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زیر و بم طرح
 مسکن روستائیان

کالفگی مردم از برخی ادارات   
رئیس دیوان عالی کشور خطاب به مسئوالن 
و کارکنان دولتی گفت: برخی نارضایتی ها از 
مدیران  و  است  کرده  کالفه  را  مردم  ادارات، 
صفحه 5 در  مشروح   ... اجرایی  های  دستگاه 

 جشن شکرگزاری انار درباغشهر  
اسالمیه  باغشهر  در  انار  شکرگزاری  جشن 
شهرستان فردوس برگزار شد. فرماندار فردوس 
با  در این جشن گفت: در شهرستان فردوس 
۲ هزار و ۱۰۰ هکتار  ... مشروح در صفحه 5

نهبندان رکورد دارمصرف سوخت 

نهبندان در 6 ماه ابتدای سال بیشترین مصرف 
سوخت کشور را داشت.مدیرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی خراسان جنوبی گفت: در 6 
ماه ابتدای سال در بین ... مشروح در صفحه 5

یرنا
س : ا

عک

معطلی در اطالع رسانی کالن پروژه ها

* رجب زاده

تحریم ها و تمرین 
خودکفایی

با شروع هر دور از تحریم های آمریکا 
برای  کشورمان، فشارهای جدیدی 
بر بخش های مختلف وارد می شود 
و هر چند در ادامه راهکاری برای 
پوشش خالء به وجود آمده، اندیشیده 
موثرترین  و  بهترین  اما  می شود 
راهکار، کسب درآمد از روشی جز 
ها  نگرانی  پایان  و  نفت  فروش 
هاست  است.سال  مورد  این  در 
جو روانی حاکم بر جامعه همواره 
تفکرات مردم را به سمت و سویی 
سوق داده  . . .  ادامه در صفحه ۲

 

 

 

با رئیس جمهور 
هیچ اختالفی نداریم 

کدخدایی : 

صفحه  2

زمان اخراج بیگانگان از 
منطقه فرا رسیده است 

سرلشکر موسوی:

 احمدی نژاد را نباید
 دست کم گرفت 

واعظ آشتیانی: 

صفحه  2

صفحه  2

معاون سیاسی استاندار عنوان کرد : 

آه  زعفران کاران
خرید حمایتی هرچند با استقبال مواجه شد اما دلواپسی زعفران کاران برای تامین هزینه ها داغ است

صفحه 3

صفحه 5 صفحه 5

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
۰9۱556۱۸۳9۸  -۰56۳۲۲۳7۰77

نقـدواقسـاط

فروش گردو درجه یک ۵۳ هزار تومان
بادام زمینی آستانه درجه یک ۳۳ هزار تومان
بادام درختی درجه یک 1۰۷ هزار تومان
خرما زاهدی درجه یک، مغز گردو و ...

        چهار راه انقالب ، بلوار شهید فهمیده ، ساختمان روبروی

     بانک صادرات ، خشکبار مانی  

 تلفن: ۰۹1۲۵۵۰۰۳1۶

قابل توجه همشهریان ، قنادی ها ، سوپرمارکت ها و شرکت های پخش 
شعبه ۴ میدان مرکزی تهران با ۲۱ سال سابقه کار 

آماده همکاری با شما عزیزان بدون واسطه می باشد

۸ روزتا بزرگترین رویداد فرهنگی خراسان جنوبی )نمایشگاه کتاب(
روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای غالمرضا اشرفی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

 که بیانگر تعهد،  کارآمدی،  لیاقت و شایستگی تان
 می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
شرکت سیمان باقران

مالکین مشاعی پالک 4951 بلوار غدیر جهت استماع آخرین 
مطالب در جهت انجام ادامه کار و افراز ساعت 2 بعد از ظهر 

روز شنبه 1398/8/25 در محل سالن حسینیه گازاریها 
)میدان دوم مدرس( حضور بهم رسانید.

نماینـدگان 

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
۳۲۴۳96۱۴ - ۳۲۴۳96۱۳ -۰9۱5۱6۰۰۱5۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

اطالعیه هیئت مدیره اتحادیه صنف خیاطان بیرجند  شرح در صفحه ۲

جنـاب آقـای 

حاج محمد علی زرنگ 
بسی مایه افتخار و مسرت است که فرهیخته ای 

توانمند در حوزه اقتصاد و بانک
 و آشنا با مشکالت منطقه به کسوت 

رئیس اداره امور شعب  بانک ملی 
خراسان جنوبی 
منصوب گردیده است.

حرکت به سمت افق های روشن،توام با سعادت 
و تداوم توفیقات شما را از پیشگاه ایزد منان

در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی
 و خدمت صادقانه مسئلت دارم.

دکتر سید محمد آذر کار - مدیر هتل مجلل سپهر

جناب آقای محمد علی زرنگ
انتصاب شایسته شما را به سمت

رئیس اداره امور شعب بانک ملی 
خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و دانش باالی  و شایستگی تان می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را

 از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

از طرف پدر، مادر، برادران و خواهران

توجـه                                                                      توجـه
به اطالع همشهریان عزیز می رساند

آغاز فعالیت مجدد مجموعه ورزشی ، تفریحی کوثر با مدیریت جدید
استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و کافی شاپ
سالن چند منظوره )والیبال، فوتسال، بسکتبال و ...(
 آدرس : سایت اداری - خیابان شهدای نیروی انتظامی
  تلفـن رزرو : ۰9۱۲۰۸۴۰۱9۴ - ۰9۱5666۸۱۳۱



2
سرمقاله

تحریم ها و تمرین 
خودکفایی
*رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( به سمت و سویی سوق داده 

است که شهروندان به علت وجود منابع طبیعی 
فعالیت  از  نفت،  همچون  خدادادی  ثروت  و 
و تالش بی نیاز هستند. مردم بدون توجه به 
سطح علمی و یا جایگاه اجتماعی ، غالباً در 
محاسبات روزانه و اجتماعی جامعه، خود را از 
 دولت ها، فارغ  از گرایش های سیاسی موجود ،

طلبکار می دانند و در توجیه این نظریات به جمع 
و تفریق ماشین حساب پناه می برند غافل از 
اینکه رفاه و امنیت در جامعه امروز، تنها محدود 
به مردم کشور خودمان نیست تا بتوان با تقسیم 
ثروت به آن ها دست یافت و با تقسیم نفت 
به طور مساوی میان مردم، عدالت را برقرار 
ساخت. ذخائر نفتی ایران به استناد کارشناسی 
های انجام شده تا 50 سال آینده به اتمام خواهد 
رسید. کشوری که برنامه ریزی هایش برای 
چند سال آتی باشد قطعاً در معادالت جهانی 
 با شکست مواجه خواهد شد. به همین سبب 
از  پس  ایران  در  آمده  کار  روی  های  دولت 
تنظیم  به  مدت  دراز  رویکردی  با  انقالب 
برنامه های کوتاه مدت 5 ساله و میان مدت 
20 ساله پرداخته اند. اتکای اقتصاد ایران به 
نفت از رژیم قبل به ارث رسید. نفت همان 
گونه که یک سالح استراتژیک برای مقابله با 
کشورهای متخاصم است و کشورهای دارنده 
آن می توانند با کاهش تولید روزانه خود نبض 
اقتصاد غرب را در دست داشته باشند، به نوعی 
قدرت بازدارندگی داشت اما از دیگر سو باعث 
بی تحرکی فضای اقتصادی کشور نیز می شد 
و در حقیقت مانند یک تیغ دو لبه عمل می 
کرد. نفتی که در اختیار ماست و می تواند به 
عنوان سالح برای تحت فشار قرار دادن غرب و 
دیگر کشورهای نیازمند به نفت ما قرار گیرد،اگر 
از سوی همان کشورها با تحریم مواجه شود 
باعث از بین بردن اقتصاد تک محصولی و در 
نهایت ضعف کشور در سایر حوزه ها می شود. 
رهبر معظم انقالب با تاکید بر لزوم ورود بخش 
خصوصی به عرصه صنعت و تجارت وهمچنین 
تقویت این بخش ها به کمک فعال سازی اصل 
44 قانون اساسی تالش می کنند تا شرایط 
استقالل اقتصاد کشور از نفت را فراهم وصادرات 
طرف  به  محصولی  تک  شکل  از  را  کشور 
اقتصاد پویا و چند  ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

افزایش قیمت کاال به بهانه 
گرانی بنزین، ممنوع! 

مهر- یک مقام مسئول از جلسه فوق العاده ستاد 
 تنظیم بازار برای کنترل بازار خبر داد و گفت: 
مناسب  وضعیت  و  کاال  فراوانی  به  توجه  با 
قیمت  افزایش  هرگونه  استراتژیک،  ذخایر 

کاال در بازار ممنوع است.

سهمیه شهر ها در طرح ملی
 مسکن افزایش می یابد 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در اکثر شهر ها به 
این جمع بندی رسیده ایم که باید به سهمیه 
مسکن اضافه شود و زمین بیشتری را شناسایی 

کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

مراقب پیامک  جعلی رمز پویا باشید 

به  نسبت  مردم  کرد  اعالم  مرکزی  بانک 
دریافت پیامک های جعلی برای اخذ رمز پویا 
وقوع  از  جلوگیری  به  منظور  باشند.  مراقب 
سایت  به  مراجعه  اینترنتی،  کالهبرداری های 
بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین سایت 
بانک مرکزی، صحیح ترین روش برای اطالع 

از فعال سازی رمز پویا می باشد.

محو اسرائیل یعنی صاحبان اصلی 
فلسطین، دولت انتخاب کنند 

رهبرمعظم انقالب علت مصائب امروز دنیای اسالم 
اتحاد  را ضعف  فلسطین  تأسف بار  وضع  به ویژه 
اسالمی دانستند و فرمودند: محو اسرائیل به معنای 
محو رژیم جعلی صهیونیست و حاکم شدن دولت 
منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم از مسلمان، 

مسیحی و یهودی است.

کدخدایی: با رئیس جمهور 
هیچ اختالفی نداریم 

کدخدایی با اشاره به اینکه با رئیس جمهور هیچ 
اختالفی نداریم، گفت: فصل الخطاب قانون است و 
تاکید ما نیز این است که مر قانون در انتخابات رعایت 

خواهد شد تا زمینه حضور پرشور مردم فراهم شود.

فرمانده کل ارتش: زمان اخراج
 بیگانگان از منطقه فرا رسیده است 

سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش گفت: امنیت 
تنگه هرمز و خلیج فارس، فقط با شکل گیری 
با  نه  است  میسر  منطقه ای  درون  امنیت  یک 
ائتالف های دروغین، بنابراین وقت آن رسیده که 

بیگانگان از منطقه اخراج شوند.

واعظ آشتیانی: احمدی نژاد
 را نباید دست کم گرفت 

واعظ آشتیانی با بیان اینکه احمدی نژاد را نباید دست 
کم گرفت، گفت: من منتقد احمدی نژاد بودم و هستم 
اما وجود نقد به آن معنا نیست که نباید آقای احمدی 
نژاد را جدی گرفت. چون احمدی نژاد یک ظرفیت 
اجتماعی دارد، اگر این ظرفیت را نادیده بگیرند تبدیل 

به یک پتانسیل انتخاباتی می شود.

آیه یاس خواندن ها در جبهه اصالحات، 
بازی در زمین حریف است 

سیاستگذاری  عالی  شورای  رئیس  عارف 
اصالح طلبان گفت: آیه یاس خواندن ها در داخل 
جبهه اصالحات مطمئنا بازی کردن در زمینی است 
که رقیب ما طراحی کرده است و متاسفانه افرادی هم 
ماموریت شان دامن زدن به برخی اختالف نظر های 
طبیعی در داخل خانواده اصالحات است. وی رمز 
پیروزی گفتمان اصالح طلبی در انتخابات پیش رو را 

وحدت و انسجام و مشارکت مردم دانست.

