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هرگونه نوشته و تصویر روی 
وسایل نقلیه ممنوع!

صفحه 7 

103 خانوار کمیته امداد 
صاحب خانه شدند

       صفحه 7 
جزئیات پرداخت وام 
ضروری بازنشستگان 

در خراسان جنوبی
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  بازنشستگی   صندوق  مدیر  برزجی- 
شروع طرح اعطای وام ضروری بازنشستگان  ) ادامه خبر در صفحه 7(

تحت فشار استعفایم 
را نوشته ام                                  
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بیل و کلنگ مسئوالن برای احداث نیروگاه 
                                                                                                                                                             / مشروح خبر در صفحه 7 

سرمقاله

  راهپیمایی اربعین  تمرین 
همگامی مردم ومسووالن

 *امین جم

این روزها همه جا حرف از اربعین است و حضور 
هم  ها  خبر  اربعین؛همه  روی  پیاده  در  زائران 
 حول نحوه ثبت نام و هزینه ها و برنامه ریزیهای

 انجام شده برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم 
در  اخیر،  سال های  اربعین  مراسم  جمعیت  است. 
مسالمت آمیز  اجتماعات  بزرگترین  از  یکی  صدر 
جهان قرار دارد.اربعین تنها یک روز نیست، بلکه 
یک حرکت بزرگ است که موجب آغاز شناخت 
قیام حسینی است. اربعین قیام امام حسین)ع( را 
به موضع برتر تبدیل  کرد که تا امروز ثمرات آن 
زیارت  برای  جمعیت  سیل  این  است.  مشخص 
چهلمین  از  که  است  حرکتی  ثمرات  از  اربعین 
شد.  آغاز  سیدالشهدا  حضرت  شهادت  روز  
شوند نمی  اربعین  زیارت  به  موفق  که   کسانی 

نیز با حس و حال متفاوتی روبرو هستند. سفری 
به دل  آنقدر  و  ماند  در ذهن می  تا مدت ها  که 
می چسبد که هرکس که یکبار هم رفته،مشتاق 
است دوباره ، دوباره و دوباره حس و حال اربعین 
مشقت  و  ها  وجود سختی  با  کند.حتی  تجربه  را 
)ادامه سرمقاله در صفحه 2(  .  . اربعین.  پیاده روی  های 

رئیس جمهور:
امید مردم را 

خدشه دار نکنید

ظریف:
 اگر مدافعان حرم نبودند 

داعش در دمشق و بغداد مستقر بود

سلیمی نمین: 
خنده ظریف در برجام 

کارساز نبود

کمال خرازی   :
نمی توانیم دست خود را ببریم 

چون دیگران اصرار دارند
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پدر عزیزمان شادروان 

محـمدرضـا   عجـمـی 
در سالروز تولد قشنگت  جای تو خالیست. 

و چقدر دلمان برایت تنگ است. چو آسمانی شدی
 این روز را به همه فرشتگان آسمان تبریک می گوییم. 

روز تولد تو گرچه نَِیم کنار تو
مبارک ای عزیز جان تولد و بهار تو

پدرم تو نیستی ولی برادر خوب مان مسعود و مادر عزیزمان برایمان پدری می کنند 
از زحمات بی دریغ شان بی نهایت ممنونیم.

اصالحیه آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
حوزه ثبتی شهرستان بیرجند شناسه آگهی 98469

شرح در صفحه 4

جناب آقای
 حاج علی اکبر فالحی

مدیر عامل محترم مجتمع
 تولیدی کاشی فرزاد بیرجند

بی شک افتخار عنوان 

صادرکننده نمونه ملی در سال 96

را که حاصل مدیریت مدبرانه و  همت و 
 تالش جناب عالی و کارکنان محترم تان 

در واحد تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد بوده است، ارج نهاده
 و شایسته ترین تقدیرها را تقدیم تان می داریم 

پیشرفت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی 

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی 
و مجموعه عظیم و توانمند کاشی فرزاد 

کسب عنوان
 صادر کننده نمونه ملی در سال 96 

را که نشان از تالش مستمر جناب عالی و کارکنان محترم آن 
مجموعه می باشد، ارج نهاده و صمیمانه تبریک عرض نموده و از 

درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم. 

