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* رجب زاده

تلنگری به آن ها 
که می مانند

دیروز جمعه ششم دی ماه ۱۳۹۸ 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
استان  وارد  بودجه  و  برنامه 
اسفند  او  شد.  جنوبی  خراسان 
اجرای  و  آمد  استان  به  پارسال 
قرار  کار  دستور  را  ای  مصوبه 
داد که آن زمان خیلی ها گفتند، 
سنگ بزرگ عالمت نزدن است 
این دولت  به عمر  آن  اجرای  و 
باید اما شد آنچه   قد نمی دهد. 
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آخرین شنیده ها  از کنش های انتخاباتی در استان

ثبت نام کاندیداهای اصلی
در حوزه های انحرافی

جناب آقای مهندس محمد حسین اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر

مصیبت درگذشت مادر گرامی تان 

مرحومه فاطمه سلطان صفاریون 
 را خدمت جناب عالی  و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

حاج محمدحسین شمشادی و بانو

جناب آقای دکتر محمد رضا عاملی
مدیر کل محترم انتقال خون خراسان جنوبی

ضایعه اسفناک درگذشت فرزند عزیزتان موجب اندوه فراوان 
شد. این مصیبت بزرگ را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. برای  مغفرت و 

کارکنان اداره کل انتقال خون  خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر

صبر در مصیبت نیمی از ایمان است. ضایعه درگذشت مادر مهربان تان را عمیقا تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای شما طول عمر با عزت مسئلت داریم.

شرکت هواپیمایی اوج سپهر کویر

جناب آقای مهندس اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر

با نهایت تاسف درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده ، از درگاه الهی برای آن مرحومه 
رحمت و غفران و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سایه سیر شرق

جناب آقای مهندس اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء میراث کویر

درگذشت مادر گرامی جناب عالی ما را نیز اندوهگین ساخت. برای آن عزیز از دست رفته همجواری 
با اولیای الهی و برای شما و سایر بازماندگان عزیز صبر توام با سالمتی مسئلت می نماییم. 

هلدینگ احیاء میراث کویر

جناب آقای مهندس اژدری
رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیاء  میراث کویر

در غم فقدان مادر گرامی تان ما نیز داغداریم، ما را در غم خود شریک بدانید.
انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس علی عسکری
مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

با کمال تاسف و تاثر مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرامی تان مرحومه فاطمه سلطان صفاریون 
را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند منان مراتب مرحمت و علو درجات برای آن مرحومه طلب می کنیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس علی عسکری 
مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

فراق مادربزرگ عزیز و بزرگوار شما و فقدان ایشان را تسلیت عرض می کنیم
 امیدواریم که خداوند صبر این دوری را با مرحمت خویش به شما و سایر بازماندگان اعطا فرماید.

هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور سجاد سرایان

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
جهت تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان
 متدین، انقالبی و سلحشور همرزم می پذیرد.
جهت آگاهی از شرایط استخدام و ثبت نام به نشانی

 www.gozinesh.aja.ir و یا www.nahaja.aja.ir مراجعه فرمایید.
روابط عمومی پایگاه هوایی شهید حسینی

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست.

 چهارمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان محمد علی اورنگی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم 

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد. 
خانـواده اورنگی

جناب آقای حاج عباس عسکری
 و سرکار خانم اژدری

مصیبت فوت مادرخانم  و مادرگرامی تان را خدمت شما تسلیت عرض نموده
 مغفرت و آمرزش برای آن مرحومه و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.
سرهنگ اصغرزاده

جناب آقای مهندس علی عسکری
مدیرعامل محترم اتحادیه ماکیان شرق

ضمن عرض تسلیت فوت مادر بزرگ گرامی جناب عالی از خداوند متعال برایتان صبری عظیم 
و برای آن مرحومه روحی شاد طلب می کنیم.

اصغرزاده - گلستانی جناب آقای مهندس محمد حسین اژدری
اندوه ما در غم از دست دادن مادر گرامی تان 

در حد واژه ها نیست. همدردی و همدلی خالصانه مان را بپذیرید
 امید که غرق در دریای واسعه رحمت الهی باشند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

برادر عزیز جناب آقای مهدی عسکری
ما را در غم درگذشت مادر بزرگ مرحوم تان شریک بدانید 

از خداوند یکتا ترفیع درجات آن بزرگوار در بهشت اعال و طول عمر با عزت
 برای بازماندگان همراه با سالمتی خواهانیم.

اصغرزاده - گلستانی

جناب آقای مهندس علی عسکری
مدیر عامل محترم اتحادیه مرغداران ماکیان شرق خراسان جنوبی

درگذشت مادر بزرگ گرامی تان  شادروان فاطمه سلطان صفاریون
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

محترم صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.
ضمنا مراسم سوم آن مرحومه امروز شنبه ۹۸/1۰/۰7 از ساعت 14:3۰ الی 1۵:3۰ 

در محل هیئت محترم حسینی  )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.
دکتر رضا کمیلی - رئیس نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

 و اعضای شورای نظام دامپزشکی

به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان جهانبخش آریانا
  جلسه یادبودی امروز شنبه ۹۸/1۰/7 از ساعت 14:3۰ الی 
1۵:3۰ در محل مسجد امام حسین )ع( )واقع در خیابان 

پاسداران( برگزار می گردد، حضور شما سروران محترم موجب 
شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: آریانا و محمودآبادی

کانـون سردفتـران و دفتـریـاران استـان خراسان جنوبـی6 دی ماه روز سردفتر و نکوداشت سند رسمی گرامی باد

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی سروران 
عزیز، شهروندان گرامی و اقشار مختلف مردم که ما را با این حجم 
حضور گسترده و بزرگوارشان در غم از دست دادن عزیزمان

 دکتـر عمـران راستـی
 مورد لطف قرار دادند، صمیمانه اعالم می نماییم 

آرزومندیم خداوند توفیق دهد در شادی ها جبران کنیم.

همسر و فرزندان مرحوم و خاندان خراسانی
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تلنگری به آن ها 
که می مانند
* رجب زاده

)ادامه سرمقاله( در کمتر از یک سال به استان 

را  استان  توسعه  تیم  تالش  و  بازگشت 
به  که  مصوبه  این  شدن  عملیاتی  برای 
بود،  شده  عرضه  او  به  استان  نیاز  عنوان 
هزار   10 ساخت  مصوبه  کرد.  مشاهده 
که  زیربنایی  ای  مصوبه  مسکونی،  واحد 
در بطن خود اهداف بزرگی چون تحکیم 
امنیت ملی و مهاجرت معکوس دارد، امید 
روستاییان  از  زیادی  تعداد  به  را  زندگی 
استان بازگرداند و هرچند همه نوبخت را 
ندیدند اما در جای جای استان از برکات 
این مصوبه بهره مند شده و خواهند شد. 
حاضران می گفتند که دیدار دوباره نوبخت 
به  را  آنان  نج،  و  هج  روستای  اهالی  با 
 غایت شاد و خوشحال کرد حاال می توانند 
با آرامش زیر سقف های محکم زندگی را 
سپری کنند، در کوچه ها قدم بزنند و پا بر 
آسفالتی بگذارند که پیش از این خوابش را 
هم نمی دیدند. برنامه های جدید توسعه 
معاون  سفر  برای  که  هایی  پیگیری  و 
داده شده  ترتیب  استان  به  رئیس جمهور 
تا  داشت  آن  بر  را  استانی  مدیران  بود، 
را  مانده سالیان گذشته  زمین  بر  کارهای 
در کمتر از یک یک سال و بخشی را حتی 
در کمتر از یک هفته سامان دهند. یکی از 
دوستان رسانه ای که قبل از مراسم افتتاح 
واحد  از 10 هزار  واحد مسکونی  دو هزار 
تعیین شده به روستای هج و نج، رفته بود 
اتمام  به  که  گفت  می  و جوشی  از جنب 
حضور  برای  روستا  بودن  آماده  و  کارها 
داد.  می  سرعت  جمهور  رئیس   معاون 
از کارگری که با پایش آسفال را می کوبید 
در حالی که غلطک هم در حال کار بود 
مشارکت  که  مسئوالنی  و  روستاییان  تا 
خوردن  نهار  برای  وقت  و  کردند  می 
ها  رسانی  خدمات  از  وقتی  نداشتند.   هم 
در روستای هج و نج می گفت، یاد حرف 
در  که  افتادم  روستایی  مردمان  های 
شان  زندگی  از  بخشی  سیل  امسال  آغاز 
تاکید  وجود  با  گفتند:  می  بود.  برده  را 
روستای  در  چشمگیری  اتفاق  استاندار 
 : می گفت  یکی شان  است.  نیافتاده   شان 
هم  ما  روستای  به  مسئوالن  »کاش 
می  کار  به  را  مثلی  دیگری  می آمدند.« 
برد و می گفت: »شاید یک روز عروسی 
قابل  نکته  اما  بیاید.«  هم  ما  کوچه  به 
از مسئوالن  بسیاری  اینجاست که  تامل 
و  ماه  چند  در  می توانند  که  را  کارهایی 
گذر  مشمول  دهند  انجام  هفته  یک  گاه 
صحبت  آنها  با  هرگاه  کنند.  می  زمان 
نداریم،  »اعتبار  می گویند:  می کنیم 
این  اما چگونه است  محدودیت داریم.« 
کشوری  مقامات  سفر  در  ها  محدودیت 
به  ها  بودجه  چرا  و  شود؟  می  برداشته 
قبل  چرا  می کند؟  پیدا  تخصیص  یکباره 
توانستند  نمی  استان  مسئوالن  این  از 
با  را  محرومان  مسکن  چون  نهضتی 
خانه  بازسازی  و  سازی  مقاوم  هدف 
کاری  حجم  این  با  روستاییان  های 
سواالت  این  به  باید  دهند؟  انجام 
پاسخ دهیم.  ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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خبر خوش درباره پرداخت سود سهام عدالت

خبرآنالین- رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سهام عدالت حداکثر تا آبان سال ۹۹ آزادسازی می شود و در اختیار مردم 
قرار می گیرد. صالح درباره رقم سود سهام عدالت امسال که به حساب مشموالن پرداخت می شود، گفت: رقم دقیق آن در 
وضعیت کنونی مشخص نیست و باید در ابتدا سود مدنظر از شرکت ها دریافت و در انتها به حساِب دارندگان سهم پرداخت کرد. 

