگاه توجیهی مراجع 
قضایی، ضابطان دادگستری، دست اندرکاران 
حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر 
اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات نحوه 

برخورد با بنیان مالی قاچاقچیان است. 

نرخ اعتیاد  در خراسان جنوبی 
از میانگین کشوری کمتر است

رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر شناسایی 
اموال قاچاقچیان در ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: ساالنه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان 
هزینه مصرف مواد مخدر در کشور می شود 
و از جمعیت ۵۲ میلیون نفری جمعیت فعال 
در کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد 
آمار  نفر  هزار  هستند. شهبازی گفت: ۱9 
معتادان  خراسان جنوبی و مصرف کننده 

دائمی موادمخدر است یعنی  ۱۸ هزار ۸۴۱ 
نفر در این استان معتاد هستند و 9۴ هزار 
نفر در استان دغدغه اول آنها اعتیاد است. 
وی با بیان اینکه  میانگین در کشور هزینه 
روزانه هر نفر معتاد بیش از ۳۰ هزار تومان 
است ادامه داد:یعنی بیش از ۲۰۶ میلیارد و 
۳۰۸ میلیون تومان هزینه سالیانه مصرف 
کل  است.رئیس  استان  در  مخدر  مواد 
دادگستری استان نیز در این جلسه اظهار 
اموال  است  مهم  جلسه  کار  دستور  کرد: 

قاچاقچیان از موضوعات مهم در مبارزه با 
مواد مخدر است باید بتوانیم  مبارزه را عمق 
ببخشیم.  حجت االسالم ابراهیم حمیدی با 
بیان اینکه اگر آمار را تنها به میزان اموال 
داشته  موادمخدر  فروش  خرید  از  حاصل 
باشیم به هدف خود نمی رسیم افزود: باید 
شکل  دادسراها  در  مختلف  کارگروه های 
گیرد و پیگیری کنند چون موضوع شناسایی 
اموال قاچاقچیان بر زمین مانده است و باید 
از صفر تا ۱۰۰ اموال قاچاقچیان پیگیری 

نهایی  نتیجه  به  اقدامات  تا  سلسله  شود 
قاچاقچی  اموال  وقتی  گفت:  برسد.وی 
شناسایی شد اموال توقیف می شود و هم 
از جهت سیاست مجازاتی و هم سیاست 
پیشگیرانه از اقداماتی که در آینده قاچاقچی 
بخواهد انجام دهد مدنظر خواهد بود.رئیس 
کل دادگستری  بیان کرد: ستادمبارزه با مواد 
مخدر و شورای استان دنبال شناسایی اموال 
قاچاقچیان  بروند تا بتوانیم اقدامات الزم در 

جهت مبارزه همه جانبه را انجام دهیم.

ری
 اکب

س :
عک

گروه خبر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه هشت هزار اشتغال در طرح 
استان  برای  گلخانه  هکتار  هزار  احداث 
ایجاد خواهد شد افزود: پیش بینی می شود 
از این هزار هکتار ۲۸۰ هزار تن محصول 
برداشت شود که در ۲ سال ۵۰۰ میلیون 
شب  قوسی  داشت.  خواهد  ارزآوری  دالر 
گذشته در جلسه ستاد گلخانه های استان 
گفت: از ابتدای امسال هشت هکتار گلخانه 
در استان ایجاد شد  و  ۳۱ هکتار نیز به 
بانک های عامل معرفی شده اند. وی با بیان 
اینکه هم اکنون ۱۱۱ میلیارد تومان طرح در 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت وجود دارد 
اضافه کرد: از این میزان تاکنون پنج میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و مابقی 

هنوز در نوبت پرداخت است. 

گلخانه در هزار هکتار از اراضی استان
استاندار هم با بیان اینکه کشت های گلخانه ای 
از برنامه های مهم استان است، گفت: کشت 
گلخانه ای در مدیریت منابع آب، صرفه جویی 
آب، افزایش درآمد و اشتغال تأثیرگذار است که 
امیدواریم این طرح بزرگ در استان عملیاتی 
شود. معتمدیان بیان کرد: امسال برای کشور 

ایجاد پنج هزار هکتار گلخانه پیش بینی شده 
که از این  میزان هزار هکتار در استان است. 
ملی  توسعه  صندوق  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعالم آمادگی کرده که بدون سقف در بخش 
گلخانه ای وام دهد و در موضوع خارشتر نیز 
تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

منعقد شده که خراسان جنوبی تبدیل به منطقه 
هاپ شتر تا پایان دولت دوازدهم شود. وی اظهار 
کرد: در موضوع کشت خارشتر ۴۰ هزار هکتار 
نهایی شده و امسال با همکاری بنیاد برکت 
دو هزار هکتار کشت خار شتر خواهیم داشت.