بیرجند کوریان  زیارتی  و  جهانگردی  هوایی،  مسافرت  خدمات  شرکت 

 به شماره ثبت 747
این تعاونی در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی واقع در حاشیه بلوار صیاد شیرازی شهر بیرجند را ازطریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
مدارک از تاریخ 96/08/01 لغایت 96/08/10 به آدرس: بیرجند انتهای خیابان شهید آوینی- بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور- ساختمان مرکزی - طبقه سوم- مدیریت مالی آقای نوری 

ابوذری مراجعه یا  با شماره 05632202263 و 09151625367 تماس حاصل نمایید. آخرین فرصت ارسال مدارک پایان وقت اداری مورخ 96/8/24 می باشد.
ضمنا روی پاکت قید گردد مربوط به مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهر بیرجند تذکرات: 1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای خود را در پاکت های 
جداگانه ای الک و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند . پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکی معادل5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان 
مزایده در  تکمیل شده شرایط خاص  شرکت  فرم   - متقاضی  امضای  با  مربع  متر  در هر  پیشنهادی  مبلغ  با درج  مزایده  در  تقاضای شرکت  تکمیل شده  فرم   پاکت ب( 

 - کپی ضمانت نامه بانکی همچنین همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارک را با پست سفارشی به آدرس اعالم شده در جدول  ذیل ارسال ارسال نمایند .
2-  به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده در پاکت الف، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری جهت تسویه حساب به آدرس فوق مراجعه نموده و 
اصل فیش پرداختی را به امور مالی تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقی و 
مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار می گردد که در این صورت سپرده تودیعی به نفع تعاونی 

ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت . 
 4- کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کال به عهده برنده مزایده می باشد .

5- بازگشایی پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/8/28 در محل امور مالی انجام خواهد شد . 
6- این شرکت تعاونی در رد یا قبول پیشنهادات با توجه به صرفه و صالح تعاونی مجاز خواهد بود.                                        

7- مدارک ارسالی به جز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد.

آگهی مزایده نقدی یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهر بیرجند تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

مشخصات ملک مورد نظر

آدرس ارسال مدارک
مبلغ 5 درصد 

سپرده شرکت در 
مزایده

آدرس ملک
قیمت پایه هر متر مربع 

به ریال با احتساب هزینه 
آماده سازی

مساحت پالک ثبتی کاربری تعداد 
قطعات

 بیرجند - انتهای خیابان شهید آوینی
 بلوار دانشگاه - ساختمان مرکزی

 طبقه سوم - حوزه مالی آقای نوری ابوذری
2/254/700/000 بیرجند- حاشیه بلوار 

صیاد شیرازی

نقد
3221 70 فرعی از 

4323 اصلی
تجاری-

مسکونی   1
14/000/000ریال 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند

خیر وکارآفرین نمونه 

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی 
انتخاب  صنایع کاشی فرزاد به عنوان

 صادرکننده نمونه ملی در سال 96
 باعث افتخار است. صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم می داریم

ماسن حسینی  هیئت  و  اسالمی  شورای 

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیر عامل محترم مجتمع تولیدی کاشی فرزاد بیرجند

افتخار آفرینی شما در کسب عنوان 
صادر کننده نمونه ملی در سال 96

باعث افتخار استان بوده و تالش های ارزنده شما را در توسعه و ایجاد اشتغال 
که سهم بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و بازار دارد، ارج نهاده

موفقیت بیش از پیش شمارا آرزومندیم.

استان مرکز  اصناف  ااتق 
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آماری از »فرار دختران« برای »ازدواج« 

ایسنا- مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با استناد به آمارهای موجود گفت: بر اساس آمار، تعداد دخترانی که در شهرستان های مختلف، در 
سن پایین ازدواج می کنند، بین دو الی سه نفر هستند و در کل کشور حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کرده اند.وی افزود:  با قانونی که فراکسیون زنان در دست 

اقدام دارد، مانع ازدواج دختر 17 ساله ای که قصد ازدواج دارد، می شویم. در حال حاضر دخترانی که مایل به ازدواج بودند و به همین دلیل فرار کردند، بسیار بیشتر است.