برای  سیستم  یک  که  چرا  سرمقاله(  )ادامه 

دستیابی به اهدافش نباید قائم به یک فرد 
باشد و اگر آنچه امروز می بینیم به تالش 
های یک فرد بستگی مستقیم دارد، در آینده 
ای که او نباشد چه خواهیم کرد؟ اما سخنم 
را  همراه با یک پیشنهاد برای استاندار به 
این  در  اینکه  به  توجه  با  می رسانم.  اتمام 
های  فعالیت  و  اهداف  واسطه  به  و  مدت 
تعیین و برنامه ریزی شده در استان ، شاهد 
ایم  بوده  مسئوالن کشوری  پرشمار  حضور 
و این برنامه ها و دعوت مقامات به منطقه 
برای افتتاح و ارزیابی پروژه هایی که امضا 
و تعهد آنها را دارد، کارهای معطل و عقب 
مانده بسیاری را به سرانجام رسانده و حتی 
زنده کرده است، نوعی توزیع سفر مقامات 
دورافتاده  روستاهای  و  مختلف  نقاط  به 
در  بسا  چه   ، بگذارید  برنامه  در  را  استان 
نماند  دل  به  حسرت  روستایی  صورت  این 
و قدم های توسعه را در کوچه پس کوچه 
هرچند  ببیند.  امروزش  کور  و  سوت  های 
اطالعات موثقی از توجه و رویکردی برنامه 
محور در این زمینه وجود دارد و دورخیزی 
که در این یک سال برای خدمت رسانی و 
قابل  قبل  های  دوره  با  انجام شده  آبادانی 
مقایسه نیست، اما اینکه بتوان برنامه ریزی 
باقی  فرصت  در  و  داد  ترتیب  منسجمی 
کاش  ای  به  دوازدهم  دولت  عمر  از  مانده 
حضور  برای  روستاییان  انبوه  های  گفتن 
گفت،  پاسخ  کشوری  مسئوالن  کاربردی 
که  مسئولی  هر  خوبست  است.  بزرگی  کار 
به استان خراسان جنوبی می آید، در برنامه 
و  اضافه  هم  گردشی  روستا  سفرش،  های 
برکات سفر مسئوالن کشوری توزیع شود.

بودن  کوتاه  از  هایی  نگرانی  قطع  طور  به 
 زمان برای تداوم اینگونه خدمت رسانی ها

با  استان  این  تاریخی  حافظه  دارد،  وجود 
رویکردها  در  بسیاری  های  فرود  و  فراز 
سطح  در  متعدد  تغییرات  و  مدیریتی 
بوده،  مواجه  استان  در  دولت  عالی  مقام 
رویکرد  این  ما  مدیران  است  الزم  پس 
وارد  عملکردشان  سیستم  به  را  روش  و 
دهند.  ادامه  را  شده  آغاز  مسیر  و  کنند 
شروعی  فرصت  شمردن  غنیمت  چند  هر 
کمبود  از  را  استان  حدی  تا  توانسته  که 
اعتبارات و رخوت ناشی از نبود منابع مالی 
نجات  ای  توسعه  های  پروژه  انجام  برای 
دهد بسیار اهمیت دارد اما مدیران ما باید 
جذب کننده رویکردها و فوت و فن های 
اعتبارات  فقط  این  و  باشند  نیز  مدیریتی 

نیست که به کار می آید. 

حضرتی: می خواهند چند جوان
 عقده ای را وارد مجلس کنند 

الیاس حضرتی گفت : خارجی ها به وسیله رسانه های 
خود و برخی از عناصر داخلی نیز می خواهند در 
سکوت چند جوان تند عقده ای را وارد مجلس کنند و 

ما شاهد بی تفاوت ماجرا باشیم.

دیگر تابویی برای مذاکره
 مستقیم با آمریکا نداریم 

حشمت ا... فالحت پیشه، با اشاره به عمده دالیل 
سفر روحانی به ژاپن گفت: نباید این سفر را به 
ایران و آمریکا دانست،  منزله میانجیگری بین 
چراکه دیگر تابویی برای مذاکره مستقیم نداریم.

کنایه کدخدایی 
به منتقدان شورای نگهبان 

شورای  »نظارت  نوشت:  کدخدایی  عباسعلی 
نگهبان مشکل انتخابات نیست، مشکل انجام 
ندادن وظایف نمایندگی، از جمله عدم تصویب 
در طول ۴ سال گذشته  انتخابات  قانون جامع 
چرا  که  است  باقی  همچنان  سوال  این  است. 
قانون انتخابات به تصویب نهایی نرسید و بعد از 
هر بار طرح در مجلس از دستور خارج می شد؟«

کواکبیان: هر چه ضربه
 می خوریم از دولت روحانی است 

ضربه  چه  هر  ما  اینکه  بر  تاکید  با   کواکبیان 
می خوریم از دولت روحانی است، گفت: دولت در 2 
ماه آینده برای معیشت بهتر مردم کار بیشتری کند.

عارف: هنر اصالح طلبان پیروزی 
در شرایط سخت است 

عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح 
طلبان از رد صالحیت نامزدهای شاخص جریان 
اصالحات گالیه و تاکید کرد: هنر اصالح طلبان 

پیروزی در شرایط سخت است.

 از سرنوشت کسانی که دیروز با انقالب 
و امروز در فتنه اند باید عبرت گرفت

حجت االسالم صدیقی گفت: شخصی را امروز در 
فتنه می بینیم اما تا دیروز با انقالب بود؛ شخصی که 
دیروز مدیرکل یا رئیس بوده امروز در زندان است، 

اینها همگی عبرت است.

که  بود   ۹7 ماه  دی  نیمه   - تسنیم 
زنی های  چانه  از  بعد  خودروسازان 
قیمت  افزایش  مجوز  نهایت  در  بسیار 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  براساس  را 
قرار شد  این  بر  دریافت کردند. عالوه 
خودروها در حاشیه بازار عرضه شود تا 
به تدریج قیمت بازار کاهش و به تعادل 
برسد. به نحوی که هر بار قیمت ها 5 
درصد کمتر از بازار تعیین و با تکرار این 
موضوع در دفعات بعد قیمت محصوالت 
در بازار مدیریت و ثابت بماند. اما عمر 
این مصوبه بسیار کوتاه بود زیرا با کاهش 
امکان  عماًل  مصوبه  این  اجرای  تولید 
میان  توافق  با  نهایت  در  و  نبود  پذیر 
وزارت صنعت و شرکت های خودروساز 
پیچیده که هیچ  براساس یک فرمول 

خودرو  قیمت  نشد،  رسانه ای  وقت 
در  محصوالت  آن  براساس  و  تعیین 
طرح های پیش فروش عرضه شد. آن 
گونه که خبرگزاری تسنیم بررسی کرده 
محصوالت  فروش   پیش  اصواًل  است 
خودروسازان در یک سال اخیر در سه 
حالت صورت گرفته است. حالت اول: 
خودروسازان در طرح پیش فروش برخی 
از محصوالت با علم به اینکه می دانستند 
توانایی تولید آنها را ندارند و باید در آینده 
محصوالت جایگزینی را تحویل مشتری 
دهند، باز پیش فروش آن محصوالت را 
انجام دادند. حالت دوم: پیش فروش های 
به  بازار  تنظیم  ستاد  که  دستوری 
خودروسازان تکلیف کرده است. در این 
حالت خودروساز می داند با کاهش تولید 

توانایی پایبندی به تعهدات را ندارد اما با 
توجه به تکلیف مجبور به پیش فروش 
محصوالت می شود. جالب اینجاست هر 
خودرو  قیمت  افزایش  شاهد  که  زمان 
در بازار و اعتراض نمایندگان مجلس و 
سایر بخش ها هستیم دستورها برای 
کار  هیچ  بدون  خودروها  فروش  پیش 
بازار  تا شاید  کارشناسی صادر می شود 
ساماندهی پیدا کند. حالت سوم: پیش 
فروش هایی که با هدف تأمین نقدینگی 
این  از  تا  شود  می  انجام  خودروسازان 
طریق شرکت ها بتوانند هزینه خود را 
خودروساز  روش  این  در  دهند.  پاسخ 
ضمن تأمین هزینه های غیر تولیدی 
سایر هزینه های حداقلی تولید خودرو 
فروش  پیش  به  اقدام  و  داده  پاسخ  را 

می کند.بررسی ها نشان می دهد با طرح 
های پیش فروش نه تنها اتفاقی در بازار 
به وجود نیامد، بلکه عدم ایفای تعهدات 
خودروسازان به مردم هر روز افزایش پیدا 
کرده و خبری هم از تحویل به موقع 
اما  نیست،  خریداران  به  محصوالت 
سوال اینجاست مگر نه اینکه بر اساس 
قانون باید تعهدات قبلی خودروساز اجرا 
و سپس تعهدات جدید به وجود آید، چرا 
چنین موضوعی سال گذشته اجرا نشد 
مردم  به  ضابطه  بدون  خودروسازان  و 

خودرو فروختند!

علت ارزان نشدن خودرو در یک سال گذشته

روزنامه مصری الشروق نوشت: با اینکه 
سفر روحانی به ژاپن، به عنوان فرصتی 
میانجیگرانه  های  تالش  ادامه   برای 
میان ایران و ایاالت متحده، اهمیت زیادی 
دارد، اما اهمیت این سفر، به تدریج رنگ 
باخته و عوامل متعددی، نتایج این سفر را 
محدود کرد.در ادامه این مطلب آمده است: 
به نظر می رسد جناح های سیاسی داخلی 
ایران اختالف واضحی در مورد اهداف سفر 
روحانی و نتایج آن دارند. این اختالف به 
نزدیک  های  رسانه  که  رسیده  حدی 
به  را  اصولگرا، گزارش هایی   به جریان 

رسانه های ژاپنی نسبت می دهند، مبنی بر 
اینکه این سفر تنها یک اقدام پروتکلی بوده 
است. در این چارچوب، دو گرایش اصلی 
وجود دارد؛ براساس گرایش نخست، این 
سفر اهمیت ویژه ای دارد، اول به این دلیل 
که نشان می دهد ایران در انزوای بین 
المللی قرار ندارد و دوم اینکه این کشور، 
باب ادامه تالش ها برای میانجیگری را 
باز گذاشته است.گرایش دوم که به جریان 
سفر  گوید  می  است،  نزدیک  اصولگرا 
روحانی بی فایده بوده و نتایج مثبتی برای 
منافع ایران ندارد؛ به دو دلیل؛ اول آنکه 
ایران را در حالت ضعف و نیازمند مذاکره 
با آمریکا نشان می دهد و دوم اینکه اداره 
اقتصاد با هدف کاهش اثرات تحریم ها به 
زنده ماندن گزینه مذاکره ارجحیت دارد؛ 
 بر اساس این نگاه، مشکل در تحریم ها 
نیست، بلکه در نحوه تعامل با آنهاست و 

موجود  اقتصادی  اوضاع  مسئول  دولت، 
است.این دیدگاه، مبتنی بر یک خط مشی 
گوشه گیرانه است و توجه به تحوالت 
داخلی را ضروری می داند، بدون آنکه به 
نتیجه سیاست های ایران با قدرت های 
منطقه ای و بین المللی مختلف، توجهی 

داشته باشد.
جدال مستمر

به نظر می رسد این جدال، ادامه یافته و 
با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس 
شورای اسالمی حمله طرفداران دیدگاه 
دوم، به رئیس جمهور و به طور کلی جریان 
یافت.هدف  خواهد  افزایش  گرا،  اعتدال 
اصلی محافظه کاران، جلوگیری از بهره 
برداری اعتدال گرایان از نتایج این سفر 
در انتخابات آینده مجلس شورای اسالمی 
است؛ آنها می خواهند این مساله موجب 
بعدی  دوره  بر  کاران  محافظه  سیطره 

مجلس شود، تا در ادامه، شانس انتخاب 
یکی از نامزدهای آنها به عنوان رئیس 
جمهور، افزایش یابد. روحانی تاثیر زیادی در 
دفاع از جریان اعتدال گرا یا تقویت فرصت 
های آن برای انتخابات آینده ندارد و با توجه 
به اینکه وی دو دوره ریاست جمهوری را 
عهده دار بوده و در دوره بعدی امکان نامزد 
یافته  افزایش  او  بر  ندارد، فشارها  شدن 
است؛ نه تنها از سوی دشمنان سیاسی 
اش، بلکه از طرف دوستانی که به او رأی 
دادند؛ به این دلیل که بحران اقتصادی، 
دولت را مجبور به اتخاذ تصمیماتی کرد 
 که باعث نارضایتی مردم شد. پیش بینی 
می شود در مرحله بعدی، جریان اعتدال 
گرا، در معرض فشارهای سیاسی سختی 
قرار بگیرد، تا راه برای بازگشت محافظه 
شورای  مجلس  بر  سیطره  به  کاران، 

اسالمی و ریاست جمهوری، هموار شود.