شنبه  * 25 آبان 1398 * شماره 4493

خانوار های مشمول طرح حمایت معیشتی شناسایی شدند

همزمان با اعالم شرکت نفت برای  سهمیه بندی بنزین، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون 
خانوار خبر داد. براساس گفته های یکی از مسئوالن سازمان برنامه ، میزان پرداخت به خانوار های تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 

۱0۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷2 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان خواهد بود.

)ادامه سرمقاله( محصولی هدایت کنند. جهت بخشی 

به درآمدهای حاصل از فروش نفت می تواند به 
تغییر شرایط موجود بینجامد. به همین دلیل است 
که در سال های اخیر برای تولید و راه اندازی 
مشاغل جدید ،تسهیالت کم بهره به متقاضیان 
پرداخت می شود. اتخاذ این استراتژی  به شکست 
تحریم های غرب کمک فراوانی می کند و در 
نگاهی خوش بینانه می تواند ما را در تهیه نیازهای 
اولیه مان از کشورهای دیگر بی نیاز گرداند. البته 
نباید این نکته را از یاد برد که اگر این تسهیالت 
بدون برنامه مدون و نظارت کافی به متقاضیان 
پرداخت گردد نه تنها در خروج کشور از بحران تک 
محصولی کمک نمی کند، بلکه با ایجاد فضایی 
کاذب و گرانی اجناس تولید داخل، به قاچاق کاال و 
رفتن مردم به سوی تجمالت و کاالهای لوکس 
خواهد انجامید. دولت ها، پیرو فرمایشات مقام 
معظم رهبری و در راستای گذر از اقتصاد تک 
محصولی، سعی کرده اند سهم نفت را در تنظیم 
بودجه ساالنه کاهش دهند. البته در دو دولت اخیر 
این شیب مالیم تقریباً نادیده گرفته شده است و 
در برخی سال ها روند کاهشی توسط دولت ها 
نقض شده است. گذر از اقتصاد تک محصولی و 
حمایت از تولیدات ملی و تالش برای خودکفایی 
در محصوالت استراتژیک می تواند به عنوان راه 
حلی موثر برای تقابل با تحریم های ظالمانه باشد.

رجب زاده - بنزین و حامل های انرژی 
قیمت های جدید  و  سهمیه بندی شدند 
آنها به طور رسمی اعالم شد. این طرح در 
حالی اجرایی شد که قبل از اعالم قطعی، 
گفتگوها با برخی مردم مبنی بر این بود که 
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات اجرای 
این طرح به تعویق می افتد، اما بنزین گران 
شد. بر اساس اعالم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، از این پس قیمت 
هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱500 تومان و نرخ 
هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان شده است. 

بنزین از نگاه رئیس جمهور
رئیس جمهور، پس از اجرای این طرح 
و در دیدار با برخی مسئوالن با صراحت 
اعالم کرد که طرح سهمیه بندی بنزین 
به نفع مردم است و ما نگذاشته ایم که 
بنزین 5 هزار تومان شود.او گفت: دولت 
طریقی  از  تا  بود  آن  دنبال  به  مدت ها 
بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه 
شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت 
و به آن ها کمک کند، اما به دلیل کمبود 
منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن 

وجود نداشت.
امروز  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
اقشاری در جامعه هستند که در زندگی 
خود با مشکالتی مواجه هستند، گفت: 
در سال ۹۷  اقتصادی شدید  فشار های 
و ۹۸ به زندگی مردم وارد شد و دولت 
نیازمندی های  تامین  حد  در  می خواهد 
به  و  کرده  مردم  از  حمایتی  ضروری، 

در  می کنیم  احساس  که  خانواده هایی 
فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.

روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقشار 
ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق 
امکان  که  حدی  همین  در  اما  داریم، 
تشخیص وجود دارد می توانیم جامعه را 
به دو بخش تقسیم کنیم، گفت: بر این 
اساس حدود ۷5 درصد در شرایط فشار 
قرار دارند و حدود 25 درصد هم شرایط 
مبنای  بر  و  است  خوب  شان  زندگی 
و  خانوار  میلیون   ۱۹ تا   ۱۸ محاسبات 
جمعیتی حدود ۶0 میلیون نفر مشمول 
طرح حمایتی دولت خواهند بود و این 
مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک 
 به خانوار به شمار می رود. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هم پس از او اعالم کرد 
که دولت به خانوارهای از یک نفر تا 5 نفر، 
به میزان 55 تا حداکثر 205 هزار تومان 
کرد.  خواهد  پرداخت  معیشتی   کمک 
نوبخت  باقر  محمد  فارس،  گزارش  به 
افزود: با افزایش مصرف بنزین کارشناسان 
می گفتند، در صورتی که سهمیه بندی 
نگیرد،  صورت  قیمتی  اصالح  و  شود 
مصرف بنزین کاهش خواهد یافت، اما با 
توجه به اینکه دولت در ۶ سال گذشته 
فقط دو بار قیمت ها را اصالح کرده  بود، 
عمدتا درآمدها به سازمان های حمایتی 
پرداخت  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مثل 
شد و این بار رئیس جمهور تاکید کرد 
اگر قرار است قیمت ها اصالح شود، همه 
منابع به خود مردم پرداخت شود بنابراین 
تصویب شد ۱00 درصد منابع حاصل از 
اصالح قیمت ها و سهمیه بندی به صورت 
حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد نظر 

توزیع  شود.
پاسخ به یک نگرانی

 در این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی های 

افزایش  از  ناشی  تورم  افزایش  مردم 
قیمت بنزین و البته افزایش یارانه اقشار 
نگرانی  این  واقع،  در  است.  درآمد  کم 
همیشه همزمان با اصالح قیمت حامل 
های انرژی به خصوص بنزین در فضای 
جامعه مطرح می شود که افزایش قیمت 
بنزین افزایش چشمگیر تورم را به همراه 
چقدر  نگرانی  این  اما  داشت.  خواهد 
جدی است؟ برخی کارشناسان اقتصادی 
اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود  مثل 
بازرگانی تهران گفته است تورم ناشی 

از این رویداد قابل اعتنا نیست.
مرکز  گزارش شماره ۱۶۱۸2  براساس 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
و  رویکردها  بنزین،  »مسئله  عنوان  با 
مخاطرات« که آذر ماه پارسال منتشر 
درصدی   ۱00 افزایش  حالت  در  شد، 
قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه 
خودرو  هر  ازای  به  بنزین  لیتری   ۶0
مناسب  سهمیه  اختصاص  با  همراه 
ها(  )تاکسی  برای خودروهای عمومی 
که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش 
قیمت بنزین است )قیمت بنزین سهمیه 
ای 50 درصد و قیمت بنزین آزاد 200 
درصد اضافه شده است که با توجه به 
میزان پیش بینی شده برای مصرف هر 
کدام از آنها، تقریبا معادل افزایش ۱00 
درصدی قیمت بنزین است(، پیش بینی 
درصدی   ۱.۶ افزایش  شاهد  شود  می 

میزان تورم باشیم.
تورم روانی باید کنترل شود

فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی 
خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در  هم 
»اصالح  گفت:  موضوع  این  درباره 
قیمت بنزین بر تورم سبد خانوار و رفاه 
چندانی  تأثیر  مستقیم  صورت  به  آن 
ندارد. اگر نرخ بنزین هزار و 500 تومان 

شود میانگین تأثیر آن بر تورم و همه 
دهک های جامعه ۳4 صدم درصد و اگر 
2 هزار تومان شود یک و هشت دهم 

درصد است.«
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دلیل 
آورد که افزایش قیمت بنزین نباید به 
هیچ وجه باعث افزایش قیمت کاالها 
شود. دژپسند این طور توضیح داد که 
افزایش قیمت کاال در صورتی با قیمت 
هزینه  که  دارد  مستقیم  رابطه  بنزین 
این  قیمت  تغییر  دلیل  به  حمل  های 
حامل انرژی بیشتر شود اما چون حمل و 
نقل کاالها از کارخانجات با خودروهای 
انجام می شود و قیمت  گازوئیل سوز 
گازوئیل هیچ تغییری نکرده است پس 
افزایش  بهانه  به  کاالها  قیمت  نباید 

قیمت سوخت باال برود.
بنزین  قیمت  افزایش  صورت  هر  به 
برخی  در  گرانی  تب  باالرفتن  باعث 
دیرباز  از  انتظار  این  گویی  شده  اقالم 
واقعیت  از  ناشی  بوده چرا که  با مردم 
تجربه کردن بوده است. پس آنچه در 
شرایط فعلی می تواند به دولت در تحقق 
هدف حمایت از اقشار کم درآمد کمک 
کند استفاده از ابزارهای جدی کنترلی 
روزهای  در  ها  قیمت  برای  نظارتی  و 
آینده و حفظ ثبات بازار است. البته باید 
به این نکته اشاره کرد که به نظر می 
رسد اعداد مذکور تورم واقعی )مستقیم( 
و  باشد  بنزین  قیمت  افزایش  از  ناشی 
دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی 
و  حمل  بخش  در  به خصوص  کشور 
)غیرمستقیم(  روانی  تورم  جلوی  نقل 
ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی 
را بگیرد، اتفاقی که در سال های ۸۶، 
۸۹، ۹۳ و ۹4 رخ داد و تکرار آن خیلی 

سخت نیست.
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با ما هنر معامله گری را بیاموزید
آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(

شامـل: 
مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی

پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5
استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 

Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی
انواع روش های مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و تهیه ژورنال معامالتی
 مهندس محمد حسنی مهموئی           مشاوره رایگان : 9001 561 0901  

 Hasani . civil :اینستاگرام با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
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

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن شماره دو نیروی انتظامی بیرجند
به شماره ثبت: ۷۶۱ و شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۹۴۸ در حال تصفیه )نوبت اول(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
که نسبت به شرکت تعاونی مسکن شماره دو نیروی انتظامی بیرجند در حال تصفیه ادعایی دارند 
دعوت می شود ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه 
شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران ۱۴ و کدپستی ۹۷۱۷۶۷۸۳۳۵ مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
رمضان زنگوئی - مدیر تصفیه مسکن شماره دو نیروی انتظامی بیرجند

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند - وحدت
به شماره ثبت: ۱۷۶ و شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۸۵۷۷ در حال تصفیه )نوبت اول(

در اجرای ماده ۲۲۵ اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
که نسبت به شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند - وحدت در حال تصفیه ادعایی دارند 
دعوت می شود ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ درج نوبت اول این آگهی با مستندات خود به مدیر تصفیه 
شرکت به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، نبش پاسداران ۱۴ و کدپستی ۹۷۱۷۶۷۸۳۳۵ مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد.
محمد حسین موحدی - مدیر تصفیه شرکت تعاونی مصرف نیروی انتظامی بیرجند - وحدت

  قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف خیاطان بیرجند
به اطالع اعضای محترمی که اسامی آنان در جدول ذیل ذکر شده است،می رساند: با توجه به اتمام اعتبار پروانه کسب،عدم مشخص بودن و در دسترس نبودن 
مکان واحد صنفی و... از تاریخ درج این آگهی به مدت ۱۵ روز  مهلت داده می شود تا ضمن مراجعه به دفتر اتحادیه نسبت به تمدید پروانه، تکمیل و مشخص 
نمودن وضعیت واحد صنفی و پرونده خود اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب عزیزان از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.الزم به 

هیئت مدیره اتحادیه صنف خیاطان بیرجندذکر است این اتحادیه پس از مهلت یاد شده هیچگونه تعهدی درقبال پروانه کسب نامبردگان نخواهد داشت.
نام پدرنام خانوادگینامشماره