ارزآوری 100 میلیون دالری صادرات 
سازه های  گلخانه ای

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی 

نیز از ارزآوری ۱۰۰ میلیون دالری صادرات 
سازه و تجهیزات گلخانه ای برای کشور خبر 
داد و افزود: با توجه به گران شدن انرژی در 
بر  باید  محصوالت  رقابتی شدن  و  آینده 
روی این سازه ها تکیه کرد. طهماسبی با 
اشاره به ظرفیت منطقه در پرورش گیاهان 

دارویی گفت: خراسان جنوبی از استان های 
و  است  خارشتر  کشت  در  کشور  پیشتاز 
تاکنون حدود ۵۰۰ هکتار خارشتر در این 
استان کویری کشت شده و استان تا ۴۰ 
اشاره  با  دارد.وی  استعداد  نیز  هزار هکتار 
در  آن  تقاضای  و  قارچ  پرورش  طرح  به 
استان افزود: از انجمن قارچ کشور نیز برای 
استان  در  پیشنهادی  طرح های  حمایت 

دعوت به همکاری می شود. 

استاندار آنقدر کار می کند
که ما کم آورده ایم 

نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان 
نیز گفت: استان در بخش گلخانه بسیار عقب 
است اما به موقع ورود پیدا کرده و سرمایه گذاران 
آماده کار هستند. امیرحسنخانی گفت: معموال 

نمایندگان انتقاد می کنند که دولت کار نمی کند 
اما اکنون اعتراف می کنیم آنقدر که استاندار کار 
می کند ما بریده ایم.علیپور عضو هیئت مدیره 
هم  کشور  کشاورزی  شهرک های  شرکت 
با بیان اینکه این شرکت تمام تالش خود را 
برای تحقق قول هایش در تفاهم نامه هزار 
هکتاری استان انجام می دهد گفت: این اعتبار 
عالوه بر ۴میلیاردی تومانی است  که برای زیر 
ساخت های برق و گاز قول داده شده است.

تماس تلفنی معاون وزیر 
برای رفع ابهام 

یکی از حاشیه های این  نشست تماس تلفنی 
بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
باغبانی با یکی از مدیران بانک کشاورزی برقرار 
کرد تا ابهامات موجود در روند بررسی پرونده ها 
را پاسخ دهد. این مسئول در تماس تلفنی 
 گفت که هر روز اختیارات بیشتری به استان ها 
می دهیم تا زودتر کار مردم راه بیافتد. وی 
افزود: استان ها مجاز هستند پرونده های ارزیابی 
وثیقه ها را برای بررسی مستقیم به حامی مهر 
دهند و خارج از نوبت در مدت ۱۰ روز بررسی 
می شود. جاللیان که بخشی از سخنانش در 
گفت و گوی تلفنی با استاندار انجام شد، برای 

سفر به استان هم قول مساعد داد. 
همچنین در این نشست شرکت آب منطقه 
ای برای تامین آب مورد نیاز گلخانه های استان 
قول مساعد داد و مقرر شد برای تامین آب 
دشت نقودشکی بیرجند ۱.۵ میلیارد تومان از 
سوی شرکت شهرک های کشاورزی تامین 
شود. مدیرعامل شرکت گاز نیز با توجه به قولی 
که پیش از این به استاندار داده بود گازرسانی 
به مجتمع گلخانه ای بشرویه را تقبل کرد که 
بعد از شروع پروژه در کمتر از ۲ ماه انجام شود.

ایجاد هشت هزار شغل با انقالب گلخانه ای استان

اخبار کوتاهحمله به بنیان مالی قاچاقچیان
*شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور 
از مردم  فراخوان و دعوت عمومی  اطالعیۀ 
استان برای شرکت در تظاهرات ضد استکباری 

یوم ا... سیزدهم آبان دعوت کرد.
*خانه بهداشت شیرگ ججگ درمیان با حضور 
فرماندار درمیان، ریاست شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان،معاونت مجمع خیرین سالمت استان 

و تعدادی از خیرین شهرستان افتتاح شد.
*برای نخستین بار چهار مدال رنگی مسابقات 
به خراسان جنوبی  اسپوکس کشور  قهرمانی 
رسید و بانوان  کاراته کای استان بر سکوی سوم 

رقابت های شرق کشور قرار گرفتند.