سرمقاله

راهپیمایی اربعین  تمرین 
همگامی مردم ومسووالن

 *امین جم

هم  جوان  و  پیر   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه   
اند! رفتن  مشتاق  شناسد.همه  نمی 
در اربعین سال گذشته دو میلیون و 3۰۰ هزار نفر  
از ایران وارد عراق شدند که از این تعداد 17 هزار 
نفر از خراسان جنوبی  بودند. تا کنون نیز تعداد 
پنج هزار و 5۰۰ زائر از خراسان جنوبی در سامانه 
سماح ثبت نام کرده اند.. جز این نشانه دیگر عشق 
مردم خراسان جنوبی علی رغم محرومیت ها، به 
اهل بیت کمک های خوبی  است که  همواره 
به بازسازی عتبات عالیات داشته اند در حالی که   
در این کار بین سایر استان های کشور پیشتاز 
هستند.رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات استان 
نیز از جمع آوری 35 میلیارد تومان طی سه سال 
گذشته از محل نذورات مردم خبر داد که از این 
محل 12 پروژه زائران در اعتاب مقدسه اجرا شده 
است. تولید هفت هزار متر مربع فرش برای صحن 
حضرت فاطمه زهرا)س( هم ازجمله این اقدامات 
است که این فرش ها بعد از کارشناسی فروخته 
شده و درآمد حاصل از آن برای صحن حضرت 
است  گفتنی  می شود.  هزینه  زهرا)س(  فاطمه 
بازسازی  در  کشوری  اول  رتبه  جنوبی  خراسان 
عتبات عالیات را  نیزبه خود اختصاص داده است.
به گفته مسئوالن استانی مردم خراسان جنوبی نه 
تنها در کمک به بازسازی عتبات عالیات، بلکه در 
کمک های مردمی اربعین نیز رتبه اول را دارند. 
که شامل  عالیات  عتبات  در  موکب  برپایی 3۰ 
موکب   15 اسکان،  موکب  دو  نانوایی،  هشت 
پذیرایی و پنج موکب در مسیر نجف تا کربال، 
بهداشتی  و سرویس  احداث 1۰۰ چشمه حمام 
در  استان  های  فعالیت  جمله  از  درکاظمین 
راهپیمایی بزرگ اربعین است. عالوه بر این ها 
موکب ساقی کوثر خراسان جنوبی نیز که از سوی 
شرکت آب و فاضالب  احداث گردیده است، در 
 مراسم اربعین سال گذشته  دستگاه بسته بندی
 آب به کاظمین  ارسال  کرد که باکمک این 
دستگاه کار بسته بندی آب برای زائران انجام 
شد   که  امسال نیز برنامه هایی برای انجام 
دوباره این کار انجام شده است. مجموعه این 
و مسووالن  مردم  که  دهد  می  نشان  اقدامات 
کارهای  توانند  می  به شرط هم جهتی  استان 
همراهی  این  است  امید   دهند  انجام  بزرگی  
از  درسی   عنوان  به  نیز  استان  امور  در 
مقابل( ستون  در  سرمقاله   )ادامه   ... شود  دنبال  اربعین 

 )ادامه سرمقاله( امسال خبرنگاران خراسان جنوبی  نائب 
الزیاره مردم مومن این دیار در این مراسم با شکوه 
هستند  و می کوشند خبرهای دست اول از راهپیمایی 
روزنامه  در  درج  برای  استان  موکبهای  فعالیت  و 

بفرستند . با آوای خراسان جنوبی همراه باشید.

قیمت مرغ پایین آمد 

 مهر- رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 15۰ 
تومانی قیمت مرغ نسبت به روز قبل خبر داد و گفت: 
قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی به 735۰ تومان 
رسیده است. مهدی یوسف خانی نرخ جدید مرغ و 
انواع مشتقات آن را در بازار اعالم کرد و اظهارداشت: 
این کاال نسبت به روز گذشته حدود 15۰  قیمت 

تومان کاهش یافته است.
  