عباسعلیبهالگردیقاسم 1
محمد حسینفقهیانسیه 2
غالمرضاعلیدوستسمیه 3
محمدحیرانطوبی 4
علیمختاریمحمد 5
محمد علیهادیانیغالمرضا 6
حسنحصاریحاجی محمد 7
علیحجازیانفاطمه 8
محمد حسن علی آبادیسکینه 9
حاجی محمدعلی آبادیابوالفضل 10
محمد خادم علی 11
رمضان فروتنطاهره12
محمد حسینعبداللهیثریا 13
اسماعیل یوسفینرگس 14
محمد حسن انصاری طناكعلی محمد15
حسن رضا نیك سیرت صادق 16
علی محمد بذریجواد 17
غالمحسین قلندرنسرین 18
زینلعابدینیعالیه 19
سید علی اکبربهدانیسیده معصومه 20
نجفعلی علیزادهطیبه 21
محمد  محمدیمعصومه 22
حسنگرمیدریزهرا 23
علیرضاصابرتنهاراضیه 24
غالمرضاطالبیعصمت 25
سید باقر رمضانیسید کریم26
گلزار حرمی محمد 27
غالم بابائی نیا طاهره28
احمد  آرمانفر افسانه 29
علیزنگوئیزهرا 30
محمد  خسرویجواد 31
عبدالعلیعباسیفاطمه32
حسین افروززهره 33

رضا قلی نژادمحمد 34
حبیب الهبنی اسدیزهرا 35
محمد پیراستهالهام 36
حسین علینجفی بیمادمحسن37
محمد حسینسلطان پورجعفر 38
بهرام یتیم بانصدیقه 39
محمد یوسفی روبیاتعصمت 40
علیرضاچرم پیشهراحله 41
علیرضا ابراهیم زادهعاطفه 42
نور احمداحراریساره 43
غالم محمدچمنیمرتضی 44
محمد حسیننصرالهیعلیرضا45
احمد  قائمیطیبه46
علی قربانشهابی نسبمهدی47
غالمحسین کارگرصالحه48
جمشیدتوکلیپریچهر49
غالمرضادره کیفاطمه 50
رمضان نکوفردمحبوبه 51
رجبجنگیزهرا 52
سیدعلیحسینیبی بی زهرا53
سید کبیرفاضلی گزیك بتول 54
علیرضا کاظمیمحمد رضا55
محمدذاکریحبیب ا... 56
محمدافروزکنیز 57
رضاعابدینیزهرا 58
محمدعلیبیابانیطاووس 59
حسیندره کیمحمد60
محمدحسینکلینیفاطمه61
محمد کلوخ میریعلی62
رمضانسلیمانیطاهره 63
غالمرضازارعیعزت64
علی اصغرهرمزیمجتبی65
محمد علیابراهیمیزهرا 66

بانوانآقایان ایام هفته
18-2315-20شنبه

18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-22/3015- 19/30پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه )نیمه بها(
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با به همراه داشتن این آگهی از 60% تخفیف بهره مند گردید

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
هیئت   ۹۸/۷/۱۷  -۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۳۹ شماره  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای حسن اسماعیلیان به شماره شناسنامه 
۵۳۹۸ کد ملی ۰۸۸۸۲۴۲۹۸۰ صادره از قاین فرزند علی اکبر در 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۸۳/۲۵ مترمربع در تمامی 
پالک ۸۲۰- اصلی و قسمتی از پالک ۸۲۲- اصلی بخش ۱۱ قاینات 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/8  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25  
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قاینات

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس  حاکی از افزایش نه چندان باالی تورم پس از باال رفتن قیمت بنزین است 
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حفظ سهمیه سوخت برای آنها که کارت ندارند 

گروه خبر -  سهمیه سوخت برای افرادی که تا کنون به هر دلیل کارت هوشمند سوختشان را دریافت نکرده اند براساس اطالعیه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی محفوظ است. به گزارش ایرنا، الهامی مدیرکل پست خراسان جنوبی گفت: باجه های پستی شهرستان ها از 

دیروز پاسخگو بوده و افراد برای دریافت کارت خود مدارک خودرو و مدارک شناسایی مالک خودرو را به همراه داشته باشند.

تفویض تصمیم گیری درباره 
زرشک و زعفران به استان

رجب زاده- تصمیم گیری درباره زرشک 
توسعه  ملی  میز  تشکیل  با  زعفران  و 
به  عناب  و  زرشک  زعفران،  صادرات 
عضو  شد.  واگذار  جنوبی  خراسان 
کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو 
با آوای خراسان جنوبی تفویض تصمیم 
گیری درباره زرشک و زعفران به استان را 
فرصتی بسیار مغتنم برای برندسازی این 
محصوالت استراتژیک می داند و می 
گوید: خاستگاه زعفران خراسان جنوبی 
مختص  عناب  و  زرشک  و  رضوی  و 
تصمیم  با  است  و الزم  ماست  استان 
مقابل( ستون  در  )ادامه   ... درست  گیری 

 خبر ویژه

ضمن خسته نباشید به شهردار و شورای 
آسفالت  بازسازی  جهت  لطفا   . شهر 
تقاطع نارنج تا میدان راه و ترابری در بلوار 
آوینی همتی مضاعف نمایند چون حجم 
زیاد تردد را در آنجا با وجود دانشگاهها و 
نمایشگاه داریم و با ریزش یک بارندگی 
جاده سیالب می شود وهم در آسفالت 
گودالهای ایجاده شده که باعث آسیب 

به ماشینها می گردد.
915...795
از  ماه  به گذشت حدود یک  توجه  با 
ایام سوگواری چرا پرچم های مشکی 
سطح شهر به خصوص بیست متری 

دوم مدرس جمع آوری نمی شود؟؟؟
915...1333
سالم اواجان لطفا مسوولین یه فکری 
برای اسفالت خیابان های فرعی همت 

مهر شهر بردارن گرد خاک میخوریم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم جناب شهردار، نوبتی هم باشه 
بلوار  نورپردازی  و  سازی  زیبا  نوبت 

پاسداران هست.
915...151
راهنمایی و رانندگی لطفا در کنار جریمه 
کردن به پیامک های مردم هم پاسخ 
دهید . چراغ های راهنمایی و ثانیه شمار 

ها خراب اند .
936...336
آوا جالب است که سازمان بازرسی به 
منابع  در  اضافه  لوله کشی  متر  چهار 
طبیعی گیر می دهد اما از کنار نابودی 
باغ شوکت آباد و پادگان و پایمال شدن 
 حق مالکان اراضی موسوی رد می شود !
915...617                                 

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

» کاری کنیم بیمار جز درد بیماری رنج 
دیگری نداشته باشد« این نوشته روی 
دفترچه های درمانی بسیاری از مردم به 
نقل ازمقام معظم رهبری است و پیامی 
بهداشت  به مسئوالن حوزه  که  است 
برداشت  همیشه  اما  اند  داده  درمان  و 
صحیح و درستی از این پیام نمی شود 
می خواهم مصداقی را بگویم:  چند وقت 
العاده سرد  پیش و در یک شب فوق 
پاییزی به اورژانس بیمارستان ولیعصر 
زیادی  های  آدم  کردم   مراجعه  )عج( 
آنجا بودند یک پیرمرد رنجور و مریض 
هم جلوی من در صف تقریبا ۲5 نفری 
برای گرفتن نوبت دکتر منتظر بود حدودا 
با حال بدش ، بیش از نیم ساعت در 
صف ایستاده بود تا نوبتش شد و پذیرش 
با قانون جدید سطل آب یخی را روی 
بدن تب کرده اش ریخت »پذیرش فقط 
با کارت بانکی انجام می شود پول نقد 
نمی گیریم « . پیرمرد که سواد درست 
حسابی نداشته و فقط پول نقد همراه 
آورده بود  با قانونمندی مسئول پذیرش 
با ناراحتی از اورژانس خارج شد و تقریبا 
1۰ دقیقه بعد هنگامی که در آن سرمای 
هوا رفته بود و از یکی از آشنایانش که 
نزدیک بیمارستان زندگی می کرده یک 
کارت گرفته و دوباره درخواست خودش 
را مطرح کند.کاری به دلخوری هایی 
که پیش آمده بود بر سر اینکه پیرمرد 
باید دوباره به ته صف برود یا نه نداریم 
نوبت دکتر را گرفت و تقریبا نیم ساعتی 
هم منتظر بود که نوبتش شود. آقای 
برای  اساس تشخیصش  بر  دکتر هم 
ایشان چند آمپول تجویز کرده بود و از 
قضا دوباره در همان هوای سرد پیرمرد 
راهی خارج بیمارستان شد و تقریبا یک 
ربع بعد با یک پالستیک دارو دوباره در 
صف شلوغ پذیرش برای گرفتن یک 
نوبت تزریقات با حال بدش و به صورت 
خمیده ایستاده بود. یک ربعی هم دوبار 
بود و  برای تزریقات  در صف پذیرش 
پس از آن  1۰ دقیقه هم انتظار پرستار 
بخش تزریقات که احیانا اگر از کارهای 
اورژانس فارغ شود برای تزریق بیماران 
به اتاق مراجعه نماید. پیرمرد نحیف و 
از  تزریق  پرستار هنگام  وقتی  مریض 
او پرسید پدرجان دردت چیست به این 
جمله بسنده کرد اینقدر مرا دواندید که 
دردم را فراموش کردم آنجا بود که یاد 
جمله روی دفترچه افتادم و اینکه گویا 
مسئولین بیمارستان جمله را برعکس 
متوجه شده اند آنها تمام همت شان را 
گذاشته بودند تا اینقدر فشار  به بیمار وارد 
نمایند که درد بیماری خود را فراموش 
کند و درگیر درد کم لطفی مسئولین 
جای  هم  کمی  مسئولین  کاش  شود. 
مریض  فهمیدند  می  تا  بودند  مردم 
مریض است نه دونده ماراتن که برای  
بکشد. درد  شما  های  برنامگی  بی 

امیدوارم هر چه سریعتر مسئولین محترم 
بیمارستان به درک قابل قبولی از این 
وضعیت برسند اما تمام آنچه که گفته 
سخت  پرسنل  عملکرد  بر  نقدی  شد 
کوش بیمارستان نبود و جانفشانی این 
عزیزان برای بیماران کامال قابل درک 
است موضوع مورد نظر سیاست های 
های  بینی  پیش  عدم  و  نیرو  تامین 
الزم و بی توجهی به وضعیت بیماری 
تکریم  در  آن  کردن  لحاظ  و  بیماران 
ارباب رجوع است . نکته ای که مدیران 
عالی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی 
بایستی در خصوص آن پاسخگو باشند و 
به جامعه بگویند چقدر به دیدگاه رهبری 
در تکریم بیماران نزدیک شده اند و یا 

خدای ناکرده از آن فاصله گرفته اند 
ارسالی به تلگرام آوا

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

آه  زعفران کاران
رجب زاده - خرید توافقی هرچند تا حدودی 
مکر دالالن زعفران را تدبیر کرده اما پس 
این خرید، قیمت محصول  پایان دوره  از 
استراتژیک در بازار  باال می رود و به بهای 
واقعی اش نزدیک می شود. آن موقع است 
که دیگر بخشی از محصول کشاورز به ویژه 
خرده زعفران کاران در توافق، رفته است، 
سودشان را دارند، خیلی بیشتر از قبل اما 
حسرت فروش به ارزش واقعی همان طور 
که یکی از زعفرانکاران نمونه خراسان می 
گوید برایشان باقی است. حتی امسال که 
به گفته مسئوالن، دولت وارد فضای خرید 