شرکت آزمایشگاهی دهر آروین ناب
 )پایه یک بتن و سه جوش(

جهت تکمیل کادر اداری خود به  یک حسابدار نیازمند می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 

۰۵۶۳۲۴۰۹۸۰۸ تماس حاصل فرمایید.

از سرکار خانم ماه نساء  نوروزی مالک خودروی پراید 
مشکی به شماره پالک ایران ۳۲   ۷۲۲ ن ۳۴ تقاضا 

می شود جهت انتقال سند به شماره ۰۹۱۵۶۶۴۸۴۹۹ 
تماس حاصل فرمایند.

به یک مدرک عمران یا آب با حداقل ۳ سال 
سابقه آب جهت گرید آب نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۶۴۷۱۵۰

آگهی استخدام   پخش آراد
نماینده انحصاری برندهای معتبر در ۶ گروه کاالیی:  آرایشی - بهداشتی - خرازی - لوازم التحریر - 

مواد غذایی  - اسباب بازی جهت تکمیل کادر فروش خود استخدام می نماید.

حقوق قانون کار + بیمه + حق ماموریت + پورسانت + عیدی
۰۹۳۵۸۲۸۷۵۱۷ - ۳۲۳۵۸۱۹۸

تعدادمدرکجنسیتسمت

۳ نفردیپلمآقابازاریاب

یک  شرکت راهسازی جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود به راننده کمپرسي 
با مدارک ، انباردار و راننده تراکتور 

غلطک نیازمند می باشد . 
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

عملیات برگردان در شهر بیرجند 
   به اطالع هم استانی های گرامی می رساند  

به دلیل عملیات برگردان ، ارتباط تلفن های ثابت 
و دیتای شهرستان بیرجند

 خیابان های عدل ۱ تا ۵ ، عدل 6 تا ۱۰ و معلم
 ۴ تا ۱۰ روز سه شنبه مورخ 98/۰8/۱۴

 از ساعت 6 صبح به مدت ۷2 ساعت 
قطع و یا دچار اختالل خواهد بود. 
ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع

 از تغییر شماره می توانند با سامانه ۳۲۰۰
 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان جنوبی

به یک اکیپ سنگ کاری 
جهت اجرای پل در نایبند طبس 

نیازمندیم. 
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

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

۰9۱۵   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( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

  شهـرام  مداحـی    ۳6۴۷  ۳6۳  ۰9۱۵

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(
 ۰9۱۵96۱8۵8۱ - فاروقی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

سقف کاذب ، کناف ، بازسازی ،  طراحی و مشاوره 
۰۱۱۱  ۵6۱  ۰9۱۵  - رحیمی

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

     ۳2 ۴۴ 66 66/۳2 ۴2 ۴۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید۲۱ ، نبش نبوت ۲۱ ، پالک ۱۰۵

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

شرکت آماده لذیذ )شعبه بیرجند( 
 نماینده فروش محصوالت الیت و کوپا

جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است.

تعدادجنسیتعنوان

5آقا/خانمبازاریاب

1آقاموزع
مزایا: حقوق ثابت، پورسانت از کف فروش،

بیمه و بیمه تکمیلی 
شرایط: داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

و ضامن معتبر 
۰۹۱۵۲۶۴۴۳۹۲ - ۰۵۶۳۲۲۱۰۳۶۹

جهت جشن ها و عروسی ها    
محمد مقری    ۰۹۱۵۳۱۴۷۳۴۵ فـروش اسکناس نـو
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اعزام کاروان  زیارتی
 به عراق متوقف شد

فارس- یک منبع آگاه در بعثه مقام معظم 
اعزام  توقف  دالیل  به  اشاره  با  رهبری 
کاروان های عتبات گفت: تأمین امنیت زائران 
در اولویت ما قرار دارد؛ به همین دلیل پس 
از ایام اربعین با توجه به برخی حواشی ایجاد 
شده و اوضاع عراق، اعزامی به عتبات نداشتیم 
و تمامی کارکنان ایرانی مستقر در عراق نیز 
به کشور بازگشتند. وی ادامه داد: فعاًل امنیت 
الزم برای حضور زائران وجود ندارد و سازمان 
حج و زیارت نیز به دفاتر زیارتی اعالم کرده 
تا اطالع ثانوی از اعزام کاروان ها به عتبات 
جلوگیری کنند تا جایی که حتی در نامه ای 
خواستار لغو اعزام های کاروانی زائران به عتبات 

شده است.