الشروق: روحانی حتی از سوی دوستانش تحت فشار است
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 پخش مواد غذایی

 و مشمولین محترم

 ارزش افزوده 
سریعا مراجعه فرمایید )تا ۱۵ دی(

سهام داران محترم

 ثبت نام

 سجـام
سریعا انجام دهید
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث 
فونداسیون، اسکلت فلزی و سقف شیبدار سالن ورزشی سقف کوتاه روستای خانکوک شهرستان 
 فردوس به شماره ۲۰۹۸۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۶  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . 
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد. 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.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/10/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۸ صبح  ۹۸/۱۰/۰۵ لغایت ساعت ۱۹ 
مورخ ۹۸/۱۰/۰7 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۰:3۰ صبح  روز  چهارشنبه  ۹۸/۱۰/۱۸ 
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱ صبح  روز  چهارشنبه  ۹۸/۱۰/۱۸ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف :

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مفتح ۲7 – استادیوم آزادی – اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-4۱۹34 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک 3۱۹ فرعی از 4۱۵7 - اصلی 
واقع در بخش یک بیرجند مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح - ارتش جمهوری اسالمی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک 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: 1398/10/7    علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 
صنعت ساختمان خراسان جنوبی 

)سهامی خاص( )نوبت دوم( 
به شماره ثبت ۲۲۹۲ و شناسه ملی 

 ۱۰۳۶۰۰۴۰۰۲۹
با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق 
تاریخ ۹۸/۶/۵ به حد  اول در  العاده نوبت 
نصاب قانونی نرسیده لذا از کلیه سهامداران 
جلسه  در  شود  می  دعوت  فوق  شرکت 
مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( که 
در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۹ راس ساعت ۹ صبح 
در محل قانونی شرکت به آدرس خراسان 
 -۱3 معلم  خیابان   – بیرجند   – جنوبی 
پالک 3۹ کدپستی ۹7۱7734۵۶۶ برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

تغییر آدرس قانونی شرکت 
هیئت مدیره

۳2 ۴۴ ۶۶ ۶۶ 
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت
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آب89:10ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ 16,641,953,457833,000,000مجتمع آبرسانی فندخت شهرستان زیرکوه1271- 298
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آب89:05ماهضمانت نامه معتبر به مبلغ14,295,025,458715,000,000توسعه شبکه آبرسانی روستاهای حاشیه شهر بیرجند 1273- 498
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)iets . mporg . ir( مراجعه ویا با شماره ۸-3۲۲۱47۵۲- ۰۵۶ اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره : 67/850
تاریخ: 1398/10/03

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(
۰۹۱۵۹۶۱8۵8۱ 

فاروقی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی معدنی دستگرد شرق )نوبت اول(
)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۰۰۳۰

تجارت  قانون  ماده ۲۲۵  اجرای  در  مورخ ۹7/۹/۱۹  به شماره ۲۱47۹  روزنامه رسمی  در  مندرج  انحالل  آگهی   پیرو 
بدین وسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت 
مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت قانونی در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، 
خیابان غفاری، خیابان بزرگمهر، پالک ۲ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۰7۱ )سبحان انوری فرد( تماس حاصل نمایند، 
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی و روزنامه رسمی کشور آگهی و به اطالع عموم 

رسیده، بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
مدیر هیئت تصفیه
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۵ میلیارد تومان پرونده جرائم اقتصادی به تعزیرات خراسان جنوبی ارسال شد

مهر- رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: در بازرسی های حوزه تنظیم بازار پنج میلیارد تومان پرونده جرائم به تعزیرات حکومتی ارسال 
 و 3۰۰ واحد متخلف شناسایی شدند. شهرکی گفت: در حوزه تنظیم بازار هیچ گونه کمبودی در کاالهای اساسی و غیر اساسی در استان نداریم. 

وی یادآور شد: تنها در مورد یک کاال )برنج( مشکل داشتیم که با توزیع های انجام شده این مشکل هم رفع شده است.
مسئوالن محترم ،لطفا در خصوص بیمه 
یا  به مرخصی استعالجی  شدگانی که 
استراحت پزشکی که بیش از یک ماه 
طول میکشد و باید کمیسیون پزشکی 
تشکیل شود ، لذا کمیسیون اینقدر دیر 
مدارکی  شده  بیمه  که  میشود  برگزار 
هم قبل از تایید ندارد که به محل کار 
خود اثبات کند مرخصی استعالجی رفته 
پیگیری  میشود،لطفا  مشکل  دچار  و 

بفرمایید.
915...378

چرا  محترم  وشهرداری  گاز  شرکت 
اردیبهشت  میکنید.کوچه  مهری  بی 
چراغ  بنده  گازندارند.  خانوار  چند  ده 
نفتیم خراب شده بچه هام باید تاصبح 
ازسرما بلرزند ازخدا بترسین بدادمون 

برسید خداخیرتان بده.
915...259

هروقت مشکلی بیان کردیم گفتنداعتبار 
واعتبار  پول  مشکل  عمده  نداریم، 
نیست، عمده مشکل ریاستی، مدیریتی 
و اداری است. وضعیت اکبریه در غفاری 
هم ازاین قضیه رنج میبرد. شاید عمارت 
اکبریه برای بعضی ها نان داشته و دارد 
وهزینه های هنگفتی به بهانه مرمت 
پیشرفتی  اما  کنند  می  جذب  اعتبار 
نبوده و ساکنین اکبریه جور عدم توجه 
مسوولین وسنگ اندازی با قوانین دست 
وپا گیر بعضی ادارات را میکشند و به این 
زودی تغییر تحولی دلسوزانه، خالقانه، با 
تدبیر که چهل سال کم کاری را جبران 

کند شاهد نخواهیم بود.
915...198

سالم کوچه گلبهار 5 در شهرک گلها 
فاقد سطل زباله است برای بردن زباله 
ها مسیری طوالنی را باید طی کنیم 
زباله داخل کوچه  قبال ماشین حمل 
می امد اما چندین ماهه که نمیاد لطفا 

مشکل رو حل کنید.باتشکر
915...77۰

استاندار محترم سالم روز تعطیل برای 
تفریح با خانواده  به منطقه گردشگری 
بنددره رفتیم .متاسفانه خیلی در حق این 
منطقه زیبا اجحاف شده .لطفا یه سری 
به این منطقه بزنید و ببینید که چقدر 
مردم استقبال میکنن ولی هیچ امکاناتی 
نداره حتی اسفالت نشده.لطفا به فکر 
آسفالت و مزایا برای این تک منطقه 

گردشگری باشید.
915...353

چند  اگه  باربری  پایانه  سالم.کنار  با 
سرویس  یک  و  سیمانی  سکوی  تا 
بهداشتی داخل  جنگل درختهای کاج 

پبزنین ممنون  میشم.
915...54۰

در  سیما  تصویر  کیفیت  چرا  سالم 
شمال شهر ضعیف هست فقط شبکه 
خاوران قابل دریافت هست بقیه شبکه 

ها با مشکل دریافت می شود.
915...151

شرکت برق که در حال بهینه سازی 
روشنایی  باشد.  می  معابر  روشنایی 
فلکه سفیر امید را هم در برنامه خود 

بگذارد تا شاهده حوادث تلخ نباشیم.
937...799

دی  شهرسازی  و  راه  مسئوالن 
ایرنا  با  در مصاحبه  پیش  ماه سال 
 1۰  ، دیگر   روز  ده  بودند  گفته 
در  بیرجند-قاین  جاده  از  کیلومتر 
افتتاح  خونیک  گردنه  محدوده 
در  تنها  نه  وعده  این  شود.  می 
بلکه  نشده،  محقق  خودش  موعد 
تا امروز و بعد از گذشت یک سال، 
است!بعد  نرسیده  فرجام  به  هنوز 
 98 شهریور  در  مسئوالن  آن  از 
محترم  دادستان  بازدید  جریان  در 
را  آبان   1۰ تاریخ  پروژه،  از  استان 
که  کردند  اعالم  اندازی  راه  برای 
محقق نشد!سپس در مورخ 9 آبان 
اعالم  توضیحی  هیچ  بدون   98
کرد پروژه مذکور تا انتهای آذرماه 
بازهم  که  رسد  می  اتمام  به   98
نشد!این بار در مصاحبه ای تحقق 
این وعده را به آخر سال 98 ارجاع 
کسی  چه  راستی  است!به  شده 
اینهمه وعده ی  پاسخگوست؟!چرا 

بی عمل؟! مشکل کجاست؟
937...37۰

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مشارکت حداقلی ؟!

سالم بر خالف برنامه های کشوری 
و سیاست های کالن نظام و تاکیدات 
مشارکت  برای  انقالب  معظم  رهبر 
حداکثری به گمانم در استان این برنامه 
ها به گونه ای دیگر تعبیر می شود و 
شاید نمایندگان نظام و دولت در خراسان 
حداقلی  مشارکت  دنبال  به  جنوبی 
هستند  . صدایی در شهر شنیده نمی 
شود پای تریبون ها که می روید فقط 
پمپاژ نا امیدی است و همه و همه دارند 
قر می زنند به همین فضا قرار است 
بیاییم و به قول خودتان حماسه بسازیم 
؟ من که باورم نمی شود این وضعیت 
عادی باشد چطور می شود تریبون های 
نظام و انقالب از نماز جمعه گرفته تا 
گفتگوهای خبری و رسانه های دولتی 
 همه دارند به مسائل منفی می پردازند

و هیچکس از آینده روشنی که رهبر 
 انقالب نوید می دهد صحبت نمی کند

 آقایان مسوول ایندفعه منافع دولت یا 
شما در کم شدن مشارکت است که 
هیچ تحرکی دیده نمی شود ؟  اصال با 
این همه اتفاقات خوبی که در این یک 
سال گذشته در استان افتاده است چرا 
 کسی از اخبار خوب صحبت نمی کند ؟

آیا قرار است از مشارکت پایین مردم 
بهره برداری خاصی شود ؟ خدایا اگر 
اینگونه است این حق الناسی به گردن 
آنهایی است که نظام و انقالب را فقط 
برای اهداف خود مصادره کرده اند و 
خدایی تو ایجاب می کند در همین دنیا 
جواب این سیاست ها دیده شود .  انشاا... 
ع . ح از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

۵۰ درصد هزینه مسکن 
محرومان برعهده دولت

ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی 
 5۰ گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
واحدهای  ساخت  هزینه  درصد 
استان  در  محرومان  ویژه  مسکونی 
درصد   5۰ و  است  دولت  عهده  به 
پرداخت  طریق  از  نیز  باقیمانده 
تسهیالت و کمک های بالعوض دو 
دستگاه اجرایی بنیاد مسکن انقالب 
خمینی  امام  امداد  کمیته  و  اسالمی 
)ره( تامین می شود. سید کمال الدین 
میرجعفریان بیان کرد: سال گذشته و 
و  برنامه  رئیس سازمان  در پی سفر 
بودجه به خراسان جنوبی، مصوب شد 
بهسازی  و  سازی  مقاوم  راستای  در 
استان، 1۰ هزار  واحدهای مسکونی 
احداث  ویژه محرومان  واحد مسکن 
برنامه  براساس  گفت:  شود.وی 
ریزی های صورت گرفته، ساخت پنج 
هزار واحد از این تعهد به بنیاد مسکن 
واحد  هزار  پنج  و  اسالمی  انقالب 
نیز به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
واگذار شد.به گفته وی این واحدهای 
مسکونی در مناطق روستایی و حاشیه 
می شود.میرجعفریان  احداث  شهرها 
حوزه  در  که  واحدهایی  برای  افزود: 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته 
میلیون   4۰ متقاضیان  به  می شود، 
با  الحسنه  قرض  تسهیالت  تومان 
میلیون   25 و  ساله   15 بازپرداخت 
پرداخت  بالعوض  کمک  تومان 
تسهیالت  درخصوص  می شود.وی 
برای  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
مسکن  واحد  هزار  پنج  ساخت 
واحدهایی  برای  گفت:  محرومان 
احداث  امداد  کمیته  مدیریت  با  که 
میلیون   35 از  مددجویان  می شود، 
تومان کمک بالعوض و 15 میلیون 
تومان تسهیالت با کارمزد 3 درصد 

بهره مند می شوند.