حمایتی شده است.
تاثیر خرید های  از  کار هم  زعفران  یک 
دولتی اعم از توافقی و یا به قول مسئوالن 
از  دالالن  دست  شدن  کوتاه  بر  حمایتی 
سرزمین طالی سرخ می گوید، توافقی که 
آغاز روزهای نوید بخشی برای زعفرانکاران 
استوار  دلخوشی  این  بر  شان  امید  و  بود 
واقعی اش  بهای  به  که محصول، روزی 
می رسد و دست شان را می گیرد. البته 
از نظر او این انتظار تمام و کمال برآورده 
نشده و به ویژه برای خرده زعفران کارانی 
که هزینه های تولید را می پردازند،  سودی  
قابل قبول به همراه ندارد. چون پول الزم 
زیادی  بخش  شوند  می  مجبور  هستند 
از گل محصول خود را بفروشند در دوره 
خرید دولتی هم هر چند قیمت تعیین شده 
در همان زمان به نفع کشاورز است بخش 
قابل توجهی از محصول به فروش می رود 
اما بعد از پایان دوره خرید توافقی که به تاثیر 
و تدبیر این خرید بهای زعفران به ارزش 
واقعی نزدیک می شود ، دست آنها خالی 
است. براتی، می گوید: این خرید به نفع آن 
هایی است که زعفران بیشتری دارند و در 
دوره خرید همه آن را نمی فروشند چون 
پس از آن با کاهش عرضه در بازار قیمت 

افزایش می یابد اما افرادی که نیاز مبرم به 
پول داشته اند، نمی توانند در آمد فروش 

واقعی تر داشته باشند.
او که به عنوان نماینده کشاورزان خراسان 
زعفران  گذاری  قیمت  شورای  در  جنوبی 
است  کشاورزانی  جمله  از  کرده  شرکت 

که قیمت خرید توافقی را کم می داند و 
محصولش را پارسال در جریان خرید توافقی 
نفروخته تا تعاونی ها هم به قمت واقعی 
تری این محصول را بخرند. البته نظرش 
این است که برای مناطقی مانند تربت چون 
سطح زیر کشت باالیی دارد و چرخه عرضه 
تا صادرات زعفرانش کامل است می توان 
خرید توافقی را برای زعفران کارانی که قبل 
این محصول شان را با قیمت های بسیار 
پایین می فروختند مناسب دانست اما هنوز 
هم رسیدن به توافقی بهتر که نفع بیشتر 
کشاورز در آن دیده شود امکان دارد و این 

خرید توافقی صورت نمی گیرد مگر اینکه 
کشاورزان برای واقعی شدن قیمت زعفران 
بر این موضوع اصرار ورزند. او این حمایت 
ها از  کشاورز را زمانی مفید می داند که روند 
انجام آن در هر دوره پس از برداشت ادامه 
داشته باشد چون  تداوم خرید شرایط را با 

ثبات می کند اما همین خرید هم می تواند 
با سود بیشتری برای کشاورز انجام شود ، 
دارد  افت  قیمت کمی   ، در فصل خرمن 
چنانچه مجموعه متولی خرید به زعفران 
این اطمینان را بدهد که محصولش  کار 
با همان قیمتی که  پس از این فصل در 
بورس تعیین می شود خریداری می کند، 

سود بیشتری دست کشاورز را می گیرد. 

تجربه پارسال و نرخ امسال 
زعفران کار دیگری خرید زعفران بر اساس 
خریدهای  مزایای  از  یکی  را  کیفی  درجه 

حمایتی وتوافقی می داند و عیار سنجی را 
برای زعفران کاران خراسان جنوبی و برخی 
مناطق خراسان رضوی برگ برنده ای عنوان 
می کند که موجب رضایت کشاورزان است. 
صالحی می گوید : پارسال با توجه به شرایط 
خاص کمبود محصول ، کشاورزان قیمت ها 

را باال بردند ، به عنوان مثال زعفران کاران 
تربت و زاغه قیمت گل زعفران را که سال 
های قبل حدود  5۰ هزار تومان بود  پارسال 
به 15۰ هزار تومان  هم رسانند، شرایط به 
نحوی است که فروش کمتر از این مبلغ 
ها باعث ضرر بود و خود من امکان نداشت 
زعفرانم را کمتر از مثقالی 3۰ هزار تومان 
بدهم اما بعضی تا ۲5 هزار تومان هم فروختند 
که از نظر من اشتباه است، نباید ارزش جنس 
مرغوب را پایین بیاوریم بنابراین خوب است 
صبر کنند تا در شرایط بهتربازار محصول شان 
را عرضه کنند. امسال هم شرایط تغییرزیادی 

نکرده و اگر بخواهیم نرخ تورم را در نظر 
بگیریم با توجه به هزینه های کاشت و داشت 
و برداشت چیزی دست زعفران کار را نمی 
گیرد. هر چند خرید حمایتی دولت در فصل 
خرید قابل تقدیر بود اما مهم این است که 
به کل چرخه تولید زعفران توجه شود. دروگر 
زعفران کاری دیگر هم می گوید: حمایت 
دولت از زعفران کاران نباید فقط در دوران 
خرید حمایتی یا توافقی خالصه شود چون 
زعفران کار هزینه های زیادی برای برداشت  
زعفران متقبل می شود و خوب است از همان 
ابتدا این حمایت باشد تا نرخ این محصول 
واقعی تر شود. قربانی ، مدیر تعاون روستایی 
استان می گوید: امسال دولت با انجام خرید 
حمایتی سعی در تنظیم بازار داشت و توانست 
قیمت زعفران را که بسیار کاهش یافته بود 
به نرخ باالتری افزایش دهد، بنابراین هدف 
ما بحث تنظیم بازار و حمات از کشاورزان 
در همین راستاست اما نمی خواهیم بار مالی 
بگذاریم. عضو کمیسیون  به دوش دولت 
با  کشاورزی مجلس شورای اسالمی هم 
اشاره به کشت زعفران در 1۲۰ هزار هکتار از 
زمین های استان ادامه می دهد: باید به همه 
هزینه های چرخه تولید زعفران توجه شود، 
چون هزینه جمع آوری و جداسازی زعفران 
برای هر کیلو حدود 4 میلیون تومان است  و 
این هزینه باالیی به کشاورزان تحمیل کرده و 
قیمت نهایی محصول را باال می برد. افضلی 
از اقداماتی چون ثبت برند ملی زعفران، ورود 
زعفران به بورس کاال و تشکیل صندوق 
حمایت از زعفران  می گوید و تاکید می 
کند: یافتن راهکارهایی برای برند سازی و 
رشد صادرات این محصول می تواند قیمت 
محصول  این  واقعی  ارزش  به  را  زعفران 
نزدیک کند و نقش استان در تصمیم گیری 
برای تعیین این روش ها می تواند نوید بخش 

شرایط بهتر برای کشاورزان استان باشد.

خرید حمایتی هرچند با استقبال مواجه شد اما دلواپسی زعفران کاران برای تامین هزینه ها داغ است

یک زعفران کار: حمایت ها از  کشاورز زمانی مفید  است که روند انجام آن در هر دوره پس از برداشت ادامه داشته باشد چون  
تداوم خرید شرایط را با ثبات می کند اما همین خرید هم می تواند با سود بیشتری برای کشاورز انجام شود ، در فصل خرمن ، 
قیمت کمی افت دارد چنانچه مجموعه متولی خرید به زعفران کار این اطمینان را بدهد که محصولش با همان قیمتی که  پس از 

این فصل در بورس تعیین می شود خریداری می کند ، سود بیشتری دست کشاورز را می گیرد

برچسب

نت
نتر

 : ای
س

عک

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به آقای محمد زمانی فرزند حسن به شماره ملی ۰۶۵۲۴۲۵۲۰۸ و شماره شناسنامه یک متولد ۱۳۳۰/۱/۲۰ )پدر 
متوفی( و خانم خدیجه حسینی فرزند سید محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۵۱۰۸۵۲ و شماره شناسنامه ۲۰۹ متولد ۱۳۳۳/۹/۹ )مادر 

متوفی( به عنوان تعدادی از ورثه حین الفوت مرحوم علیرضا زمانی فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۶۹۶۲۳۹ و سایر ورثه احتمالی آن مرحوم ابالغ 
می گردد : خانم زهرا شعبانی فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۳۹۱۹۰۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ مستند به سند رسمی شماره ۵۳۵۶- ۱۳۷۵/۲/۱  
نزد دفترخانه ازدواج شماره ۳ بیرجند راجع به وصول مبلغ ۵/۰۸۲/۰۰۰/۰۰۰  ریال بهای تسعیر شده یکصد و بیست عدد سکه کامل طالی بهار 
آزادی موضوع صداقیه خویش ، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و سایر ورثه زوج را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰۴۹۸ در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس مورث در متن سند تعیین نگردیده و امکان ابالغ واقعی مفاد 
اجرائیه به شما در آدرس معرفی شده از سوی زوجه به شرح بیرجند ، خیابان دولت بین دولت ۳۰ و ۳۰/۱ منزل وسطی، میسر نبوده و بستانکار 
نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 
که روز ابالغ نیز محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش از محل ماترک وی اقدامی ننمایید، عملیات اجرایی وفق مقررات آئین 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۵       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندنامه اجرا به طرفیت شما ادامه خواهد یافت. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی  نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.بخش ۱۱ قطعه مفروزه مزرعه قدی پالک 
۱۵۸۷- اصلی. ۱۱۵۵ فرعی از ۹۸ فرعی علیرضا اصغرپور و غیره ششدانگ یکباب منزل واقع در خیابان جانبازان ۲۴ در روز ۱۳۹۸/۹/۲۵ انجام 
خواهد شد.لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز 
مقرر، ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ  تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۵    علی صفائی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی فقدان  سند مالکیت
نظر به  اینکه آقای حمید یوسف زهی فرزند محمد نبی به شماره ملی ۵۶۳۰۰۱۰۸۱۶  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت 

ششدانگ پالک ۲۸۲ فرعی از شماره ۲۱۴- اصلی واقع در مزرعه طبسین بخش پنج شهرستان نهبندان  که متعلق به وی می باشد به علت 
وقوع سیل مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه  ذیل ثبت ۹۳۲۷ صفحه ۳۷۹ دفتر امالک جلد ۶۱- امالک 
به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره ۲۱۲۰۱- ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره پنج 
نهبندان در قبال مبلغ ۷۲۰/۰۰۰ ریال در رهن صندوق مهر امام رضا )ع( می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارند. علیهذا مراتب آگهی  
چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد 

از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۹۸/۸/۲۵       سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: ۱- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۸۹ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم سمیه مرغی ۲- ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۹۰ 

فرعی از ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای سید علی حسینی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸  
ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۵           علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      0۹15۷۲3۸001 - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