تغییر اساسی روی
 دفترچه های بیمه سالمت

 معاون خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: تا پایان سال باید همه مراکز ارائه دهنده 
خدمت، تحت پوشش پروژه استحقاق سنجی 
قرار بگیرند و از ابتدای سال ۹۹ اعتبار دفترچه ها 
حذف و بر اساس استحقاق سنجی به بیماران 

خدمات ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان بورس: 
سهامداران نگران مالیات نباشند

رئیس سازمان بورس در واکنش به موضوع 
اخذ مالیات از سود سهام، گفت: زمزمه های 
مطرح شده در خصوص وضع مالیات جدید 
بر سود سهام شرکت های بورسی و فرابورسی 

واقعیت ندارد و سهامداران نگران نباشند.

سقف تعرفه برق مشترکان
 پرمصرف ۱۶ درصد باال می رود

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه بر 
برق  تعرفه  افزایش  دولت  مصوبه  اساس 
مشترکان پرمصرف ساالنه است و سال آینده 
نیز این مصوبه اجرا می شود، گفت: افزایش 
سقف تعرفه برق مشترکان پرمصرف در سال 
جاری ۱۶ درصد بود و برنامه ای برای افزایش 

بیشتر از آن در دستور کار نیست.

صفارهرندی: مجیزگویی  آمریکا  
را بزرگان اصالحات آغاز کردند 

صفارهرندی با اشاره به رفتار دولت اصالحات 
دوره  در  گفت:  آمریکا،  با  رابطه  موضوع  در 
اصالحات با این نگاه که ما اگر ادبیات را در برابر 
قدرت ها عوض کنیم، رفتار مشابهی را خواهیم 

دید، مجیزگویی بزرگان اصالحات آغاز شد.

علی الریجانی: آمریکایی ها فکری
 برای دهان ترامپ کنند

الریجانی گفت: آمریکایی ها به جای دلسوزی 
برای مردم ایران فکری برای دهان ترامپ کنند.

برای این مجلس تره خورد نمی کنند

شهریاری نماینده زاهدان در مجلس با بیان 
اینکه مجلس دهم بیشتر مجلس وکیل الدوله 
است ، گفت : این مجلس ناکارآمدترین مجلس 
است و هیچ کسی برای آن تره خورد نمی کند.

علم الهدی: جو رسانه ای نباید
 باعث تایید صالحیت افراد شود

آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان 
در  که  کسی  نیست  درست  گفت:  رضوی 
هیئت نظارت بر انتخابات رد صالحیت شده با 

جوسازی رسانه ای ، تایید صالحیت شود.

رحمانی  فضلی: هیچکس حق ورود 
فراقانونی به انتخابات را ندارد

وزیر کشور با تاکید بر اینکه هیچکس حق ورود 
فراقانونی به عرصه انتخابات را ندارد ، گفت: 
تعامل با بخش نظارت انتخابات مطلقاً به معنای 
عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، 
حقوق احزاب و جریان های سیاسی و حتی 

حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست.

ما نخورده مستیم! اگر از ما
 تعریف کنید بدتر می شویم

 توکلی با بیان اینکه ما مسئوالن نخورده مستیم  
گفت: اگر از ما تعریف کنید بدتر می شویم 
وقتی عیب و ایراد می بینید به مسئوالن بگویید 

و امر به معروف و نهی از منکر کنید.

شریعتمداری: کشور »با من بمیرم
 تو بمیری« اداره نمی شود!

حسین شریعتمداری با بیان اینکه کاش دولت 
که  فراوانی  ناکارآمدی های  میان  از  محترم 
داشته، فقط مسئولیت امکانات و ظرفیت های 
برجام  پای  به  که  را  نظام  و  ملت  ساله   ۶
ریخته و بر باد داده است، می پذیرفت، گفت: 
مملکت را نمی توان به روش »من بمیرم و تو 

بمیری«!! اداره کرد!

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجویان با بیان اینکه 
آمریکا،  نفوذ  راه  بستن  راه های  از  یکی 
منع مذاکره است، فرمودند: بعضی خیال 
می کنند که مذاکره مشکالت کشور را 
است؛  بزرگی  اشتباه  این  کند.  می  حل 

صددرصد اشتباه است.