 خبر ویژه

تغییر  برای  زنی  گمانه   - گزارش  گروه 
حوزه انتخابیه برخی داوطلبان ، مهندسی 
تائید صالحیت ها در  انتخابات، حواشی 
از  سازی  و شاخص  اجرایی  های  هیات 
کاندیداها بحث های داغ انتخاباتی هفته 
مجازی  های  رسانه  فضای  در  گذشته 
افرادی  حضور  میان  این  در  بود  استان 
زاده  قاسم   ، موالوردی   ، آیتی  چون 
نداف ،  اسماعیلی و ... و ثبت نام برای 
حوزه های انتخابیه دیگر که عدم اعالم 
رسمی آن را هم در پی داشته  احتماالت 
انتخاباتی  فضای  روی  پیش  را  جدیدی 
قانون  اساس  بر  است.   گذاشته  استان 
گیری  رای  از  قبل  روز   15 تا  انتخابات 
خود  انتخابیه  حوزه  توانند  می  داوطلبین 
را تغییر دهند و این موضوع باعث شده 
است که صحنه رقابت های حوزه های 
چهارگانه استان به دلیل این امکان هنوز 
برای مردم نامشخص باشد  . بیش از این 
مسموم  و  تخریبی  فضای  گران  تحلیل 
رغبت  عدم  دلیل  را  استان  انتخاباتی 
در  حضور  رسمی  اعالم  برای  داوطلبان 
حوزه های انتخابیه استان می دانستند . 

برنامه آیتی برای
 انتخابات اسفند ۹۸

موضوع  با  که  اینستاگرامی  صفحه  یک 
انتخابات به روزرسانی می شود به برنامه 
همسرش  و  آیتی  حمید  انتخاباتی  ریزی 
خانم موالوردی نیز گریزی زده و با طرح 
این احتمال که معاون سابق رئیس جمهور 
نتواند از فیلتر تائید صالحیت ها بگذرد آیتی 
اصالح  لیست  در  او  جایگزین  عنوان  به 
و  شد  خواهد  جانمایی  پایتخت  طلبان 
چنانچه موالوردی موفق به اخذ تائیدیه شد 
آیتی برای بار دیگر به بیرجند ، درمیان و 

خوسف تغییر حوزه خواهد داد . 
این صفحه اینستاگرامی که گرایش سیاسی 
آن چندان مشخص نیست در بسته های 
خبری خود از تالش درون جریانی اصالح 
طلبان مرکز استان برای جلب حمایت از 
خبر  درمیان  سابق  جمعه  امام   ، حسینی 
داده است و همچنین در ادامه مطلب هفته 
پیش یک کانال اصالح طلب به مهندسی 
استان  پروازی  انتخابات توسط یک مدیر 
اشاره کرده و نوشته است : این مرد هزار 
چهره که عالقه زیادی به نقش آفرینی در 
پشت صحنه معادالت سیاسی و انتصابات 

دارد  در 4 دولت متوالی دارای مسوولیت 
کمک  خصوص  در  اخباری  حتی  و  بوده 
مالی همزمان به ستاد انتخاباتی 2 کاندیدای 
متفاوت در انتخابات ریاست جمهوری در 

خصوص او مطرح است . 

احتمال حضور زاکانی
در حوزه بیرجند

این صفحه اینستاگرامی همچنین به احتمال 
حضور علیرضا زاکانی در لیست کاندیداهای 
بیرجند اشاره کرده و نوشته است : لیدرهای 
جریان اصولگرایی مرکز استان که از رای 
 آوری گزینه های موجود خود نا امید شده اند 
 از زاکانی خواسته اند که حوزه انتخابیه خود 
را از قم به بیرجند تغییر داده  و رقابت را در 
مرکز استان خراسان جنوبی ادامه دهد . هر 
چند گرداننده این صفحه به حواشی ثبت نام 
این کاندیدا در قم نیز اشاره ای کرده است . 
علیرضا  که  است  آن  از  حاکی  ها  شنیده 
زاکانی ، نماینده مردم تهران در مجلس نهم 
انتخابات قبل از  پس از عدم موفقیت در 
حوزه پایتخت این بار در قم ثبت نام نموده 
است و وقتی در این شهر با سوال خبرنگار 
شهر  سطحی  اطالعات  از  روزنامه  یک 
قم مواجه شده و توان پاسخگویی نداشته 
است مورد هجمه رسانه ها قرار می گیرد . 
پیش از این از احتمال حضور سعید جلیلی 
از  به عنوان کاندیدای جریان اصولگرایی 

بیرجند نیز داده می شد

ثبت نام برای تائید صالحیت 

هفته  در  مجازی  فضای  حال  همین  در 
به  اجرایی  هیات  تائیدیه  از  پس  گذشته 
کاندیداها ، کم کم حال و هوای تبلیغات 
غیر مستقیم را به خود گرفته است و در 
کاندیدای جوان که خود  میان یک  این 
است  کرده  معرفی  نیز  رسانه  فعال  را 
جامعه  روز  موضوعات  به  پرداختن  با 
خود  اینستاگرامی  صفحه  در  آن  نقد  و 
هر   . است  داده  شدت  را  خود  فعالیت 
از رد صالحیت 2  چند شنیده ها حاکی 
بیرجند  در  انتخابات  داوطلب   45 از  نفر 
دارد اما مرور اسامی داوطلبان بر خالف 
تعداد  حضور  نشانگر  گذشته  های  دوره 
به  لیست است که صرفا  این  در  زیادی 
تائیدیه  اخذ  برای  اداری  دلیل مشکالت 
و  اند  نموده  نام  ثبت  خود  صالحیت 

قصد حضور و مشارکت تا انتهای فرآیند 
انتخابات را ندارند .

رویکرد دوگانه 
هیئت های اجرایی

با این حال یک کانال خبری اصالح طلب 
مرکز  فرماندار  و  اجرایی  هیات  از  انتقاد  با 
استان در مطالبی با عنوان رویکرد دوگانه 
انتخاباتی نوشت :  در حالی که در سطح 
کشور رد صالحیت کاندیداهای اصالح طلب 
به صورت گسترده و با ادله سطحی انجام 
گرفته است در حوزه انتخابیه بیرجند ، یکی 
از  داوطلبین تندرو که محکومیت قضایی 
و اشتهار به هتاکی  داشته تأیید صالحیت 
شده است .  این کانال ادامه داده است : » 
سوال اینجاست که تایید این دست از افراد 
با اغماض مراجع چهارگانه در پاسخ دقیق 

به استعالمات بوده یا رویکرد هیات اجرایی 
تایید صالحیت به هر قیمتی است ؟  انتظار 
می رود فرماندار بیرجند به عنوان مسئول 
برگزاری انتخابات و مسئول هیات اجرایی 
شفاف سازی نماید چگونه است کسی که 
پرونده قضایی وی در جریان است و احکام 
اولیه هم صادر شده است می تواند از فیلتر 

هیات اجرایی گذر کند «

کاندیدای قاینی 
حوزه تهران 

اما بازار گمانه زنی های استان همچنان 
اصولگرا  خبری  کانال  یک  و  است  گرم 
نیز در مطلبی از ثبت نام علی اسماعیلی 

و  قاین  در  مجلس  دهم  دوره  کاندیدای 
خراسان  استانداری  سابق سیاسی  معاون 
و  خبر  تهران  انتخابیه  حوزه  از  جنوبی  
آینده  روزهای  در  وی  که  داده  احتمال 
حوزه خود را به قاین تغییر دهد . یک کانال 
اصولگرای دیگر نیز با انتشار اینفوگرافیک 
هایی  مولفه  مجازی  فضای  در   های 
 ، تحصیالت   ، سیاسی  گرایش  چون 
کاندیداهای شاخص    ... و  زندگی  محل 
میان  این  در  که  است  نموده  بررسی  را 
برخی کاندیداها نیز نسبت به انتصاب آنها 
واکنش  برخی  توسط  خاص  جریانات  به 

نشان داده اند. 

تکذیب حمایت نماینده ولی فقیه 
از کاندیداهای خاص 

بازار اعالم حمایت بزرگان و شخصیت های 

استانی و طیف های مختلف سیاسی نیز در 
فضای انتخاباتی استان گرم شده است .  در 
سیاسی  فعال  یک  نام  ثبت  اول  روزهای 
اصولگرا در یکی از شهرستان های استان 
با انتشار پستی ثبت نام و حضور کاندیدای 
مورد حمایت خود را به دعوت و درخواست 
نماینده ولی فقیه عنوان نمود . پستی که 
خیلی طول نکشید با واکنش دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان روبرو شد .  در بیانیه 
در   «  : آمد  عبادی  االسالم  حجت  دفتر 
پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه آیا حاج 
منظور  به  افرادی  یا  فرد  از  عبادی  آقای 
شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
اند؟ جهت  نموده  اسالمی دعوت  شورای 
آگاهی و بهره مندی شهروندان و مخاطبین 

عمومی  و  کلی  توصیه ی  متن  گرامی، 
نماینده معزز ولی فقیه در خراسان جنوبی 
منتشر می گردد. با همه اشخاصی که از 
خراسان  استان  های  شهرستان  همه ی 
حضورا  یا  و  گرفته اند  تماس  چه  جنوبی، 
تشریف آورده اند، یک حرف کلی را مطرح 
کرده ایم و آنهم این است که مسئله شرکت 
در انتخابات، واجب کفایی است و کسانیکه 
در خود صالحیت آنرا می بینند بر آنها الزم 
است که این مسئولیت را بپذیرند. می شنویم 
برخی افراد از این جمله به عنوان عبارت 
مخصوص به خود برداشت نموده اند که 
اینگونه نیست و بنده برای همه یک حرف 
گفته ام که مرتبط به تشویق برای اقامه این 

واجب بوده است و قاعده کلی می باشد.