... )ادامه خبر ویژه (
و به موقع برای ثبت برند ملی و جهانی 
زرشک تالش کنیم و با معرفی بیش از 
پیش، این محصوالت را با برند بومی 
در کشورهای خارجی به فروش برسانیم 
محصوالت  این  عواید  از  کشاورزان  تا 
هدایت  برای  میز  شوند.این  مند  بهره 
فکری و ارائه راهکارهای توسعه تولید  
و  شده  واگذار  استان  به  صادرات  و 
الزم است با هم فکری و هم اندیشی 
برسیم. اجرا  برای  ای  ارزنده  نتایج  به 
درباره  اندیشی  چاره  و  بررسی  افضلی 
محصوالت  که  کشاورزانی  مشکالت 
کنند  می  تولید  را  استان  استراتژیک 
رونق  برای  درست  تصمیم  اتخاذ  در 
تولید این محصوالت مهم می داند و 
با  رایزنی  با  توان  می  کند:  می  اضافه 
کارشناسان، نمایندگان مجلس و وزارت 
جهاد کشاورزی روش هایی را برای حل 
مشکالت انتخاب کرد که بتواند بازدهی 
باید  دهد.  افزایش  را  محصوالت  این 
مشکالت و کمبودها در همه مراحل از 
کاشت ، داشت تا برداشت و پس از آن 
شود.  شناسایی  محصوالت  این  برای 
روش های حمایتی در روند تولید مورد 
کودی  مورد  در  حتی  گیرد،  قرار  توجه 
که به این محصوالت داده می شود باید 
حساس باشیم و با مکانیزه کردن مراحل 
به نیاز ها پاسخ دهیم. به عنوان مثال در 
مورد زعفران می توان با تامین دستگاهی 
که کالله زعفران را از محصول اصلی جدا 
می کند هزینه های برداشت را کاهش داد. 
افضلی با اشاره به تصمیم گرفته شده 
مبنی بر پرداخت نیم درصد عواید فروش 
زعفران به صندوق حمایت از زعفران ادامه  
می دهد: این تصمیم برای برندسازی 
زعفران با استفاده از منابع مالی  که حاصل 
نیم درصد درآمد فروش این محصول 
استراتژیک است گرفته شده و کمک 
خوبی به روند تحقق این هدف است.
او تاکید می کند که باید به هر روش 
افزایش  محصوالت  سودآوری  ممکن 
یابد و در شرایطی که می توان درآمد 
چند برابری از صادرات این محصوالت 
برای کشور تامین کرد نباید اجازه دهیم 
بدون برند ملی از کشور خارج شده و به 
سود  و  عرضه شده  کشورها  دیگر  نام 
اصلی به جیب آن ها برود در حالی که 
تالش زیادی در مزارع و باغ های ما برای 
پرورش این محصوالت انجام می شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمات 
 این میز در استان ضمانت اجرایی دارد ،
باشد، الزم  داشته  باید  پاسخ می دهد: 
اجرایی  و  علمی  دانش  میز  این  است 
خود را افزایش دهد و در زمینه صادرات 
راهنمای خوبی برای متقاضیان باشد. از 
سوی دیگر ما نیز در مجلس نیازها را پی 
گیری می کنیم و وزارت جهاد کشاورزی 
حرکتی  این  نتیجه  تا  است  کار  پای 
که به خوبی آغاز شده، بهتر نمود یابد.



معرفی شاعر

مهدی مهدیزاده مود

»ما ُکتَِب باٍق و ما ُقِرأ َفرَّ« منسوب به حضرت علی 
علیه الّسالم است که مضمون آن را به فارسی 

سروده ام و چنین است:
آنچه بنویسی تو را باقی بود

آنچه خوانی ناگه از هوشت رود
ثبت کن در نامه خود دانشت

تـا نگاهش دارد ا... الّصمـد
در تاریخ 1314 در محله بلند دهِ مود دیده به جهان 
گشودم. نام پدرم محمد حسن ابن محمد و نام 
مادرم فاطمه بنت سهراب می باشد. مود اُمّ الُْقرای 
نهارجان بوده است. در سال 1321 هجری شمسی 
وارد دبستان دولتی مود شدم و تا پایان سال سوم 
دبیرستان آنجا درس خواندم. مگر سال اول که 
برادرم زندگی  نزد  زاهدان تحصیل می کردم و 
می کردم که کارمند بانک ملی زاهدان بود. در سال 
1333 وارد دانشسرای مقدماتی بیرجند شدم. در 
سال 133۵ فارغ التحصیل شدم. محل خدمتم 
سربیشه تعیین شد. 134۰ به مود منتقل شدم. 
در سال 42-43 بعد از امتحان عمومی کنکور در 
دانشکده ادبیات مشهد در زبان فارسی رتبه چهارم 

و در زبان انگلیسی رزرو شدم.اما چون منتقل نشدم 
سال بعد مجددا امتحان دادم و در دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی تهران قبول شدم. گرچه 
باز هم منتقل نشدم، این بار ترک خدمت نمودم. 
پس از فارغ التحصیل شدن و امتحان و کارآموزی 
آقای  دادگستری  وزیر  جناب  ابالغ  با  قضایی، 
عبدالکریم پرتو در سال 4۸ محل خدمت قضایی ام 

فردوس معین شد.
از سال ۵4 ریاست دادگاه بخش مستقل قاین و از 
سال ۵۷ ریاست شعبه دوم دادگستری بیرجند را 
عهده دار بودم. از آن زمان به شغل وکالت مشغولم. 
به ادبیات، شعر، علوم دینی و ادبیات عرب عالقه 
دارم و یک دوره کتاب های درسی ادبیات عرب 
را نزد اساتید خوانده ام. قبل از انقالب هم شعر 
می گفتم اما بعد از انقالب اسالمی توجه بیشتری 
به شعر گفتن نموده ام.»شهید از همه افضل است«

بیتی از این شاعر:
بر تو باد از ما درود ای زنده دوران شهید

در مصاف حق و باطل گشته ای قربان شهید

قبل از اینکه غذا بخورید 
چیزی بخورید!

یک ظرف سوپ قبل از غذا به کنترل اشتها 
این  توجیه  برای  تئوری  یک  می کند.  کمک 
تا  هستید  منتظر  وقتی  که  است  آن  توصیه 

سوپ تان خنک شود مجبورید آهسته بخورید و 
مغز و هورمون ها و معده  شما فرصت کافی برای 
هماهنگ سازی پیام »سیر شدن« پیدا خواهند 
ادویه دار می تواند  کرد. خوردن غذا های تند و 
موقت سرعت سوخت و سازتان را ۸ درصد باال 
ببرد و کالری سوزی بدن تان نیز بیشتر خواهد شد.

روغن کرچک ضد حساسیت، ضد التهاب 
و نرم کننده پوست است

استفاده مستقیم از روغن کرچک در لوازم آرایشی 
باعث ایجاد اگزمای پوستی و حساسیت نمی شود 
با این حال عوارض جانبی بر روی پوست برخی 

از افراد بعد از استفاده از این روغن اتفاق افتاده 
است.

روغن کرچک اثراتی مانند ضد حساسیت، ضد 
را  نرم کردن پوست  التهاب، ضد میکروب و 
دارد، این روغن مایع و به رنگ زرد کدر است 

که کارآیی بسیاری دارد.

رزماری آسیب سکته مغزی
 را بهبود می بخشد

چای رزماری از عطری فوق العاده برخوردار است 
که به تنهایی یا در ترکیب با مواد غذایی دیگر 
 مانند عسل، نعناع، لیمو و بابونه فواید سالمت 

شگفت انگیزی را ارائه می کند. برخی مطالعات  
نشان داده اند که آسیب مغزی در نتیجه سکته 
مغزی می تواند به واسطه استفاده از رزماری بهبود 
یابد. همچنین، رزماری می تواند با محافظت در 
برابر بیماری های انحطاط عصبی از آثار منفی 

پیری مغز  پیشگیری کند.

لیمو عمانی را به صورت
 پودر استفاده نکنید

لیمو عمانی در واقع به  عنوان طعم  دهنده  طبیعی 
و مصلح به غذاها به  خصوص خورش ها افزوده 
می شود تا به هضم غذا و جذب بهتر مواد مغذی در 

بدن کمک کند، اما این ماده همانند اسفنج عمل  
کرده و مواد زائد و مضر غذای در حال طبخ را 
به خود جذب می کند. توصیه  می شود این ماده در 
مراحل پایانی طبخ به غذا افزوده شود، چرا که با این 
کار اثرگذاری بهتری خواهد داشت و نکته دیگر 
آن که به هیچ وجه به  صورت پودر استفاده نشود.

چگونه موهای سرتان 
را ضخیم کنید؟

از  برای ضخیم کردن و تقویت مو های نازک 
روغن های  کنید.  استفاده  اسانسی  روغن های 
بابونه، اسطوخودوس، رزماری، آویشن، شمعدانی، 

چوب سدر، روغن بادام، روغن نارگیل و بسیاری 
شدن  به ضخیم  که  هستند  دیگر  روغن های 
فولیکول های مو کمک می کنند. 1۰ تا 2۰ قطره 
از روغن انتخابی خود را روی پوست سر مالیده و با 
انگشتان خود ماساژ دهید. سپس انگشتان روغنی 

خود را از ریشه به نوک مو ها برسانید.

به نظر می رسد که حس سردی واقعا مربوط به جنسیت است. به طور کلی، زنان در حفظ گرما نسبت 
به مردان بهتر هستند؛ علت این امر آن است که هر چند زنان دمای بدن شان کمی باالتر از مردان 
است اما، دستان آنها به طور متوسط   2.۸ درجه خنک تر از مردان است. دیابتی که کنترل نمی شود، 
می تواند منجر به ایجاد بیماری نفروپاتی محیطی شود که به طور مداوم باعث آسیب به اعصابی می 
شود که موجب حس اعتماد به نفس و ثبات دمای دست ها می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، 

احساس بی حسی و گاهی درد در دست و پا ایجاد می شود.
باید توده عضالنی بدن خود را افزایش داد،عضله کمک می کند تا دمای بدن با تولید حرارت افزایش 

یابد و سرما احساس نشود.

فیبر، بخشی از مواد گیاهی است که انسان قادر به جذب یا هضم آن نیست. دو نوع فیبر غذایی محلول و 
نامحلول وجود دارد و هر دو مهم هستند.

- فیبر محلول، در آب حل می شود و در روده حالتی ژله ای به خود می گیرد. منابع غذایی این فیبر عبارتند 
از: بلغور، جو، لوبیا قرمز و برخی میوه ها و سبزیجات. 

فیبر نامحلول، در آب حل نمی شود. بلکه از طریق دستگاه گوارش عبور کرده و تقریبا دست نخورده باقی   -
می ماند. منابع غذایی این فیبر عبارتند از: سبوس گندم، کلیه  غالت، بسیاری از سبزی ها و پوست میوه ها. 

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

انواع موادغذایی که دارای فیبر هستندچرا احساس سردی در دست ها دارید؟

وفاداری عاملی اصلی و ضروری در دوستی و یا هر ارتباط 
دیگر است. دوستان خوب همیشه به دوستی شان وفادار 
هستند و وفادار بودن یعنی اینکه به شایعات و حرف های 
بدی که درباره دوست تان گفته می شود توجه نکنید و از 
گفتن شایعات و یا حرف های زشت درباره آنها پرهیز کنید. 
اگرچه دوستان خوب هم گاهی از دست یکدیگر ناراحت و 
عصبانی می شوند اما هرگز پشت سر هم ، حرف بدی نمی 
 زنند. همه ما گاهی در روابط مان قضاوت های نادرست 
می کنیم. دوستان واقعی به جای اینکه دلخوری شان را از 
یکدیگر پنهان کنند، مشکل شان را مستقیما مطرح می کنند 

تا سوء تفاهم ها از بین برود. دوستان خوب یکدیگر را درک 
می کنند و به همین دلیل می توانند نسبت به هم بخشنده 
و باگذشت باشند. اگر در روابط مان مدام درگیر دلخوری 
های گذشته باشیم، روابط مان هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. 
دوست خوب کسی است که بتواند گذشت کند و اگر خطایی 
کردیم که باعث دلخوری شد، اینقدر با گذشت باشد که بتواند 
از اشتباهات مان بگذرد. پس بیایید این واقعیت را بپذیریم 
که همه ما گاهی اشتباه می کنیم، اما می توانیم به کمک 

یکدیگر یاد بگیریم انسان های بهتری باشیم.
بخشندگی و سخاوت از عالمت های یک دوست خوب 

است. یک فرد سخاوتمند حتی زمانی که توانایی و دارایی 
کمی برای بخشش دارد با کمال میل آنچه که می تواند 
را می بخشد. این نشانه فردی است که ارزش دوستی 
دارد زیرا این خصوصیت اخالقی نشان می دهد که او 
ذهن و قلبی بخشنده دارد. دوستان خوب کسانی هستند 
که بتوانید عمیق ترین و تاریک ترین اسرارتان را با اعتماد 
کامل با آنها در میان بگذارید. آنها باز هم به خاطر شنیدن 
این اسرار قضاوت تان نمی کنند و از اطالعات شخصی تان 
با امانت داری کامل محافظت می کنند. مطمئن باشید آنها 

هرگز اطالعات محرمانه تان را به کسان دیگر نمی گویند.