4 دلیل افزایش قیمت گوشی در بازار 

فارس- نائب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه 
کشور گفت: قیمت گوشی موبایل در نتیجه 4 دلیل 
افزایش یافته که این دالیل با آغاز اجرای رجیستری 
همزمان شده است و عمال هنوز رجیستری عملیاتی 
نشده که بخواهد روی قیمت اثرگذار باشد. افشین 
بازار  در  قیمت ها  اخیر  افزایش  کرد:  اظهار  اکبری 
گوشی ناشی از قطع تخصیص ارز مبادله ای برای 
واردات موبایل، بی ثباتی در مرز کردستان، افزایش نرخ 
ارز و پیچیده شدن روال ترخیص واردات قانونی از 
گمرک است و هنوز طرح رجیستری گوشی تلفن 
همراه عملی نشده که تغییری در قیمت ها ایجاد کند.

اخطار شدیداللحن مالیاتی به بانک ها 

فارس- رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر 
اینکه در نامه ای برای آخرین بار به بانک ها در رابطه با 
تفاهم برای دریافت اطالعات حساب های بانکی نامه 
نوشتم، گفت: اگر بانک ها به قانون تمکین نکنند 

اسامی شان را در اختیار رسانه ها می گذارم.

گزارش جدید از گرانی سفره مردم
 

طبق اعالم بانک مرکزی در یک سال منتهی به 2۸ 
مهرماه ۹۶ نرخ لبنیات ۹.7 درصد، تخم مرغ 25.۶ 
درصد، برنج یک درصد، حبوبات 1۰.7 درصد، میوه 
های تازه 13.5 درصد، سبزی های تازه 25.2 درصد، 
گوشت قرمز 14.4 درصد، چای 21.7 درصد و روغن 

نباتی 2.۸ درصد رشد داشته است.

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی 

میزان- مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
آموزش عالـی غیرانتفاعی  در دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات 
از اول آبان آغاز شد. تاریخ و نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت 
پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلی 
مؤسسات  و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  در  کاردانی(  دوره  کل  )معدل 
به  کاردانی  آزمون  در  غیرانتفاعی   - غیردولتی  عالی  آموزش 
کارشناسی ناپیوسـته سال 13۹۶ منتشر شد. متقاضیان برای ثبت نام 
در رشته های تحصیلی مورد عالقه خود می توانند در تاریخ مقرر با 
مراجعه به دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای تحت پوشش   
و کسب اطالع از رشته های پذیرنده دانشجو در این مرحله نسبت به 

شرکت و انتخاب کدرشته محل مورد تقاضای خویش اقدام کنند. 

محمد باقر نوبخت با بیان اینکه در آمارهای اعالم شده 
قسم  گفت:  نمیدهد،  رخ  دستکاری  آمار  مرکز  سوی  از 

میخورم قبل از اعالم نتایج از آن بی خبرم.
سازمان  رئیس  نوبخت،  باقر  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
برنامه و بودجه در مراسم روز ملی آمار گفت:  آمارهای 
برای  ماه  هر  اول  آمار،  مرکز  سوی  از  شده  تولید  مهم 
من پیامک می شود و همان لحظه مستقیم به رئیس 
جمهوری هم پیامک می شود.وی ادامه داد: به این ترتیب  
آمارهای تولیدی مرکز آمار برای ما بسیار مهم است. ما 
در سازمان برنامه و بودجه در ساختمان بهارستان، هر روز 

با مرکز آمار زندگی می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دومین بار  رشد 

سرمایه گذاری در زمستان و بهار مثبت شد که این تاثیر 
خود را بر ساختمان گذاشت، بنابراین این بخش هم در 
اگر  این در حالی است که  دو فصل گذشته مثبت شد؛ 
از افراد بیکار بپرسید آیا رشد مثبت در زندگی شما نمود 
دارد، حتما پاسخش منفی است و متاسفانه همین حرفها 

در صدا و سیما پخش می شود.
هزار   25 به  کردیم  که  اقداماتی  با  گفت:  همچنین  وی 
منفی  آنها   رشد  دیگر  اکنون  دادیم  وام  تولیدی  واحد 
نیست و از رهبری اجازه گرفتیم تا از خروج آبهای مرزی 
گزارش  نیز  گذشته  هفته  چهارشنبه  و  کنیم  جلوگیری 