هیچ اصالح طلب شناسنامه داری 
در انتخابات شرکت نکرده است 

با این حال انتصاب کاندیداها به جریانات 
خاص و بزرگان به اینجا خالصه نشد . 
بیانیه  به  اشاره  با  اینستاگرامی  پیج  یک 
دفتر نماینده ولی فقیه به اظهارات یک 
انتخابیه  حوزه  اصولگرای  کاندیدای 
سیاسی  فعالین  از  جمعی  در  که  بیرجند 
حضورش را به دلیل  تکلیف کردن یکی 
از بزرگان  عنوان نموده بود  واکنش نشان 
کاندیدای  یک  رابطه  همین  در    . داد  
گمانه  در  که  نیز  بیرجند  انتخابیه  حوزه 
زنی های کانال های اصولگرا به عنوان 
کاندیدای مورد حمایت جریان اصالحات 
شورای  واکنش  مورد  بود  شده  عنوان 
این   : گرفت  قرار  استان  طلبان  اصالح 
شورا در بیانیه ای که توسط آقا ابراهیمی 
، رئیس و سخنگوی آن در استان منتشر 
سواالت  به  توجه  با   : است  آورده  شده 
به  بیرجندی  محترم  همشهریان  مکرر 
انتخابیه  حوزه  در  رساند   می  استحضار 
درمیان و خوسف هیچ اصالح   ، بیرجند 
داری  شناسنامه  و  شده  شناخته  طلب 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  برای 
شورای اسالمی نامزد نشده است. عالوه 
استان  طلبان  اصالح  شورای  این  بر 
خصوص  در  کنون  تا  جنوبی  خراسان 
تصمیمی  هیچ  نامزدی  هیچ  از  حمایت 
گونه  هر  شده  اعالم  و  است  نگرفته 
تصمیم گیری احتمالی در زمان مقتضی 
از طریق سخنگوی این شورا به استحضار 
رسید. خواهد  استان  شریف  مردم 

آخرین شنیده ها از کنش های انتخاباتی در خراسان جنوبی

ثبت نام کاندیداهای اصلی در حوزه های انحرافی
گمانه زنی های گسترده از تغییرات احتمالی حوزه کاندیداهای بومی و غیر بومی برای حضور در استان

تحلیلگران فضای تخریبی و مسموم انتخاباتی استان را دلیل نبود رغبت داوطلبان برای اعالم رسمی حضور می دانند

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 3۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

 روز  یکشنبه  ۸ / 10 / 9۸  با حضور جناب آقای محمدی

مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی
 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه
 به روش های ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند

ارسال پیامک به سامانه  3000272424
ارسال پیام در پیام رسان مجازی به شماره 09017245463

تماس تلفنی و طرح مشکل  با شماره 322245۸2 داخلی 201
و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال به آدرس شهدا ۸ 

ساعت مراجعه:  10 الی  11 صبح

دفترچه المثنی
با عنایت به تصویب نامه شماره 1۵۶/31۲۶۶/ه مورخ 13۶9/۵/۰9 هیئت محترم وزیران )تبصره ۲ ماده ۶ 
آیین نامه تسهیالت اعطایی بانک( و تبصره ۸ ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و بند ))ب(( 
ماده ۴ مندرج در فصل )واو( دفترچه قرارداد و به استناد درخواست شماره 9۷/۶31/ ص مورخ 139۷/9/1۵ 
مدیریت بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی مبنی بر جانشینی در قرارداد شماره ۸9۰3۶ مورخ 
13۸9/1۲/1 به استناد قرارداد رهنی شماره 1۶۶۲31 مورخ 139۰/1۲/1۰  و متمم قرارداد شماره 1۶۷۷۵۷ 
مورخ 1391/۷/1۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 بیرجند و تنظیم صورتجلسه جانشینی به 
شماره 9۷/1۲19۷ مورخ 139۷/1۲/۲۸ فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و مدیریت 
بانک صنعت و معدن استان خراسان جنوبی، جانشین در قرارداد شماره ۸9۰3۶ مورخ 13۸9/1۲/1 گردیده 
و قرارداد سابق با شرکت بهبود معادن سرزمین پارس )پارمیکو( )سهامی خاص( به شماره ثبت 3۴1۷۶۰ 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاقد اعتبار و  دفترچه المثنی به نام مدیریت بانک صنعت و معدن 

استان خراسان جنوبی )با همان شماره قرارداد و تاریخ اولیه( دارای اعتبار می باشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر
 برون شهری بیرجند)نوبت دوم(

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه مورخ 139۸/1۰/۲۵ ساعت 1۰ صبح در محل 
نمازخانه پایانه مسافربری بیرجند به آدرس بلوار مسافر - پایانه مسافربری برگزار می گردد. از کلیه اعضای 

انجمن دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند دعوت می گردد 
تا تاریخ  تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×3 حداکثر 

139۸/1۰/۲۰ به آدرس پایانه مسافربری- دفتر انجمن صنفی رانندگان ارسال نمایند.
دستور جلسه: گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
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مصرف ترشک برای رفع
 اختالالت خونی توصیه می شود

خونی،  اختالالت  رفع  برای  ترشک  مصرف 
گردن،  لنفاوی  غدد  سل  بهاری،  های  آلرژی 
بیماری خونی  اختالالت حاد پوستی و نوعی 

شود.  می  توصیه   C ویتامین  کمبود  از   ناشی 
دانه های این گیاه به عنوان مسکنی برای بهبود 
درد مفاصل استفاده می شود. جوشانده برگ و 
دانه های آن به صورت موضعی برای درمان 
دمل موثر است. ترشک برای تصفیه خون، دفع 
زرداب و کارآیی کبد، کلیه و روده ها موثر است.

جلوگیری از سفید شدن 
مو با سنبل الطیب

از  منگنز  بودن  دارا  دلیل  به  سنبل الطیب 
سفید شدن مو جلوگیری می كند و شستن 
چشم  با جوشانده آن سرخی چشم را از بین 

می برد همچنین مقوی معده و كبد است. 
مصرف بیش از اندازه آن می تواند باعث ضعف 
چشم و گوش شود. برای استفاده از خواص 
درمانی گل گاو زبان و سنبل الطیب به ویژه 
ایجاد آرامش و نشاط حداقل هفته ای سه بار 

این دو گیاه را  نوش جان كنید.

گیاه آنغوزه خاصیت مسکن
  و درمان بیماری قلبی دارد

گیاه آنغوزه نفخ بر است و به هضم غذا كمک 
می كند. از این گیاه برای درمان اختالالت 
عصبی در كودكان استفاده می شود.  خاصیت 

مسکن دارد و در كاهش فشارخون و درمان 
بیماری های قلبی عروقی موثر است. برای رفع 
دندان درد، مقداری از آن را با آب لیمو مخلوط 
كنید و با پنبه روی دندان قرار دهید. این گیاه 
به دلیل خواص ضد میکروبی، برای كاهش 

برونشیت مزمن و سرفه نیز مفید است. 

مصرف شیرین بیان موثر برای 
رفع بوی بد زیر بغل و پا

اگر شیرین بیان را قبل از غذا مصرف کنید، برای 
الغری موثر است. برای درمان موخوره، دم کرده 
شیرین بیان را به سر بمالید و برای رفع بوی 

بد زیر بغل و پا از برگ های شیرین بیان پماد 
درست کرده در این قسمت ها بگذارید. در طب 
سنتی از این گیاه برای درمان اسپاسم عضالت و 
تورم، برونشیت، روماتیسم و ورم مفاصل استفاده 
می شود.برابر قند )ساکاروز( شیرینی دارد و عالوه 

بر این، خواص دارویی هم دارد.

تاثیر عرق 
کرفس در الغری 

با آن  بارزی که کرفس  از ویژگی های  یکی 
شناخته می شود، خاصیت الغر کنندگی آن می 
باشد. با خوردن روزانه 3-2 لیوان آب کرفس می 

توان وزن خود را کم کرد و به کاهش وزن کمک 
کرد. اما برخی از افراد ممکن است با خوردن 
کرفس مشکل داشته باشند. از این رو می توانند 
با استفاده از عرق کرفس وزن خود را کاهش داده 

و یا در رژیم غذایی خود بگنجانید.

گزنه سیستم دفاعی بدن را تحریک كرده و با خستگی مقابله می كند. مدت های طوالنی نگاه ها به 
گزنه منفی بوده و محققان به دیده  شک و تردید به این گیاه نگاه می كردند. اما امروزه از گزنه در 
حوزه  سالمتی استفاده  زیادی می شود. می توان گیاه گزنه را به صورت كپسول و جوشانده مصرف 
كرد.گزنه سیستم دفاعی بدن را تحریک كرده و با خستگی مقابله می كند. گزنه به داشتن خواص 
نیروبخشی و ضدخستگی معروف است. همه بخش های این گیاه مفید و قابل استفاده است. در 
فیتوتراپی از ریشه، ساقه، برگ ها، گل و دانه های گزنه برای درمان ناراحتی هایی از قبیل مشکالت 
گوارشی، آرتریت، اگزما، بیماری های مربوط به پروستات، عفونت های ادراری، آسم، آكنه، شوره  

سر و غیره استفاده می شود.

زمانی که دچار حالت هایی مثل ماشین گرفتگی، دریازدگی، سوءهاضمه و غیره شدید معطل نکنید و به 
سراغ نعناع فلفلی بروید. این گیاه معطر ضداسپاسم است و ترشح صفرا را تحریک می کند. زمانی که دچار 
ماشین گرفتگی می شوید، یک قطره روغن گیاهی نعناع را روی نصف یک حبه قند بچکانید و در دهان 

تان بگذارید. اگر نیاز بود دوباره این کار را تکرار کنید.
 زمانی که دچار مشکالت گوارشی می شوید، به فکر دم کرده  نعناع فلفلی باشید. 150 میلی گرم آب جوش 
را روی 1 تا 2 قاشق غذاخورِی ُپر برگ نعناع بریزید. در ظرف را بگذارید و اجازه دهید به مدت 10 دقیقه 
دم بکشد. محلول را صاف و روزانه بعد از غذا 3 فنجان میل کنید.توجه داشته باشید که مصرف روغن این 

گیاه برای زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 6 ماه مورد منع مصرف دارد.

نعناع فلفلی: مفید برای سوء هاضمهیک فنجان گزنه برای کسب انرژی

بیشتر گوش کنید و کمتر حرف بزنید: این راهکار کمی 
در اجرا دشوار است. خیلی ها سعی می کنند با حرف زدن 
دیگران را تحت تاثیر قرار بدهند. اما شما زمانی که به دیگران 
گوش می دهید می توانید مطالب جدیدی بیاموزید، به 
اطالعاتی دست می یابید که تا آن موقع از آنها بی خبر بوده 
اید و همچنین از موضوعاتی که برای طرف مقابل اهمیت 
دارد مطلع می شوید. اگر کمتر و سنجیده تر صحبت کنید، 
دیگران قطعا به صحبت های شما گوش می دهند ولی هر 
چه بیشتر صحبت کنید احتمال اینکه اصال به صحبت های 

شما گوش ندهند بیشتر می شود.