خصوصیات دوست خوب چیست؟

آیه روز

و روزی که آنان را با آنچه به جای خدا می  پرستند محشور می  کند پس می  فرماید آیا شما این بندگان 
مرا به بیراهه کشاندید یا خود گمراه شدند. )سوره فرقان/ آیه 1۷( 

سخن روز

“از همه افرادی که در زندگیم دست رد به سینه ام زندند سپاسگزارم،به همان علت بود که کارهایم را 
خودم انجام دادم و االن در این جایگاه قرار دارم.” آلبرت انیشتین
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پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

شرکـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد ۶ نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 

به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. 
متقاضیان تا تاریخ ۹۸/۸/۲۷ می توانند بین ساعت ۸ الی  ۱۳

به آدرس حدفاصل معلم ۴۸ و ۵۰ ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره ۰۹۱۵۵۶۵۸۲۷۷ تماس حاصل نمایند.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) 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 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

به تعدادی بازاریاب با سابقه 
نیازمندیم.  ۰۹۰۲۵۰۲۳۷۹۸

به یک فروشنده مجرب و با اخالق
 با روابط عمومی باال نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۱۴۳۳۹

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( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

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 

فاروقی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰۷ - ۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 ۰۹۱۵۱۶۳۴8۷۳ - ۳۲۳۵8۲۲۳

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج



۵

نهبندان رکورد ملی 
مصرف سوخت را زد  

صدا و سیما- نهبندان در 6 ماه ابتدای 
سال بیشترین مصرف سوخت کشور 
پخش  شرکت  داشت.مدیرعامل  را 
جنوبی  خراسان  نفتی  های  فرآورده 
بین  سال  ابتدای  ماه   6 در  گفت: 
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  نواحی 
های نفتی کشور، شهرستان نهبندان 
مصرف  و  برداشت  میزان  بیشترین 
سوخت داشته است.مردانی افزود: در 
این  در  سوخت  برداشت  مدت  این 
ازمدت  بیشتر  درصد  شهرستان 64 
مشابه پارسال بود.وی گفت: در حالی 
که میانگین کشوری برداشت سوخت 
در کشوری حدود 10 درصد است که 
البته در ماههای مختلف کمی تغییر 
از  درصد  نهبندان 54  در  اما  داشته 
میانگین کشوری  بیشتر بوده است.
فرآورده  پخش  شرکت  عامل  مدیر 
های نفتی خراسان جنوبی همچنین با 
اشاره به اجرای طرح کدینگ سوخت 
در استان سیستان و بلوچستان گفت: 
و  سیستان  در  طرح  این  اجرای 
بلوچستان که برای مقابله با قاچاق 
سوخت اجرا شده باعث شده پالک 
های غیر بومی و کارت های مهاجر 
سودجو  افراد  دست  در  عمدتا  که 
به  گیری  سوخت  برای  است 
نهبندان سرازیر شوند.وی همچنین 
طرح  اجرای  پیگیری  و  بررسی  از 
قاچاق  با  مقابله  برای  کدینگ 

سوخت در نهبندان خبر داد.

آخرین وضعیت ساخت 
مسکن محرومان

مدیر کل کمیته امداد استان گفت : 
براساس برنامه ریزی های انجام شده 
احداث دو هزار و 500 واحد تا پایان 
آبادی  اتمام می رسد. سلم  امسال به 
قبل  سال  تفاهم نامه  براساس  افزود: 
بین امداد کشور پنج هزار مسکن برای 
مددجویان استان ساخته می شود که 
تاکنون پرونده سه هزار و 500 واحد 
تکمیل و طبق برنامه عملیات اجرایی 
و  شده  شروع  واحد  و 500  هزار  دو 
مهم صدور پرونده ساختمانی است که 
دو هزار و 700 نفر تا هفته قبل برای 
دریافت پروانه ساختمانی معرفی شدند.

سررسید

شنبه *25 آبان 1398 * شماره 4492

بانوی دارتر استان ، قهرمان مسابقات  ملی دارت 

صدا و سیما- ملیحه رجبی دارتر خراسان جنوبی بر بلندای مسابقات دارت رنکینگ کشوری بزرگساالن ایستاد. در فینال این رقابت ها که بین دو دارتر از خراسان جنوبی برگزار شد، ملیحه 
رجبی توانست با امتیاز  4 بر ۲، حریف خود آتنا بیگمی را از پیش رو بردارد و  عنوان نخست را از آن خود کند.مریم عرفانیان از خراسان جنوبی و ندا ابراهیمی از اصفهان هم مشترکا در جایگاه 

سوم ایستادند.مرحله دوم مسابقات دارت رنکینگ آزاد کشوری بانوان در رده سنی بزرگساالن به میزبانی رشت برگزار شد.

بررسی 213 پرونده قضایی با حضور رئیس دیوان عالی 
 ۲1۳ پرونده قضایی در شهرستان قاینات با 
حضور حجت االسالم مرتضی مقدم، رئیس 

دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در  کشور  عالی  دیوان  خبر-رئیس  گروه 
در  قضایی  کارکنان  و  قضات  با  نشست 
دادگستری خراسان جنوبی گفت: ما پیش 
مردم مسئولیم و نباید کسی حتی یک شب 
را ناحق در زندان بماند.حجت االسالم سید 
احمد مرتضوی مقدم افزود: زندان ماندن افراد 

اگر ناحق باشد هم در دنیا و هم در آخرت 
با  برای همکاران عقاب خواهد داشت.وی 
به زندان ها  به قضات در سرکشی  توصیه 
تاکید کرد: زندانی در زندان نباید به فراموشی 
سپرده شود بلکه با سرکشی از زندان باید 
انگیزه رسیدگی مطلوب تقویت شود.رئیس  
کل دادگستری خراسان جنوبی هم  گفت: 
از ابتدای امسال تا پایان مهر 50 هزار و 54۸ 
پرونده وارد دادسرا و دادگاه های استان شد 

مختومه  وارده  پرونده های  درصد   ۹7 که 
حمیدی  ابراهیم  است.حجت االسالم  شده 
افزود: این آمار در مدت مشابه سال قبل 4۹ 
هزار و ۹۸4 پرونده بود که پرونده های وارده 
در سال جاری کمتر از یک درصد افزایش 
داشته است.وی گفت: از مجموع پرونده های 
وارده تاکنون 4۹ هزار و ۲47 پرونده رسیدگی 
و مختومه اعالم شده است در حالی که سال 
قبل 47 هزار پرونده با ۹4 درصد رسیدگی 

و مختومه شده بود.حجت االسالم حمیدی 
دادگاه  در  پرونده ها  رسیدگی  زمان  متوسط 
یادآور  های استان را ۲۳ روز عنوان کرد و 
شد: این آمار در دادسراها ۹0 روز است که باید 
با تالش قضات و همکاران قضایی کاهش 

چشمگیری را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم.
وی گفت: هشت هزار و ۸۳۸ پرونده طبق آمار 
تا پایان مهرماه در نوبت رسیدگی است.پس 
ازاین مراسم و سفررئیس دیوان عالی کشور به 
قاین ۲1۳  پرونده با حضور وی بررسی شد.

یما
وس

دا 
 ص

س :
عک
منطق سهمیه بندی 

سوخت را درک می کنیم

ایرنا-امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
و  سوخت  سهمیه بندی  منطق  ما 
افزایش نرخ بنزین را درک می کنیم 
و وضعیتی که وجود داشت، غیرقابل 
محمد  االسالم  حجت  بود.  تحمل 
مختاری افزود: این وضعیت به صالح 
کشور و مردم نبود زیرا دست کسانی 
که خودروهای پرمصرف داشتند در 
جیب مردمی بود که مصرف بنزین 

ندارند یا مصرفشان متعارف است.

نظارت بر درآمد حاصل 
افزایش بنزین دقیق باشد

نسیم قائن- حجت االسالم رحمانی 
امام جمعه قاین با بیان این که قرار 
است درآمد حاصل از افزایش بنزین 
به 1۸ میلیون خانواریارانه ویژه داده 
شود و وضع زندگی افراد بهتر شود 
گفت: دولت بایستی به طور دقیق و 
صحیح براین موضوع نظارت داشته 
باشدتا این پول ها هم به دنبال پول 

های بر باد رفته نرود.

خطبه های آدینه

آغاز ساخت مدرسه اوتیسم در بیرجند 

ایرنا- عملیات اجرایی مدرسه 6 کالسه ویژه کودکان اوتیسم با مشارکت خیر مدرسه ساز کمتر از ۲ ماه پس 
از وعده معاون وزیر آموزش و پرورش در بیرجند آغاز شد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی در حاشیه آیین کلنگ زنی این طرح گفت: این مدرسه 6 کالسه با زیربنای 640 مترمربع در منطقه 
مهرشهر بیرجند ساخته می شود. محمدرضا بیکی افزود: ۲ میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته 

شده است که 670 میلیون تومان آن توسط خیر تامین می شود.

خراسان جنوبی مصرف کننده بیشترین نمک 

ایسنا-مدیر بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: خراسان جنوبی باالترین درصد استفاده از نمک را 
در سطح کشور دارد که نمک نیز یکی از عوامل مهم در فشارخون است.مدیر بیماری های دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: بیماری دیابت یک بیماری پیش رونده است و خانواده ها نقش مهمی در مراقبت و پیشگیری بیماری 
دیابت دارند.مجید شایسته، درپنجاهمین همایش بیماری دیابت، اظهار کرد: متاسفانه خراسان جنوبی باالترین 

درصد استفاده از نمک را در سطح کشور دارد و نمک نیز یکی از عوامل مهم در فشارخون است.

مزارع زعفران  شناسنامه دار می شو د 

تسنیم - رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: برای حمایت از محصول زعفران و مدیریت برفرآیند کاشت، داشت 
وبرداشت، مزارع زعفران کشور شناسنامه دار می شوند.محسن احتشام در جمع کشاورزان زعفرانکار خراسان جنوبی در 
قاین گفت: برای برداشت زعفران و به منظور رهگیری محل تولید این محصول به مزارع  کد 1۳ رقمی اختصاص داده 

می شود که می توان از طریق آن، محل تولید زعفران و اصالت آن را شناسایی کرد.

کمک ۳۹ میلیاردی مردم به نیازمندان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: در هفت ماهه امسال مردم استان ۳۹ میلیارد 
ریال به نیازمندان کمک کردند.رضا سلم آبادی اظهار داشت: محور خدمت رسانی در جمهوری اسالمی ایران 
بحث محرومان و نیازمندان است و امروزه مدل خدمت رسانی کمیته امداد در دنیا کامل و الگویی موفق 

است.وی از فعالیت 55 مرکز نیکوکاری در استان خبر داد.

بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردارغالمی

صدا و سیما- چهلمین روز شهادت سردار جانباز حاج ابراهیم غالمی در بیرجند با حضور خانواده شهدا، مسئوالن 
و اقشار مختلف مردم  گرامی داشته شد.حجت االسالم والمسلمین نوفرستی، مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه 
در سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی در این مراسم که در مسجد امام حسین)ع( بیرجند برگزار شد گفت: 
شهادت در نزد خداوند باالترین مقام است زیرا شهیدان با الهام از رهبران شهید اسالم به ویژه امام حسین)ع( 

توانستند پله ها را طی کنند و به سعادت و کمال برسند.