منع مذاکره منطق محکمی دارد
مذاکره،  منع  این  اینکه  بیان  با  ایشان 
این  افزودند:  یک منطق محکمی دارد، 
ابهت  بندد،  می  را  دشمن  نفوذ  راه  کار 
نشان  دنیا  به  را  اسالمی   جمهوری 
در  را  آمریکا  پوشالی  ابهت  و  دهد  می 

چشم جهانیان می شکند.

مذاکره، برای به زانو
 درآوردن ایران است

را  واقعیت  این  زمینه  همین  در  ایشان 
یادآوری کردند که طرف مقابل، نشستن 
به  را  مذاکره  میز  پشت  ایرانی  مقامات 
معنای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی 
می داند و از اصرار بر مذاکره این هدف را 
دارد که به جهانیان بگوید فشار حداکثری 
و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی 

ها به زانو درآمدند.

مذاکره مجدد، از تحریم
 چیزی کم نمی کرد

اگر  افزودند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مسئوالن جمهوری اسالمی ساده لوحی 
می کردند و به مذاکره می رفتند، از فشارها 
و تحریم ها هیچ چیزی کم نمی شد، بلکه 
 راه برای طرح رسمی توقعات و تحمیل های 

جدید آمریکایی ها باز می شد.

فرانسه یا ساده است،
 یا همدست آمریکا

ایشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه به 
واسطه گری گفتند: رئیس جمهور فرانسه 
مالقات با ترامپ را حاّلل همه مشکالت 
این  بگوییم  باید  که  بود  دانسته  ایران 
شخص یا خیلی ساده است و یا همدست 
اسالمی  انقالب  رهبر  است.  آمریکایی ها 
دانستم  این که می  با  نیز  اخیراً  افزودند: 
منظور  به  و  امتحان  برای  اما  نمی شود، 
روشن شدن موضوع برای همگان، گفتم 
با وجود خطایی که آمریکایی ها با خروج 
از برجام مرتکب شدند، اگر همه تحریم 
ها را بردارند، می توانند در مجموعه برجام 
شرکت کنند اگرچه می دانستم که قبول 

نمی کنند و به همین صورت هم شد.

منتظر خارجی ها ماندن، فقط 
باعث عقب ماندگی کشور است

از  انتقاد  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
ماندن«  خارجی ها  »منتظر  رویکرد 
بودیم،  برجام  معطل  مدت  یک  گفتند: 
یک مدت دیگر هم معطل دستور رئیس 
مهلت های  تمدید  برای  آمریکا  جمهور 
سه ماهه ای بودیم که متأسفانه در برجام 
گذاشته اند و یک مدت هم معطل بمانیم 
برای رئیس جمهور فرانسه و برنامه های 
انتظارها،  این  که  حالی  در  فرانسوی ها، 
دچار  را  اقتصادی  فعال  و  گذار  سرمایه 
بالتکلیفی می کند و کشور را به رکود 
و عقب ماندگی می کشاند. ایشان تأکید 
البته  کنید،  رها  را  انتظارها  این  کردند: 
بلکه  را قطع کنید  رابطه ها  نمی گویم 
می گویم به خارجی ها دل نبندید و فقط 

به داخل دل ببندید.

رهبر انقالب: اشتباه بزرگ، مذاکره با آمریکاست

این روزها علیرغم رکود معامالت در بازار 
خودرو شاهد افزایش قیمت برخی خودروها 
باید  را  آن  عامل  مهم ترین  که  بوده ایم 
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار عنوان کرد.

افزایش قیمت ها واقعی نیست
چند  خودرو  فروشندگان  اعالم  بر  بنا 
پراید  خودروهای  فاکتور  که  است  وقتی 
و  شده  کند  نمایندگی ها  در   20۶ پژو  و 
همین امر قیمت ها را در بازار به هم ریخته 
است. مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم 
 ۱00 زیر  خودروهای  عرضه  می گوید: 
و  شده  مختل  بازار  در  تومان  میلیون 
همین امر عامل افزایش قیمت ها است. 

وی افزود: ایران خودرو و سایپا نیاز بازار را 
در خودروهای پرتیراژ تأمین می کنند که 
با اختالل در این موضوع رشد قیمت ها 
در حال حاضر  البته  است،  آمده  به وجود 
خریداران  و  نیستند  واقعی  قیمت ها  این 

مراقب باشند.