دستور زبان را رعایت کنید: شاید خیلی ها بگویند کاربرد 
گرامر صحیح امری غیر ضروری است، ولی واقعیت این 
نیست. کاربرد صحیح دستور زبان تاثیر بسزایی در تفسیر 
صحبت های شما توسط دیگران دارد. در خیلی موارد نحوه 
استفاده شما از زبان میزان تحصیالت و همچنین آداب 
اجتماعی تان را به نمایش می گذارد و قطعا دوست ندارید که 

این ویترین خود را خراب کنید.
گستره لغات خود را بسط دهید، ولی در استفاده از آنها دقت 
کنید: هر چه تعداد لغاتی که با آنها آشنایی دارید بیشتر باشد، 
انتقال افکارتان راحت تر خواهد بود. با تسلط به تعداد بیشتری 

از واژگان، درک تفاوت های کوچک در معنی کلمات شما را 
در رعایت نکات بسیار ظریفی در ارتباطات با افراد کمک می 
کند. فقط مراقب باشید کاربرد کلمات شما را به یک فرهنگ 
لغات گویا تبدیل نکند. واژگان جدید را بیاموزید و سعی کنید 
آنها را به کار گیرید اما باید آنها را طوری به کار گیرید که 

جمالت شما غیرطبیعی به نظر نرسند.
مطالعه کنید: اگر تمایل دارید که بتوانید در مکالمات با سایرین 
شرکت کنید و خودتان هم موضوعاتی را برای بحث و تبادل 
 نظر پیش بکشید، بیشتر مطالعه کنید. مطالعه هر مطلبی 

می تواند مفید باشد: داستانی، تاریخی، شعر، نمایشنامه

 راهکار برای اینکه باهوش تر به نظر برسید

آیات روز

برای آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی خدا هرگز بر ایشان 
نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمایی نمی  کند. )سوره مومنون/ آیه  6(

سخن روز

همیشه خودت باش،خودت را ابراز کن، به خودت ایمان داشته باش؛ به دنبال شخصیتی موفق نباش 
که از آن تقلید کنی. )بروس لی(

شنبه  * ۷ دی   13۹۸ * شماره ۴52۹
4

جدول ۴۵۲۹                        

افقي:  1- حرف صریح - پایتخت 
گواتماال  - ناگهاني خودماني 2- 
فراموشکار-  نکته ها  - نمایشنامه 
رادیویي 3-  کنار - شک کننده - 
زائو ترسان ۴- کرم کدو - راوک  
- ضرورت 5- پرنده اي با منقار 
کوتاه - پدر خلیل ا...-  پهنا 6- 
بي ریا  -سماق - رود مرزي در 
شمال غرب کشورمان ۷- بخشي 
از اوستا  -الغر و نحیف  -نفرین 
نامي  نقاشان  از  پروردگار-    -۸
ایران - دفاع فوتبال ۹-  زیارت 
اعالن 10-     - پوسیده   - کننده 
صفت- سرو  بالش-  دست آموز 
از  تهران-  معروف  زندان    -11
رنگ هاي ترکیبي - عدد دریاچه 
12-  قطعي و مسلم - الزم - 
بالین 13- بوي رطوبت - مسابقه 
اتومبیلراني - از آثار معروف نظامي 
و  آرزو   - یدک    -1۴ گنجوي 
چشمداشت - آفریده شدگان 15-  
گیاه تاجریزي-  از تالیفات آذري 

طوسي -  گیاه توخالي

عمودي: 1- حیله گر حافظ - 
تهیدست و محتاج - مقصود 2- 

سین   هفت  از   - مقوایي  جعبه 
گرمابه 3- دو به هم زن- از ماه 
های رومیان  - ستون بدن ۴-  
جهان-  بهتر از هیچي - هیدت 
 -5 دهند  مي  تشکیل  را  دولت 
مهره   - مالطفت   - پوشاننده 
اي در شطرنج  6- قطب مثبت 
باتري-  پاندول-  تن پرور و کاهل 
۷-  انجام کاري بیش از یکبار-  
باهوش و زرنگ - روزها ۸-  من 
و شما-  التاري - ضمیر وزني 

۹-  کرم شب تاب - از دسرهاي 
همراه غذا - زبانه ترازو 10-  اقلیم 
و مملکت - مرد بخشنده-  سربها 
11- همراه شکلک  -انبار گندم 
- بزرگي وشکوه 12-  از واجبات 
نماز - زانو بند شتر - لشکر و قشون 
گازهاي  از   - توفیر  13-  حرف 
آلي-  وسیله اعدام قدیمي 1۴-  یار 
همایون - مقام و درجه - اصول 
و مباني 15- ظرفیت شیمیایي - 

پادشاهان - از اعمال حج

جدول کلمات

1۲3۴۵678۹1۰111۲131۴1۵
1
۲
3
۴
۵
6
7
8
۹
1۰
11
1۲
13
1۴
1۵

موفقیت و انرژی

افراد موفق

ذهن تان را به سوی فرصت ها باز کنید

نگاه می کنید،  را  انباری خانه  اگر وقتی داخل 
یک سایه تیره شبیه به مار ببینید، واکنش تان 
احتمااًل پریدن از روی ترس خواهد بود ولی بعداً 
وقتی دقیق تر نگاه کنید و ببینید آن سایه فقط 
یک شلنگ بوده است، از اینکه گول بازی های 
ذهن تان را خورید احساس احمق بودن خواهد 
کرد. سعی نکنید با تجسم های فریبکارانه کنترل 
شوید. نگرش تان را تغییر دهید و ذهن تان را به 
سوی دنیای جدیدی از فرصت های هیجان انگیز 
به  تازه  با چشمانی  کنید.  باز  و رضایت بخش 
زندگی تان نگاه کنید و خواهید دید که روابط تان 
چقدر بهتر شده، چقدر هیجان بیشتر و ناراحتی و 

تلخی و عصبانیت های کمتری خواهید داشت.

افراد موفق هنگام ناهار چه می کنند؟
ترک کردن محل کار: این کار یک راه اساسی 
برای استفاده صحیح از وقت ناهار است. ترک 
فراهم  شما  برای  فرصتی  کار  محل  کردن 
می کند تا از شلوغی به دور باشید و تجدید قوا 
کنید. اما اگر در این زمان در اتاق کارتان باشید، 
همکاران و رئیس تان برای كار به شما مراجعه 

می كنند.
و  كردن  كنترل  هفتگی:  كار  كردن  مرور 
زیر نظر داشتن زندگی كار سختی نیست. 
به همین علت است كه افراد موفق عادت 
به بازنگری دارند. برای مثال در وقت ناهار 
می توانید ایمیل هایی كه فرستاده اید را مرور 
یا  بعدی چیست.  اقدامات  بدانید  تا  كنید 
می توانید با مراجعه به تقویم به قرارهایی كه 
در طول هفته دارید نگاهی بیاندازید. هر دوی 
این كارها تمرینی هستند كه شما را در زمان 

جلو  می برند.
كه  می دانند  موفق  افراد  كردن:  ورزش 
ورزش كردن برای سالمت ذهن و جسم 
از وقت  افراد قسمتی  این  است.  ضروری 
ناهار را به ورزش كردن اختصاص می دهند 
مثاًل پیاده روی می كنند و یا چند حركت 
نرمشی انجام می دهند. ورزش كردن راه 
از  ناشی  استرس  كاهش  برای  مناسبی 

محیط كاری است.
 برقراری دوستی: تقسیم غذا با دیگران یکی از 
بهترین روش ها برای برقراری رابطه دوستانه 
است. افراد موفق می دانند دوستی ها از یک 
بعدی،  قدم  می شود.  شروع  ساده  مالقات 

بیشتر وقت گذراندن با آن ها است.
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تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

نیازمندیم 
به یک فروشنده خانم نیازمندیم.

ساعت کار: ۹ تا ۱۳ 
و ۱6 تا ۲۰/۳۰ 

حقوق ۵۰۰ هزار تومان
آرایشی و بهداشتی چشمک - امامت ۲/۱ 

ضمانت چک یا سفته     ۰۹۱۵666۹6۰۲
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ی
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 ت

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

۰۹1۵   866   8۰۰۲ 

ایزوگام محمدزاده
توحید- نبش چهارراه دوم توحید

05۶ - 32 44 71 10
0915  1۶5  2۶00

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155۶582۶8  - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

یک شرکت راهسازی به یک نقشه بردار 
جهت کار در نایبند طبس نیازمند است. 

۰۹۱۵۵6۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 
ایران ۳۲  ۱۷۵ ن ۱۱ به نام اسمعیل محمدی 
شهرائی به شماره ملی ۰6۵۲۵6۵۹۳۱ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

به تعدادی فارغ التحصیل رشته های 
علوم آزمایشگاهی،دندان پزشکی، 
 پرستاری و داروخانه جهت تدریس 

در مرکز انجمن علمی و آموزشی پزشکی ایران نیازمندیم.

رزومه و مدارک تحصیلی خود رابه شماره موبایل ۰۹۱۲۷۹۹۹۶۳۸ 
فقط در واتساپ ارسال نمایید.

م 
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ن

جهت اطالع بیشتر به شماره ۳۲۲۳۳۸۳۰۰ تماس بگیرید

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

۳۲۴۳۵6۸6 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـی ) مدرن برتر(
  شبانه روزی

تاالر سـی کـاج

 و 
ت
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پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱6۴۱۴6۴ - ۰۹۳۸۰۱6۰۷۷۹

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری

  ۰۹۱۵۱6۳۵۸6۰ - کرباسچی

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151۶02835- 0915۶۶55۶01  ترابی

ی
ـزئ

و ج
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 کل
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)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

  بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹1۵7۲38۰۰1 - دباغی
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افراد فاقد مدارک هویتی در مناطق مرزی تعیین تکلیف شوند 

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت برخی افراد در هویت های تابعیتی، گفت: گاه ممکن است برخی افراد در مناطق مرزی ایرانی 
االصل باشند اما به دالیلی برای بدست آوردن هویت ایرانی خود مشکل داشته باشند.حجت االسالم عبادی در دیدار با مدیرکل و کارکنان ثبت احوال خراسان 

جنوبی اضافه کرد: برعکس برخی افراد هویت ایرانی ندارد اما پایشان به جایی بند بوده و امکانات دارند و تالش هایی برای دریافت هویت ایرانی می کنند.

*همایش علمای اهل سنت استان با 
موضوع تبیین نقش علما در حماسه ۹ 

دی در شهرستان درمیان برگزار شد.
*اثر نویسنده صدای خاوران در اولین 
جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط 

ترافیکی لوح سپاس گرفت.
* زهرا رجبی بانوی دارتر استان اول 

ایران، چهارم آسیا و چهلم دنیا شد.
زیباسازی  به  تومان  میلیارد  یک   *

بیرجند در نوروز ۹۹ اختصاص یافت.

خبر کوتاه

تجلیل از صادرکنندگان
 برگزیده خراسان جنوبی 

ایرنا- آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده 
خراسان جنوبی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، 
استاندار  بازرگانی و  امور  معدن و تجارت در 
خراسان جنوبی برگزار شد. در این آیین از احتشام 
مدیرعامل تروند زعفران به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی در رده محصول استراتژیک زعفران، 
اکبر فالحی مدیرعامل صنایع کاشی و سرامیک 
فرزاد، سید علی خیریه مدیرعامل دامپروری و 
کشاورزی ستاره کیان ، نوربخش مدیرعامل 
حسین  نیلوفر،  سرامیک  و  کاشی  صنایع 
علیرضا   ، باقران  سیمان  مدیرعامل  اکبری 
اکبری مطلق مدیرعامل سیمان قائن ، علی 
طاهری مدیرعامل آیدا سرام ، ایمان علیدوست 
مدیرعامل شرکت بهبود صنعت بیرجند،  رمضان 
کریتی ثانی مدیرعامل ذغالسنگ پروده طبس، 
سید حسین خیریه مدیرعامل مرغ مادر جنوب 
خراسان و محمد ابراهیم رمضانی مدیرعامل 
شرکت تعاونی مرزنشسینان شفق اسدیه به 

عنوان صادرکنندگان برتر استان تجلیل شدند.