کاروان سالمت در منطقه اهل تسنن حسن  آباد حضور یافت

ایرنا - رئیس جمعیت هالل احمر زیرکوه گفت: کاروان سالمت جمعیت هالل احمر این شهرستان به 
مناسبت میالد پیامبر اکرم )ص( و هفته وحدت در روستای حسن آباد حضور یافت.محمدعلی عابدینی 
ارایه خدمات در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به مردمان این دیار  افزود: 
روحیه امید را تزریق کرده که ضریب ماندگاری را باال می برد و ارایه این خدمات باعث ایجاد روحیه ایثار 

و خودباوری بین نیروهای هالل احمر می شود.

پیاده روی 2 هزار نفری در بیرجند

حدود ۲ هزار نفر از مردم بیرجند در بیست و ششمین برنامه پیاده روی خانوادگی امسال این شهر شرکت 
کردند.در این برنامه ورزشی که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و ناحیه مقاومت بسیج سپاه استان 
برگزار شد شرکت کنندگان مسیر 5 کیلومتری بند دره بیرجند را پیاده پیمودند و در پایان این مراسم به 100 

نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

جشن شکرگزاری انار در باغشهر اسالمیه 

صدا و سیما- جشن شکرگزاری انار در باغشهر اسالمیه شهرستان فردوس برگزار شد.فرماندار فردوس در این 
جشن که با حضور مردم، مسئوالن، معلمان گفت: در شهرستان فردوس با ۲ هزار و 100 هکتار سطح زیر 
کشت، ساالنه بیش از ۳۲ هزار تن انار تولید می شود.میرزایی افزود:  انار شهرستان فردوس به دلیل کیفیت باال 

توانسته در بازارهای جهانی نیز مطرح شود.

روزآمد

تهاجم های یک پروژه 
در حال اتمام است

فقیه در خراسان  نماینده ولی  مهر- 
جنوبی گفت: تهاجم های فرهنگی، 
سیاسی و مکر و حیله های دشمن 
یک اتفاق نیست بلکه یک پروژه در 
حال اتمام است.آیت ... عبادی در دیدار 
با مربیان حلقه های صالحین بسیج 
استان ضمن تبریک میالد پیامبر اکرم 
اظهار  امام جعفر صادق )ع(  )ص( و 
کرد: همه  برکت ها در پیروی از فرهنگ 
انسان ساز اسالم است که در تعلیمات 
اهل بیت و سمبل و رئیس مذهبش، 
امام جعفر صادق )ع( خالصه می شود.

وی با بیان اینکه آزمایش های آخر 
الزمانی دنیا را فراگرفته و در این آزمایش 
ها هم ریزش های فراوان و هم رویش 
صراط  و  دارد  وجود  فراوانی  های 
مستقیمش، خط مشی صالحین است، 
افزود: انقالب ما اسالم ماست نه یک 
کلمه کم نه یک کلمه زیاد لذا هرچه 
کم و زیاد کنند، مربوط به دیگران و 
سلیقه ها، شخص ها، حزب ها، گروه 

ها و انواع سوء استفاده ها است.

شادی استان در میالد پیامبر 

صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی 
و  )ص(  اکرم  پیامبر  میالد  شب  در 
امام جعفر صادق )ع( جشن و سرور 
بر پا کردند. مردم استان از کوچک و 
بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مساجد، 
مولودی  با  ها  خیابان  و  ها  حسینیه 
 خوانی و پخش شربت و شیرینی، میالد 
پر برکت پیامبر اسالم )ص( و امام جعفر 

صادق )ع( را جشن گرفتند.

تریبون

کالفگی مردم 
از برخی ادارات  

صدا و سیما- رئیس دیوان عالی کشوردر 
جشن عید وحدت که در مسجد امام 
حسین )ع( بیرجند برگزار شد خطاب 
به مسئوالن و کارکنان دولتی گفت: 
برخی نارضایتی ها از ادارات، مردم را 
کالفه کرده است و مدیران دستگاه 
های اجرایی باید نسبت به این موضوع 
مهم بیشتر توجه و دقت داشته باشند.

حجت االسالم و المسلمین مرتضوی 
به  کینه دشمن  اینکه  بیان  با  مقدم 
اسرائیل  و  ها  آمریکایی  خصوص 
بیشتر  ایران  اسالمی  جمهوری  از 
کینه  همه  این  دلیل  افزود:  است، 
و  افزایی  بصیرت  خاطر  به  توزی 
جمهوری  مقدس  کشور  روشنگری 
کشورهاست  سایر  بین  اسالمی 
بیشتر می شود. روز هم  به  روز  که 

بین  وحدت  و   شناسی  دشمن  وی 
جوامع اسالمی را تنها راه فائق آمدن 
دانست. دشمنان  های  توطئه  بر 

همچنین  کشور  عالی  دیوان  رئیس 
تشیع  و  سنت  اهل  مردم  جمع  در 
این  حسین  امام  مسجد  در  بیرجند 
شهر، به دستاوردهای سفر سه روزه 
خود به خراسان جنوبی اشاره کرد و 
گفت: در سفرهای استانی که داریم 
مسائل  و  مشکالت  با  نزدیک  از 
استانها  قضایی  های  حوزه  و  مردم 
آشنا می شویم که در صورت نیاز به 
مسئوالن قضایی تذکر داده می شود.

پیشخوان

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

*کارشناس هواشناسی گفت: با توجه 
به استقرار هوای سرد در منطقه، تداوم 
یخبندان و سرمای شبانه به ویژه در نیمه 
شرقی استان قابل پیش بینی است.

جشنواره  سیزدهمین  *اختتامیه 
زیادی  جمع  حضور  با  استان  تئاتر 
ایثار  از هنرمندان تئاتر  در مجتمع 

بیرجند برگزار شد.

خبر کوتاه

رجب زاده - تامین مسکن برای روستائیان 
مهاجرت  برای  مناسبی  محرک  تواند  می 
معکوس به روستاها باشد.اتفاقی که در سال 
های اخیر از منظر امنیتی، اهمیت صدچندان 
پیدا کرده است. آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی معتقد است که دولت 
دوازدهم با حمایت های استاندار، شرایط ویژه 
ای را برای تامین مسکن روستائیان فراهم 
آورده است. وی در گفت و گو با خبرنگار ما 
گفت:» ساالنه به طور متوسط اعتبار مورد 
نیاز برای ۲ تا ۳ هزار واحد مسکونی روستایی 
برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  قالب  در 
روستاییان تامین می شود. در روستا هایی که 
مردم زمین نداشته باشند، زمین نیز برای شان 

تامین  شده و در اختیار آنها قرار می گیرد. در 
سال ۹۸  با تدبیر استاندار خراسان جنوبی پس 
از تامین اعتبار برای ده هزار واحد مسکونی، 
تا ۲5  ازای هر واحد مسکونی مبلغ15  به 
میلیون تومان به صورت بالعوض در اختیار 
محرومین استان داده می شود، تا کسانی که 
سرپناه  برایشان  روستاها  در  ندارند  سرپناه 
ساخته شود.« البته آسمانی مقدم در تعریف 
سرپناه عبارات مسکن مقاوم و زیبا را به کار 
می برد و معتقد است که استحکام در عین 
زیبایی از اهداف اجرای این پروژه است. مدیر 
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کمک به 
روستائیان برای ساخت مسکن را تنها محدود 
به مبلغ ۲5 میلیون تومان بالعوض نمی داند 

و می گوید:» البته عالوه بر این مبلغ پانزده 
تا بیست و پنج میلیون تومان که به صورت 
بالعوض به روستاییان داده می شود، مبلغ 
40 میلیون تومان هم در قالب تسهیالت 
این  به  درصد  کارمزد 5  با  الحسنه  قرض 
قشر از جامعه پرداخت خواخد شد.بازپرداخت 
این 40 میلیون تومان، 15 ساله می باشد. 
و پس از دو سال امهال ، اقساط این وام ها 
با مبلغ ماهانه بین ۳00 تا 400 هزار تومان 
شروع خواهد شد.«آسمانی مقدم در پاسخ 
به انتقاد از کم بودن مبلغ ساخت مسکن 
گفت:» روستاییان الزم نیست که در زمینی 
با زیربنای 100 متر مربع ساختمان بسازند و 
می توانند در زمینی با مساحت 60 متر مربع 
مسکنی مقاوم و زیبا داشته باشند«. وی در 
ادامه گفت:» با توجه به اینکه مبلغ ۲5 میلیون 
تومان بالعوض توسط آقای استاندار به نام 
محرومین استان خراسان جنوبی گرفته شده 
است. به کسانی پرداخت می شود که محروم 

واقعی هستند. اما ما اعالم کرده ایم به کسانی 
که در روستاها خانه دارند اما خانه آنها دارای 
استحکام کافی نیست و همچنین به صورت 
دائمی در روستاها سکونت دارند و افرادی 
که در تردد میان شهر و روستا باشند، نیز 
کمک می کنیم و در زمین خودشان جانمایی 
می کنیم که 40 تا 50 متر مربع ساخت را 
انجام دهند و ما نیز به آنها هم وام 40 میلیون 
تومان را می دهیم و هم ۲5 میلیون تومان 
بالعوض را.« آسمانی مقدم درباره تسهیالت 
به زوج های جوان روستایی هم گفت:»زوج 
های تازه ازدواجی که در روستاها سکونت 
همان  در  نیز  ازدواج  از  پس  و  اند  داشته 
روستا ساکن شوند ، اگر زمین داشته باشند 
در زمین خودشان و اال ما برایشان زمین 
تومان  میلیون   40 وام  و  می کنیم  تأمین 
و مبلغ ۲5 میلیون تومان بالعوض را در 
اختیارشان قرار می دهیم.«وی ادامه داد:» 
نشین  اجاره  روستاها  در  که  روستاییانی 

هستند هم از اولویت برخوردارند و می توانند 
از تسهیالتی که گفته شد استفاده کنند.« 
مدیرکل بنباد مسکن انقالب اسالمی برای 
وام ساخت مسکن در روستا به شهرنشینان 
هم گفت:» اما شهرنشینانی که در شهرها 
اجاره نشین هستند و تاکنون از تسهیالت 
یا  اند  نکرده  استفاده  برای مسکن  دولتی 
آنها سبز است،  بهتر فرم جیم  به عبارت 
در صورتی که مایل به مهاجرت دائم به 
روستاها باشند، می توانند از تسهیالت 40 
و  بیست  و  الحسنه  قرض  تومان  میلیون 
پنج میلیون تومان بالعوض استفاده کنند. 
کار  روستاها  در  باشند  مایل  که  کسانی 
ساخت و ساز انجام دهند و تولید مسکن 
کنند هم می توانند از تسهیالت 40 میلیون 
تومان با بازپرداخت 15 ساله ای که ما در 
کنند،  استفاده  دهیم،  می  قرار  اختیارشان 
اما بیست و پنج میلیون تومان بالعوض 
بدهیم.« افراد  این  به  نمی توانیم  را 

زیر و بم طرح مسکن روستائیان
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معاون استاندار عنوان کرد :  معطلی در اطالع رسانی کالن پروژه ها

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
طرح های  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
کالن و تاثیرگذار بسیاری در استان آغاز شده 
اما اطالع رسانی مناسبی انجام نشده است و 
فاصله زمانی برای آگاهی بخشی وجود دارد.
ناصر خوش خبر در چهارمین نشست شورای 

دفتر  محل  در  که  استان  رسانی  اطالع 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
برگزار شد افزود: تالش می کنیم در شورای 
اطالع رسانی این فاصله را کم کنیم و جلوتر 
از زمان اجرای طرح ها کار آگاهی بخشی را 
انجام دهیم.وی با تاکید بر این که بهره گیری 