برخی می گویند توقف تولید پراید 
باعث افزایش قیمت می شود

با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
توقف  با  معتقدند  برخی  اینکه  اعالم 
افزایش  بازار  در  آن  قیمت  پراید  تولید 
یک  که  زمانی  گفت:  یافت،  خواهد 
ارزش  می شود  خارج  رده  از  خودرو 
قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت زیرا 

هم  مردم  جایگزین  خودروی  معرفی  با 
نه  هستند،  به روز  محصوالت  به دنبال 

خرید خودروهای از رده خارج.
از   lx سمند  قیمت  اخیر  هفته  دو  طی 
77 میلیون تومان به 78 میلیون و 500 
هزار تومان، سمند EF7 از 85 میلیون 
تومان به ۹2 میلیون و 500 هزار تومان، 
دنا از ۱0۶ میلیون تومان به ۱۱0 میلیون 
تومان، پژو 405 از 73 میلیون تومان به 
عالوه  است.  رسیده  تومان  میلیون   75
نیز شاهد رشد  پژو 20۶  این خانواده  بر 
قیمت تیپ 5 از ۹7 میلیون تومان به ۱03 
میلیون تومان و پژو20۶ صندوقدار از ۹۶ 
میلیون تومان به ۱00 میلیون تومان بوده 

است.

پراید 50 میلیونی شد
 ۱۱۱ سایپا  نیز  سایپا  محصوالت  در 
میلیون   50 به  تومان  میلیون   48 از 
و 400 هزار تومان، تیبا از 53 میلیون 
هزار   300 و  میلیون   5۶ به  تومان 
میلیون   ۱8۱ از  استپ وی  تومان، 
 2 تیبا  تومان،  میلیون   ۱85 به  تومان 

میلیون   58 به  تومان  میلیون   5۶ از 
اتوماتیک  500 هزار تومان، کوئیک  و 
میلیون   ۹۶ به  تومان  میلیون   ۹0 از 
تومان  میلیون   ۱72 از  چانگان  تومان، 
پارس  رنو  و  تومان  میلیون   ۱7۹ به 
 ۱3۱ به  تومان  میلیون   ۱2۹ از  تندر 

است. تومان رسیده  میلیون 

علت گرانی خودروهای زیر ۱00 میلیون تومان

خیرین گرانقدرخانواده محترم وفایی فرد
اقدام خداپسندانه شما را بابت اهدای بخشی از هزینه برگزاری مراسم سالگرد

شادروان رضا وفایی فرد 
به این موسسه را ارج می نهیم. روح آن عزیز سفر کرده قرین رحمت الهی باد.

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( - شعبه خوسف

3222۱۱0۱ - 09۱50907009 عرضه مستقیم گوشت بوقلمون تازه    با قیمت مصوب دولتـی    از تولید به مصرف

کاغذ دیواری و کناف

به تعدادی تولیدی خیاطی فعال جهت همکاری 
داخل استان و شهرستان های اطراف 

نیازمندیم. ۰۹۳۹۵۶۱۸۰۲۹- ۳۲۳۰۴۰۸۸

شعبه 1: نبش معلم 50   
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

جناب آقای حسین مودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 تبریک گفته، موفقیت و سربلندی شما را از ایزد منان خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری ماسن

آگهی مزایده عمومی
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در نظر دارد

 حدود 70 تن جو را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با باالترین قیمت پیشنهادی از طریق سامانه 
تدارکات دولت الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره فراخوان 1098091730000001 به فروش رساند. کلیه 
مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی نرخ های پیشنهادی از طریق 

درگاه سامانه تدارکات دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی در سامانه :1098091730000001روز دوشنبه 98/08/13

2-تاریخ دریافت اسناد مزایده از سامانه: از مورخ98/08/13 لغایت  98/08/25
3-آخرین مهلت ارائه  نرخ پیشنهادی و تحویل اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/08/25

4- زمان گشایش پیشنهادها : ساعت12 مورخ 98/08/27 - اتاق رئیس مرکز 
5-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: یک فقره چک تضمین بانکی به مبلغ 70،000،000 ریال است.
6-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در مزایده: اصل تضمین عالوه بر بارگذاری در سامانه ، 

می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا مورخ 98/08/25 به امور مالی 
مرکز تحویل و رسید دریافت شود.

7- متقاضیان می توانند جهت بازدید در ساعات اداری به غیر از تعطیالت رسمی مراجعه نمایند،
 و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 05632223004 تماس بگیرند

)آدرس: کیلومتر 18 جاده بیرجند -کرمان ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(
ضمناً هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده خریدار خواهد بود

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
به تعدادی همکار خیاط )خانم یا آقا(

نیازمندیم.
۳۲۳۰۴۰۸۸-۰۹۳۹۵۶۱۸۰۲۹ 