برخورد با جرائم انتخاباتی 
اطالع رسانی می شود  

مهر- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با 
تأکید بر اینکه در برخورد با مردم باید رأفت 
اسالمی داشته باشیم، گفت: برخورد با جرائم 
انتخاباتی اطالع رسانی می شود. حجت االسالم 
معاونین،  شورای  در  حمیدی  ابراهیم 
دادستان های  و  قضائی  حوزه های  رؤسای 
داریم  اعتقاد  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
قانونی که برای اعمال مجازات های جرایم 
انتخاباتی داریم نیاز به بازنگری دارد، چرا که 
خیلی پیشگیرانه نیست ، گفت: به رؤسای 
دادگستری های خراسان جنوبی و دادستان ها 
تأکید می کنم که اگر باوجود همه پیشگیری ها 
جرم انتخاباتی رخ داد، به هیچ وجه از کنار آن 
نگذشته و دقیق، با سرعت و قانونمند به آن 
رسیدگی شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در خراسان جنوبی دستگاه قضائی و دادستان ها 
حمایت از تولید و اشتغال را در برنامه خود 
قضائی  رأی  و  دستور  هیچ  دارند،اظهارکرد: 
توسط قضات و دادستان ها نباید منتهی به 
تعطیلی یک واحد تولیدی شود و از طرف 
برای حل  را  خود  تالش  نهایت  باید  دیگر 
مشکل واحدهای تولیدی که از قبل تعطیل 

شده، داشته باشیم.

پرداخت 290میلیارد از 970 میلیارد تومان تعهد دولت برای توسعه استان 

نوبخت طلسم وعده ها را شکست 

گروه خبر- دیدار دوباره اش با خراسان جنوبی 
آن قدر به درازا نکشید که آشنا بودنش به 
پایتخت،  قلب  از  تلوزیونی  های  تصویر 
کشور،  شرقی  استان  از  دورتر  ها  فرسنگ 
وصل شود. برای مردم خراسان جنوبی، برای 
روستا نشینانش ، چهره ای آشنا بود. صدایش 
برای ساخت واحدهای مقاوم و حمایت بی 
سابقه دولت برای تامین منابع مالی این پروژه 
بزرگ در حافظه شان مانده بود. حرف های 
نوبخت را با لهجه شنیدنی خودشان مو به مو 
می گفتند و این ده ماه در »هج و نج « حرف 
ها را پوشیده از لباس عمل دیدند. وقتی هم 
از رقم های باورنکردنی برای شروع پروژه راه 
آهن در استان می گفت، حافظه تاریخی اشباع 
شده از وعده ها شاید به انتظار نشست تا مگر 
اتفاقی متفاوت را تجربه کند و دیروز جمعه 6 
دی ماه چنین شد.او؛ معاون رئیس جمهور در 
مراسم افتتاح 20 هزار واحد مسکونی گفت: 
ما تعهد کرده ایم در سراسر استان خراسان 

جنوبی ۹۷0 میلیارد تومان در دو سال برای 
زیرساختی  پروژه های  و  طرح ها  اجرای 
پرداخت کنیم که سهم امسال چیزی حدود 
۴۷0 میلیارد تومان است که از این مقدار تا 
پرداخت کردیم. تومان  میلیارد  کنون 2۹0 
این جمالت در روستای ُهُج نُج  که برای 
افتتاح 22 واحد مسکونی ویژه نیازمندان به 
نمایندگی از فاز اول طرح ، میزبان »نوبخت 
چهره ی  با  »امروز  اینکه  شد،  ثبت  بود« 
دیگری از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
روبرو هستیم که آن، چهره عمران و توسعه 
است و در این خصوص شاهد افزایش روز 
افزون زیرساخت های اساسی در کشور هستیم 
و اتصال بیرجند به شبکه سراسری یکی از 
این زیرساختهاست.«رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در خصوص واحد های افتتاح 
شده در خراسان جنوبی گفت: به غیر از 2 هزار 
مسکنی که امروز افتتاح شد کار های ادامه ۱0 
هزار واحد در حال انجام و نهایی شدن است. 

وام 40 میلیونی به شرط 
بازگشت به روستا

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم  گفت: 
از ۱0 هزار واحد مسکونی که برای نیازمندان 
خراسان جنوبی تصویب شد ۵ هزار واحد سهم 
بنیاد مسکن است که تا کنون ۱۵00 واحد را 
ساخته ایم و تا دهه فجر ۱۵00 واحد دیگر 
را میسازیم.تابش افزود: عالوه بر ساخت این 
طرح های  روستاها،  در  مسکونی  واحد های 

هادی و راه روستایی هم برایشان می سازیم.
وی همچنین به جوانان خوش خبری داد: 
اگر جوان ها به روستا هایی بیایند که بنیاد 
خانه  محرومان  برای  آن ها  در  مسکن 
تومان  میلیون   ۴0 آن ها  به  است  ساخته 
وام روستایی می دهیم تا برای خود شغل 
به  طبیعی  منابع  رایزنی  با  و  کنند  ایجاد 
از  و  می دهیم  هم  کشاورزی  زمین  آن ها 
آن ها  به  نیز  )ره(  امام  محل حساب ۱00 
کمک بالعوض اعطا می کنیم تا روستا ها 
بار دیگر رونق بگیرند.بختیاری رئیس کمیته 
این  در  )ره( کشور هم  امام خمینی  امداد 
مراسم با اشاره به اینکه مسئولیت ساخت 

۱۷ هزار واحد مسکونی در کشور به عهده 
این نهاد گذاشته شده است گفت: از این 
تعداد ۵ هزار واحد در خراسان جنوبی ساخته 
اندازی  راه  از  همچنین  می شود.بختیاری 
روستا های  در  خورشیدی  پنل  هزار   20
کشور بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین 
دستگاه های مختلف برای اشتغال مناطق 

کم برخوردار خبر داد. 
درخواست جدید 

»معتمدیان«  از »نوبخت« 
استاندار هم گفت: مسیر توسعه استان کم 
است  برخوردار خراسان جنوبی هموار شده 
که شروع پروژه راه آهن، جذب 200 میلیارد 
تومان برای راهها، بهره برداری از ۴20 کیلومتر 
بزرگ راه و باند دوم و ساخت 2۹ بوستان در 
2۹ شهر استان از جمله پیشرفت های این 
استان در مسیر توسعه است.معتمدیان افزود: 
با شروع پروژه ساخت مسکن محرومان در 
خراسان جنوبی جمعیت قابل توجهی دارای 
شغل شده اند به طوریکه در تابستان امسال 
۵ درصد کاهش بیکاری داشته ایم.استاندار 
خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه در 

خراسان جنوبی ۳00 روز از سال آفتابی است، 
از آقای نوبخت خواست این استان کم درآمد 
را برای رونق اشتغال در بخش درآمدزایی از 
تولید انرژی خورشیدی، یاری رساند. پس از 
افتتاح رسمی فاز اول ۱0 هزار واحد مسکونی 
در استان ، معاون رئیس جمهور به همراه 
دیگر مسئوالن برای ارزیابی از روند عملیات 
قطعه ۱6 راه آهن زاهدان - بیرجند - ایستگاه 
یونسی در شرق کشور، به محل اجرا رفتند. 
این  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
مراسم از پیشرفت هفت درصدی پروژه خبر 
در سال جاری 2۵  پروژه  این  افزود:  و  داد 
میلیارد تومان اعتبار داشته که با پیگیری های 
استاندار و مساعدت سازمان برنامه و بودجه 
تخصیص پیدا کرده است. مجعفری با اشاره 
اینکه عملیات زیرسازی پروژه در حال  به 
انجام است افزود: شرکت ویسا با مبلغ ۹0 
میلیارد تومان برنده مناقصه راه آهن در این 
قطعه شده که به مدت ۴2 ماه تعهد اجرای 
طرح را دارد. نوبخت دیروز پس از توضیح 
نتایج سفرش در یک نشست خبری خراسان 

جنوبی را ترک کرد.

ری
 اکب

س :
عک

تخفیف ۲0 درصدی عوارض ساختمانی بیرجند

 صداوسیما- معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند گفت: به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای 
اسالمی شهر بیرجند، مؤدیانی که عوارض ساختمانی خود را در بازه های زمانی 20 دی تا 20 اسفند به صورت 
نقدی پرداخت کنند از تخفیف 20 درصدی برخوردار می شوند.بهدانی افزود: این اقدام به منظور رونق صنعت 
ساختمان و بستر سازی برای ایجاد اشتغال و کمک به توسعه شهری انجام می شود. وی گفت: راهکار بازگشت 

بازار ساختمان به مسیر رونق و پویایی، اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی است.

آمار اعتیاد تا سال ۱400 در استان ۲0 درصد کاهش می یابد

مهر - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به بومی سازی طرح یاری 
گران زندگی در استان، گفت: بر اساس این طرح تا افق ۱۴00 باید تعداد معتادان استان 20 درصد کاهش 
یابد. محمدرضا حسنی مقدم با بیان اینکه این طرح در سه زمینه پیشگیری و فرهنگی، درمان و صیانت 
از بهبودیافتگان مواد مخدر در حال اجرا است، بیان کرد: این طرح در خراسان جنوبی بومی سازی شده و 

نخستین استانی بودیم که در سطح کشور بومی سازی طرح را انجام داده ایم.

معاون استاندار: مدیران هم ورزشکار باشند 

محمودآبادی- معاون سیاسی استاندار گفت: امیدواریم مدیران دستگاه های اجرایی هم خودشان ورزشکار 
باشند و هم فرصت را در اختیار بدنه نیروی انسانی خود قرار دهند چرا که تربیت بدنی در نظام ما ارتباط 
مستقیم و معناداری با زندگی و ادامه حیات، نشاط و شور زندگی انسان دارد.خوش خبر در مراسم افتتاحیه 
دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه های اجرایی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی که در صف 
مقدم پاسخگویی به نیازهای جامعه هستند گفت: هر چه جامعه شاد و توسعه یافته باشد و بتواند مطالبات منطقه 
خود را از مجاری قانونی دنبال کند به طور قطع میزان پاسخگویی و پای کار آمدن  کارکنان دستگاه های 
اجرایی در پاسخ به نوع مطالبه شهروند در کمال دلسوزی و احترام و با تمام توان اجرایی انجام خواهد شد. 
مدیرکل ورزش و جوانان هم گفت: این دوره از مسابقات با شعار »کارمند فعال- ایران فعال« آغاز به کار کرد.و 
شرکت کنندگان در در قالب ۱۳۳ تیم ورزشی ویژه خواهران و برادران در هشت رشته شنا، آمادگی جسمانی، 
والیبال، طناب کشی، بدمینتون، دارت و فوتسال با یکدیگر به رقابت می  پردازند.عزیزی با بین اینکه این دوره از 
مسابقات تا بهمن ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: برگزیدگان دومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه های 

اجرایی خراسان جنوبی به مسابقات کشوری معرفی می شوند.