خوبی از آن دریافت شد.
گرفته اند،  رونق  واحدها  برخی  اکنون  داد:  ادامه  نوبخت 

شناسایی  در  دارند.  مشکل  هنوز  هم  دیگر  بخشی  ولی 
مشکالت اطالعات مرکز آمار به درد ما می خورد، بنابراین 
باید از آن حمایت کرد.وی اظهار کرد: به جمعیت شاغل 
73 هزار نفر به حجم شاغالن اضافه شده اند و برای اولین 
بار همه کسانی که وارد بازار کار شدند، شغل پیدا کردند 

و لی هنوز هم سه میلیون نفر بیکارند.
اعتماد  آمار  مرکز  به  گفت:باید  آمار  عالی  شورای  رئیس 
آمار بی  از  انتشار،  از  یاد می کنم که قبل  کنیم و قسم 

خبرم.
است،  درصد  هشت  مهرماه  در  شهری  تورم  گفت:  وی 
اینکه تصور شود که ما آمار را دستکاری می کنیم  درست 

نیست و قسم یاد می کنم اینطور نیست.

دستکاری در آمارها نداریم/ تورم مهر ۸ درصد

 زمان افزایش تعرفه انشعاب برق اعالم شد

تسنیم- سرپرست وزارت نیرو در خصوص زمان اجرای افزایش تعرفه 
انشعاب برق گفت: برنامه شروع اجرای این طرح از ابتدای سال ۹۶ بود 
اما در هفت ماه نخست سال اجرایی نخواهد شد و این طرح از آبان ماه 

یا مقداری با تاخیر در همین ماه شروع خواهد شد.
ستار محمودی اظهار کرد: در حال حاضر با برخی کشورهای همسایه 
تبادالت برقی داریم که از این میان به برخی از کشورها برق صادر می 

کنیم و در مواقع مورد نیاز نیز از برخی کشورها برق وارد می کنیم.
افزود: اکنون به دنبال این هستیم که به زیرساخت های عراق  وی 
کمک کنیم که زمینه های سنگرون شدن برق ایران و عراق در حال 
انجام است و شبکه برق جمهوری اسالمی ایران تا یک ماه آینده به 

شبکه برق عراق سنگرون )متصل( می شود.

جزئیات تخصیص ارز مبادله ای به زائران اربعین 

مرکزی  بانک  ارزی  مقررات  و  سیاست ها  مدیرکل  ایبِنا- 
توانند  می  حسینی  اربعین  مراسم  ایرانی  زائران  کرد  اعالم 
پور  کسرایی  مهدی  کنند.  دریافت  ای  مبادله  نرخ  با  دالر   2۰۰
مطابق  گفت:  حسینی  اربعین  زائران  به  ارز  تخصیص  درباره 
ها  سیاست  اداره   13۹3 و   13۹2 سال های  ابالغی  های    بخشنامه 
ملی  و  سامان  ملت،  های  بانک  به  مرکزی  بانک  ارزی  مقررات  و 
ایران، چنانچه زوار ایران در قالب کاروان های تحت نظارت و مدیریت 
دفاتر مورد تائید سازمان حج و زیارت به زیارت عتبات عالیات مشرف 
شوند می توانند با هماهنگی این دفاتر، سازمان حج و زیارت )سامانه 
عتبات( و بانک های یاد شده، نسبت به خرید 2۰۰ دالر )اسکناس( به 
نرخ مبادله ای )به ازای هر زائر( از شعب بانکهای یاد شده اقدام کنند.

احراز  به  اشاره  با  کار  وزارت  اشتغال  توسعه  کل  مدیر 
دانشگاهی  بیکار  التحصیل  فارغ  بر ۹4 هزار  بالغ  شرایط 
از طی مراحل نهایی مطالعه شناسایی ظرفیت های اشتغال 
مناطق مختلف کشور خبرداد.عالءالدین ازوجی در گفتگو با 
مهر،اظهار کرد: برخی افراد شاغل، افرادی که تحصیالت 
شغل  از  نحوی  هر  به  که  افرادی  یا  نداشتند  دانشگاهی 
کرده  نام  ثبت  سامانه  این  در  نیز  نداشتند  رضایت  خود 