فرهنگی،  از ظرفیت های  بهینه  استفاده  و 
و  امنیتی  اقتصادی، سیاسی،  بر حوزه های 
اجتماعی تاثیر مثبت می گذارد گفت: توجه به 
فرهنگ، اعمال مدیریت در سایر حوزه ها را 

آسان و کم هزینه می کند.
رئیس شورای اطالع رسانی استان خراسان 

فعالیت های  انعکاس  ضرورت  بر  جنوبی 
مدیران  همکاری  و  اجرایی  دستگاه های 
در ارائه اطالعات الزم به رسانه ها  تاکید 
باید  رسانی  اطالع  شورای  افزود:  و  کرد 
سازی،  جریان  شناسی،  جریان  مقوله  در 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی به صورت 

توامان فعالیت کرده و از همه ظرفیت های 
موجود به درستی استفاده کند.وی تصریح 
کرد: دستگاه های اجرایی نیز ظرفیت های 
فرهنگی را برای منافع عمومی و اثربخشی 
بر  مبتنی  و  گرفته  کار  به  طرح های خود 

سیاست های شورا برنامه ریزی کنند.
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غالمرضا قوسی حسین آباد رئیس سازمان 
در  اینکه  بیان  با  استان  جهادکشاورزی 
خراسان جنوبی بالغ بر 19 هزار تن زرشک 
و بیش از 95 درصد زرشک بی دانه دنیا به 
دست 50 هزار باغدار این استان تولید می 
گردد، گفت: با وجود 13 واحد فرآوری و بسته 
بندی زرشک در استان و 34 بارگاه زرشک، 
فعالیت حداکثری این ظرفیت را خواستاریم. 
وی اعتبارات دولتی، بانکی و صندوق های 
 حمایت از توسعه بخش کشاورزی را زمینه ساز 

جلوگیری از خام فروشی دانست.

با شروع  ساله  نمود: همه  اذعان  همچنین 
فصل برداشت این محصول با توجه به آغاز 
فصل سرما و تنش های ناگهانی محیطی 
باغداران با دغدغه خسارت به دسترنج خود 
مواجه هستند که این مهم منجر می شود تا 
واسطه های غیرضروری زمینه را برای خرید 
ارزان و ناعادالنه فراهم یافته و ارزش افزوده 
کشاورزان به جیب کسی برود که در تولید این 

محصول زحمت و مشقتی نبرده است.
برنامه ریزی و هماهنگی  با  لذا  افزود:  وی 
قبلی آمادگی حداکثری صندوق های حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی استان به محوریت 
جانبه  همه  همکاری  و  استان  صندوق 
مصوبه  براساس  تجارت؛  بانک  سرپرستی 
اتاق بازرگانی به تشکل های فعال استان در 
شهرستان های زیرکوه،قاین،بیرجند، درمیان و 
سربیشه تسهیالت ارزان قیمت پرداخت شد 

تا خرید توافقی زرشک باغات استان برپایه 
هرکیلوگرم زرشک تر به مبلغ 100 هزار ریال، 
صورت پذیرد و به فضل پروردگار و همت 
همه دست اندرکاران پیش از آسیب محصول 
زیرقیمت  خرید  و  احتمالی  سرمازدگی  از 
زرشک توسطه واسطه ها، دسترنج کشاورزان 
با کیفیت مطلوب  جمع آوری گردید و شرایط 
نگهداری در فضاهای سردخانه ای و بارگاه 
فراهم و پس از فرآوری راهی بازار خواهد شد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز طی مصاحبه با 
خبرنگار روزنامه آوای خراسان جنوبی تقویت 
از  حمایت  های  صندوق  ای  سرمایه  توان 
توسعه بخش کشاورزی استان را راه برون 

رفت از خام فروشی دانست.
حامد نخعی با بیان اینکه براساس قانون برنامه 
توسعه کشور صندوق های حمایت  ششم 

سهم بسزایی در توسعه صادرات و بازارسازی 
محصوالت کشاورزی دارند، افزود: همه ساله 
در استان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها 
با هدف افزایش درآمد کشاورزان از دسترنج 
شان اقدام به خرید توافقی محصوالتی نظیر 
مانند  کشاورزی  ادوات  جو،  انار،  زعفران، 
با حمایت  باغی و در سال جاری  تیلرهای 
محصول  جهادکشاورزی  سازمان  ریاست 
زرشک می نماید که برای تداوم این مهم با 
عنایت به تورم و نیاز به تزریق نقدینگی بیشتر 
در راستای اجرای سیاست های دولت نیازمند 

تقویت سرمایه این صندوق ها هستیم.
های  کاستی  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 
موجود در سرمایه این صندوق ها از طریق 
 تعامل با بانک های کشاورزی، قرض الحسنه 
جبران  تجارت  بانک  اخیرا  و  ایران  مهر 
پرداخت  آنها  مهمترین  به  که  گردد  می 

با  ریال  میلیارد   103 مبلغ  به  تسهیالت 
نرخ 10 درصد به تشکل های عامل خرید 
که  نمود  اشاره  توان  می  زرشک  توافقی 
خود به تنهایی مشابه اعتبارات ارزان قیمت 

دولتی اثربخشی الزم را داشت. 

بانک تجارت خراسان جنوبی در راستای 
و  کشاورزان  کنندگان،  تولید  از  حمایت 
باغداران استان با ورود به بخش کشاورزی 
و انعقاد تفاهم نامه با صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی استان گام های 

موثری برداشته است که از جمله آن می 
قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  به  توان 
کرد. اشاره  کشاورزی  حوزه  فعاالن  به 
افزایش سهم  حذف واسطه ها در جهت 
فعالیت های کشاورزی  درآمد  از  کشاورز 
مورد  همواره  که  افزوده  ارزش  ایجاد  و 
نظر استاندار محترم خراسان جنوبی است  
عنوان  به  بود که  اقدامات  این  اهداف  از 
مثال ارائه تسهیالت به باغداران زرشک 
به منظور خرید توافقی محصوالت آن ها 
از حمایت های  مناسب بخشی  قیمت  با 
تجارت  بانک  است.  بوده  تجارت  بانک 
آمادگی دارد با ارائه خدمات و تسهیالت 
حمایت  ویژه  به  و  کشاورزی  بخش  به 
تعامالت  استان  دار  مزیت  از محصوالت 
خود را با کشاورزان و باغداران استان در 

قالب تفاهم نامه مذکور توسعه دهد. 

تقویت توان  سرمایه ای صندوق های حمایت از  توسعه  بخش کشاورزی راه برون رفت استان از خام فروشی محصوالت کشاورزی مزیت دار

 

 

 

بانک تجارت خراسان جنوبی در راستای حمایت از تولید کنندگان، 
کشاورزان و باغداران استان با ورود به بخش کشاورزی و انعقاد تفاهم  

اورزی استان گام های موثری  نامه با صندوق حمایت از توسعه بخش کش
برداشته است که از جمله آن می توان به پرداخت تسهیالت ارزان 

 قیمت به فعاالن حوزه کشاورزی اشاره کرد.

حذف واسطه ها در جهت افزایش سهم کشاورز از درآمد فعالیت های 
کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده که همواره مورد نظر استاندار محترم 

است  از اهداف این اقدامات بود که به عنوان مثال ارائه خراسان جنوبی 
تسهیالت به باغداران زرشک به منظور خرید توافقی محصوالت آن ها با 

 قیمت مناسب بخشی از حمایت های بانک تجارت بوده است.

بانک تجارت آمادکی دارد با ارائه خدمات و تسهیالت به بخش 
استراتژیک استان تعامالت کشاورزی و به ویژه حمایت از محصوالت 

خود را با کشاورزان و باغداران استان در قالب تفاهم نامه مذکور توسعه 
 دهد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
 ی آوای خراسان جنوبیطی مصاحبه با خبرنگار روزنامه

توسعه بخش های حمایت از ای صندوقتقویت توان سرمایه    
 رفت از خام فروشی دانست.کشاورزی استان را راه برون

ی ششم توسعه کشور حامد نخعی با بیان اینکه براساس قانون برنامه
های حمایت سهم بسزایی در توسعه صادرات و بازارسازی  صندوق

محصوالت کشاورزی دارند؛ افزود همه ساله در استان برای تنظیم بازار 
با هدف افزایش درآمد کشاورزان از دسترنج شان ها و کنترل قیمت

ادوات کشاورزی  جو، انار، اقدام به خرید توافقی محصوالتی نظیر:زعفران،
مانند تیلرهای باغی و در سال جاری با حمایت ریاست سازمان  
جهادکشاورزی محصول زرشک می نماید که برای تداوم این مهم با 

نگی بیشتر در راستای اجرای  عنایت به تورم و نیاز به تزریق نقدی
 ها هستیم.ی این صندوقهای دولت نیازمند تقویت سرمایهسیاست

ها از طریق تعامل ی این صندوقهای موجود در سرمایهاکنون کاستیهم
الحسنه مهر ایران و اخیرا بانک تجارت  های کشاورزی، قرضبا بانک

درصدی   10 گردد که به مهمترین آنها پرداخت تسهیالتجبران می
توان اشاره میلیارد ریالی بانک تجارت در خرید توافقی زرشک می 103

نمود که خود به تنهایی مشابه اعتبارت ارزان قیمت دولتی اثربخشی 
 الزم را داشت.

 

 

 

 

خراسان  رئیس سازمان جهادکشاورزی آبادحسین غالمرضا قوسی    
هزار تن زرشک و  19بالغ بر  جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی

هزار باغدار این استان  50به دست  دانه دنیادرصد زرشک بی 95بیش از 
 گردد افزود؛تولید می

بارگاه  34حد فرآوری و بسته بندی زرشک در استان و او 13باوجود 
شد و اعتبارات دولتی،  زرشک، فعالیت حداکثری این ظرفیت را خواستار

ساز های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را زمینهبانکی و صندوق
 جلوگیری از خام فروشی دانست.

همچنین اذعان نمود همه ساله با شروع فصل برداشت این محصول با 
های ناگهانی محیطی باغداران با دغدغه  توجه به آغاز فصل سرما و تنش

خود مواجه هستند که این مهم منجر ی خسارت به دسترنج دوساله
های غیرضرور زمینه را برای خرید ارزان و ناعادالنه شود تا واسطهمی

جیب کسی برود که در تولید  ی کشاورزان به فراهم یافته و ارزش افزوده 
 این محصول زحمت و مشقتی نبرده است.

های  ریزی و هماهنگی قبلی آمادگی حداکثری صندوقلذا با برنامه
ی بخش کشاورزی استان به محوریت صندوق استان و حمایت از توسعه

ی سرپرستی بانک تجارت؛ براساس مصوبه اتاق همکاری همه جانبه
های  های فعال استان در شهرستانبازرگانی به تشکل

زیرکوه،قاین،بیرجند، درمیان و سربیشه تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 
ت استان برپایه هرکیلوگرم زرشک تر به شد تا خرید توافقی زرشک باغا

ی  هزار ریال، صورت پذیرد و به فضل پروردگار و همت همه  100مبلغ 
سرمازدگی احتمالی و خرید اندرکاران پیش از آسیب محصول از دست

ها، دسترنج کشاورزان با کیفیت مطلوب زیرقیمت زرشک توسطه واسطه
ای و بارگاه  سردخانه آوری گردید و شرایط نگهداری در فضاهایجمع

 فراهم و پس از فرآوری راهی بازار خواهد شد. 

 

 تقویت توان سرمایه ای 

  

 
 

 صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان

 باال نگه داشتند. ای فعال این حوزه قیمت زرشک راهبا همکاری بانک تجارت و تشکل 
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