روزآمد

امام جمعه بیرجند: بصیرت 
مردم رو به فزونی است

در خراسان  فقیه  ولی  نماینده  ایرنا- 
گفت:  بیرجند  جمعه  امام  و  جنوبی 
بصیرت مردم رو به فزونی است که 
جای شکر دارد و باز هم باید افزایش 
علیرضا  سید  االسالم  حجت  یابد. 
نمازجمعه  خطبه های  در  عبادی 
)عج(  المهدی  مصالی  در  بیرجند 
و  روز بصیرت  با گرامیداشت ۹ دی 
تجدید میثاق امت با والیت گفت: مردم 
در ۹ دی امسال نیز با حضور باشکوه 
خود پاسخی قاطع به فتنه گران توطئه 

اخیر در کشور خواهند داد.

خطبه های آدینه

هر شهروند؛ یک سفیر 
مبارزه با مواد مخدر

اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی،   - ایسنا 
استانداری خراسان جنوبی در کمیته توسعه 
مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد 
با تاکید بر نقش مردم در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر، افزود: خراسان جنوبی در مسیر ترانزیت 
مواد مخدر بوده، بنابراین جدیت امر مبارزه با 
مواد مخدر در استان بسیار حائز اهمیت است. 
خوش خبر با اشاره به ضرورت اجتماعی کردن 
امر مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی، 
تصریح کرد: اگر قصد داریم ریشه مشارکت را 
قوی کنیم، باید هر شهروند یک سفیر باشد تا 

دامنه مبارزه با مواد مخدر تقویت شود.

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 ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09۱۵۵60۲737

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی ۵000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

به اطالع همشهریان عزیز می رساندخرید نقدی ۱0 درصد تخفیف
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲044400 - 3۲044۱۱3 -09۱۵۱600۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09155608907 - 09156706538

طراحی رایگان قبل از  اجرا 
سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک

 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

کابینت MDF شهابی

site.indd   5 ظ.ب 08:19:28   27/12/2019



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

        
    

  
 
 

  
امام کاظم علیه  السالم فرمودند :

اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الَْعَمِل
مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار.

)تحف العقول، ص3۹۷(

11:33
16:53
22 :48
5 :08
6 :34

امین جم - بیست و سومین آیین تجلیل 
از صادرکنندگان نمونه استان با حضور قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار 
نمایندگان  مجمع  رئیس  جنوبی،  خراسان 
استان و دیگر مسئوالن استانی برگزار شد. 
در این مراسم از مجتمع کاشی و سرامیک 
فرزاد به عنوان صادر کننده نمونه کشوری و 

استانی تقدیر شد. 

رونق تولید بدون توجه 
به صادرات شکل نمی گیرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
مراسم اظهار کرد: صادرات در سال 98 رنگ 
و بوی دیگری دارد چرا که صادرکنندگان در 
سخت ترین شرایط اقتصادی توانستند گوی 
رقابت را از رقبا بربایند. مدرس خیابانی، با 
بیان اینکه در حال حاضر رونق تولید بدون 
افزود:  نمی گیرد،  شکل  صادرات  به  توجه 
مشکالت  ما  تولیدی  واحدهای  از  بخشی 
زیادی از جمله کمبود نقدینگی،کمبود مواد 
دارند  بیمه ای  مشکالت  و  مسائل  اولیه، 
اما باید بدانیم توسعه بازار داخلی و توسعه 

تولید  بازار صادراتی مهمترین مسیر رونق 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی  است. 
به دالیل مختلف  ما  داخلی  تقاضای  بازار 
داد:  ادامه  است،  شده  محدود  و  کوچک 
اگر بتوانیم در مسیر توسعه و رونق داخلی 
اقدام کنیم تنها راه آن، رونق صادرات است. 

ناراحتی تولید کننده از
تحریم داخلی است، نه خارجی 

صنایع  بازرگانی  اتاق  های  استان  مدیر 
معادن و کشاورزی کشور هم در ادامه بعد 
از شنیدن درد دل های مدیر عالی کاشی 
و سرامیک فرزاد با بیان اینکه می خواهم 
از  نصفه خالی لیوان حرف بزنم،گفت:تولید 
ناراحت  خارجی  تحریم  از  ما  کنندگان 
اند. ناراحت  داخلی  تحریم  از  بلکه   نیستند 

های  تحریم  همین  اینکه  بیان  با  زمانی، 
ای  تولیدکننده  تا  شده  باعث  داخلی 
به  برافروخته  اینگونه  فالحی  آقای  مانند 
صادرات  داد:  ادامه  شود،  معترض  شرایط 
شود  روبرو  موانع  با  اگر  که  تولید  یعنی 
و   ملی  درآمد  عدم  و  بیکاری  رشد  شاهد 
بود. خواهیم  فراوان  اقتصادی  مشکالت 

مسئوالن مشکالت را می دانند 
اما در عمل کاری نمی شود

نیست که  است: هیچ مسئولی  معتقد  وی 
فعاالن  و   صادرکننده  و  کننده  تولید  درد 
این  همه  و  باشد  نشنیده  را  اقتصادی 
عمل  به  اعتقاد  اما  دانیم  می  را  مشکالت 
عمل  حرکت  باید  کرد:  تاکید  وی  نداریم. 
را  ما  مملکت  که  چرا  شود  انجام  گرایانه 
است. رسانده  اینجا  به  درمانی  وگو  گفت 

بخش صنعت باید حمایت شود 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
گفت:  مراسم  این  در  هم  اسالمی  شورای 
از  کرمانشاه  مانند  استانی  روستای  بدترین 
وضعیت  جنوبی  خراسان  روستای  بهترین 
سیاست  افزود:  نظرافضلی  دارد.  بهتری 
حمایت از بخش معدن در  مقیاس کوچک 
اتفاق  جنوبی  خراسان  کردن  پایلوت  و 
خوبی بود ولی اگر کسی را که در منطقه 
زده  معدن  کویر  در  که  دهسلم  مثل   ای 
بکند.  کاری  تواند  نمی  نکنید،  حمایت  را 
وی با بیان اینکه با وجود خشکسالی های 
استان  در  را  صنعت  بخش  باید  ساله   ۱9
پیش ببریم،ادامه داد:معافیت مالیاتی که از 
سال 8۳ مصوب شده چرا در خراسان جنوبی 
این  با  کرد  توجه  باید  و  نمی شود  اجرایی 
آید. نمی  استان  به  شرایط سرمایه گذاری 

قدردانی از مسئوالن 
به پاس پیگیری مشکالت 

مدیر عالی صنایع کاشی و سرامیک فرزاد در 

حاشیه این مراسم در گفت و گو با خبرنگار 
ما  با تقدیر و تشکر از رئیس سازمان صمت، 
جهت  شان  همکاران  و  شهرکی  مهندس 
کنندگان  صادر  از  جلسه،تقدیر  این  برپایی 
نمونه استانی و ملی که برای توسعه استان  
تالش کرده اند ، قائم مقام  وزیر صمت  دکتر 
مدرس خیابانی و هیئت همراه، رئیس مجمع 
نمایندگان و تشکر ویژه از استاندار خراسان 
جنوبی و معاونین استاندار جهت حمایت های 
بی دریغ در خصوص حقوق از دست رفته این 
استان از سال ۱۳8۳ مانند معافیت مالیاتی که 
هر چند اجرایی نشده ولی شایسته قدردانی 
استاندار  های  هماهنگی  با  است،گفت: 
خراسان جنوبی شاهد حضور  دکتر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس  سازمان برنامه 
و بودجه کشور، دکتر امیری معاون  پارلمانی 
رئیس جمهور، دکتر رحمانی وزیر صمت ، 
دکتر صالحی نیا  معاون وزیر صمت در استان 
پیگیری  خصوص  در  آنها  مساعد  قول  و 
اجرای معافیت مالیاتی استان بوده ایم که امید 
می رود محقق شود. وی افزود: با همکاری 
نمایندگان و مکاتبات استانداران قبلی و فعلی 
 که به حق پیگیری های جناب آقای معتمدیان 
در خصوص حقوق از دست رفته صنعتگران 
و مرزنشینان که سربازان خط مقدم جبهه 
می باشند شایسته قدرشناسی است، خواسته 
ها و دغدغه های آنها منعکس شده است.

محرومیت های زیرساختی
 در خراسان جنوبی 

وی ادامه داد: با توجه به محرومیت استان 
خراسان جنوبی و فاصله ۱200 کیلومتری 
با مرکز کشور، نبود خط ریلی و جاده های 
نامناسب دوطرفه، نبود جاده های مبادالتی 
و برون مرزی، نبود خطوط هوایی مناسب  
و  افغانستان  محروم  کشور  با  همجواری 
همچنین  و  پاکستان  کشور  به  نزدیکی 
نیز  و  بلوچستان  و  استان محروم سیستان 
که  استان  صنعتی  شهرکهای  محرومیت 
برابر  چندین  و  ندارد  مناسبی  زیرساخت 
هزینه های سربار به تولیدکنندگان تحمیل 
باشد.  ویژه  هم  ها  حمایت  باید  کند،  می 

توجه ویژه به خراسان جنوبی
 در معافیت مالیاتی

 
وی با اشاره به گفته های  استاندار محترم که 
درآمد سرانه استان مرزی و محروم خراسان 
ردیف  در  و   میلیون   88 از  کمتر  جنوبی 
دارد،گفت:  قرار  کشور  های  استان  آخرین 
همین محرومیت ها باعث شده معاون اول 
رئیس جمهور دکتر جهانگیری طی نامه ای 
به آقایان دکتر  دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی، 
و  تجارت  و  صنعت،معدن  وزیر  رحمانی 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کند با توجه به لزوم حمایت از سرمایه گذاری 
در این استان مهم، مرزی و متاسفانه محروم 

، اقدامات الزم صورت گیرد.

در  رهبری  فرمایشات  به  توجه 
و  محروم  مناطق  به  ویژه  توجه 

مرزی

العمل ها و  وی به برخی دیگر از دستور 
نامه های مسئوالن کشوری برای حمایت 
از صنعتگران در استان اشاره کرد و گفت:  
به  عنایت  با   ، نوبخت  دکتر  دستور  طبق 
به  پورمحمدی  دکتر  آقای  جناب  نامه 
مصوبه  اجرای  و  پارسا  دکتر  آقای  جناب 
اداره  توسط  استان  کارگروه ستاد تسهیل 

کلیه صنعتگران  استان،  مالیاتی  امور  کل 
سوی  از  سال  نامگذاری  به  توجه  با 
“اقتصاد  نام سال  به  رهبری  معظم  مقام 
مقاومتی و رونق تولید” و با توجه به اینکه 
در  منطقه  این  در  سال  چندین  رهبری 
اوایل انقالب در تبعید بوده اند و نسبت به 
در  دارند  آشنایی کامل  محرومیت منطقه 
انتظار عملیاتی شدن حقوق از دست رفته 
رونق  باعث  امر  این  که  باشند  می  شان 
تولید و ارتقای زیرساخت و رغبت سرمایه 

گذاران خواهد شد.

مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد صادر کننده نمونه کشوری و استانی در سال 98
عکس ها : امین جم، مجتبی گرگی
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