بودند که مشمول طرح نمی شوند اما در سامانه ثبت نام 
کردند که این افراد مشمول سایر طرح های برنامه اشتغال 
فراگیر می شوند. ازوجی همچنین در پاسخ سوال دیگری 
مبنی بر آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه کسب و کار و 
اشتغال پایدار)تکاپو( که بر اساس آن رَسته های اشتغالزای 
شناسایی  فراگیر  اشتغال  برنامه  ذیل  مختلف  استان های 
می شوند نیز گفت: مطالعات شناسایی مزیت های اشتغال 

در هر منطقه در غالب استان ها انجام شده و تقریبا طرح در 
مراحل نهایی قرار دارد؛ پس از تکمیل مطالعات، متناسب 
با ظرفیت اشتغال در هر استان منابع بانکی پیش بینی 
شده در برنامه اشتغال فراگیر در چارچوب طرح تخصیص 
می یابند. وی همچنین گفت: در جریان اجرای طرح تکاپو، 
تسهیالت صرفا به طرح  های اشتغالزای متناسب با ظرفیت 
ایجاد فرصت شغلی در استان مربوطه پرداخت خواهد شد؛ 

ضمن اینکه اشتغال افراد جدید و ارائه لیست افراد بیمه 
هستند. تسهیالت  این  پرداخت  شروط  مهمترین  شده 

در قالب طرح کارورزی یک سوم حداقل دستمزد ماهیانه 
به کارورزان در دوره کارورزی )4 تا ۶( ماه پرداخت خواهد 
شد. بر اساس آمار موجوی ساالنه حدود یک میلیون نفر 
از  نفر  متقاضی جدید شغل هستند که 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
این میزان را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند.

ثبت نام۹۴هزار فارغ التحصیل بیکار در سامانه کارورزی

          مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  
تاریخ:96/08/02    شماره: 11317  شناسه آگهی: 99655

   شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری
فاضالب امیرکبیر و مالصدر ا شهر بیرجند را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه براساس قانون 

برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

مشخصاتردیف
 پروژه

محل 
اجرا

دستگاه
 نظارت

مبلغ اولیه 
برآورد براساس 
فهرست بهاء 

شبکه وخطوط 
انتقال فاضالب 

سال13۹6

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
مورد نیاز

3

تهیه لوله و اجرای 
حدود 3600 متر 
لوله گذاری با لوله 

 پلی اتیلن
 کار وگیت  
فاضالبی  به 

اقطار200و250و
315 میلیمتر و 
حدود۸0 عدد 
آدمروی بتنی و 
آجری در ناحیه 

خیابان امیرکبیر و 
مالصدرا

شهر 
بیرجند

معاونت 
مهندسی 

وتوسعه

 10.۹1۸.372.662
ریال

 ۸
ماه

حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی 
برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به 
ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می 

 توانند با شماره های 32435146-32433407-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

*مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت 17 روز یکشنبه96/08/21 می باشد 
و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت www.setadiran.ir امکان پذیر است.

*پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
*پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 

قیمت خواهند شد. 
*این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

*ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
*مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم جهت ثبت نام 
و راهنمایی به آدرس بیرجند- خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن وتجارت طبقه همکف 
اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با 

تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.     
لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( دریافت نمایید.

www.setadiran.ir
 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

          مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
  تاریخ: 96/08/02   شماره: 11318   شناسه آگهی: 99653

   شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری
فاضالب شهر قاین را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

محل مشخصات پروژهردیف
اجرا

دستگاه
 نظارت

مبلغ اولیه 
برآورد براساس 

فهرست بهاء 
شبکه وخطوط 
انتقال فاضالب 

سال13۹6

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
مورد نیاز

۴

خرید و اجرای 
حدود 12/۸ 

کیلومتر  شبکه 
جمع آوری 

فاضالب  با لوله 
گذاری با لوله پلی 
اتیلن کار وگیت 

فاضالبی  به اقطار 
  -315-250-200
۴00 و600 میلیمتر 

وحدود 220 
حلقه آدمروی 

بتنی،پلی اتیلنی 
وآجری

شهر 
قاین

معاونت 
مهندسی 

وتوسعه
۴2.7۸۹.23۸.712

ریال
 12
ماه

حداقل 
پایه5 آب 
و گواهی 
صالحیت 

ایمنی 

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد
www. setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه 
حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات 
نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطالعات 

بیشتر می  توانند با شماره های 32435146-32433407-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

* مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت 17روز یکشنبه96/08/21 می باشد 
و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir امکان پذیر است.

* پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
*پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 

قیمت خواهند شد. 
* این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

* ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
* مناقصه گران محترم در استان خراسان جنوبی جهت ثبت نام و توضیحات الزم جهت ثبت 
نام و راهنمایی به آدرس بیرجند- خیابان مطهری سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه همکف 
اتاق 111 آقای یوسفی نماینده دفترخدمات سامانه تدارکات الکترونیکی استان مراجعه و یا با 

تلفن 05632221220 تماس حاصل نمایند.     
لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.

www.setadiran.ir
 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

          مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 
تاریخ: 96/08/02    شماره: 11319   شناسه آگهی: 99713

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد ارائه خدمات تایپ، امور دفتری، 
نظافت و پشتیبانی و امور دفتری و فضای سبز در سطح  بیرجند و شهرهای 
استان را به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی که دارای 
گواهی تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده دعوت 
می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از 
تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع 
در بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت 
با شماره های 056-32223120-32234002 بیشتر   کسب اطالعات 

تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:

زمان و محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصات، سایت شرکت آب و 
فاضالب استان و 5 روز پس از درج آگهی مناقصه

زمان و محل تحویل اسناد: 
دوشنبه 96/8/22 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

محل و زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت:
 اتاق جلسات - سه شنبه 96/8/23 ساعت 10 صبح

 میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 502/920/000 ریال که می بایست
صرفا به صورت ضمانت نامه بانکی و براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند 

ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
برآورد اولیه مناقصه: 10/058/400/000 ریال که از محل اعتبارات جاری- 

سرمایه ای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
ملی  و  جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  سایت  طریق  از  مناقصه  اسناد 

مناقصات قابل دریافت خواهد بود.
www.abfa-khj.ir

 http://iets.mporg.ir
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 آغاز اجرای طرح وارنیش فلوراید در مدارس 
گروه خبر- 97 هزار و 400 دانش آموز دختر و پسر خراسان جنوبی درطرح وارنیش فلوراید از خدمات طرح ارتقای سالمت دهان و دندان بهره مند می  شوند. مدیر کل 
آموزش و پرورش استان گفت: تعداد دانش آموزان زیر پوشش این طرح نسبت به پارسال بیش از 13 درصد افزایش دارد.المعی با بیان این که تمامی دانش آموزان دوره 
های اول و دوم ابتدایی در این طرح شرکت می کنند، افزود: طرح وارنیش فلوراید امسال برای اولین بار برای دانش آموزان پایه هفتم خراسان جنوبی نیز اجرا می شود.

باسالم و خسته نباشید به دهیار محترم دستگرد  از 
آسفالت  فراوان و بی دریغ شما در زمینه  زحمات 
تمامی خیابان ها و نیز زیباسازی ورودی دستگرد 
تمامی اهالی روستا کمال تشکر را از جنابعالی دارند
915...445
آموزش  اداره کل  سالم خدمت مدیر کل محترم 
پرسنل  از  پرورش خراسان جنوبی می خواستم  و 
و  صبر  با  که  بیرجند  فرهنگیان  درمانگاه  محترم 
و  کنندگان  مراجعه  جواب  مهربانی  و  شکیبایی 
بیماران را می دهند و از برخورد خوب مدیر عامل 

وهمکارانشان تشکر وقدر دانی کنم.
915...842
آقای شهردار جاوید به  تاکسی ها توجه بیشتر کنید 
نه دستور بدهید به خاطر نداشتن پول دفترچه آنها را 
توقیف کرده و ببرند پارکینگ مگر نمی دانید دولت 
هیچ حمایتی از راننده زحمتکش تاکسی نمی کند و 
با این همه مخارج راننده تاکسی پیش زن و بچه 

اش شرمنده است متأسفیم
915...246
پلیس محترم با موتور سیکلت های بدون شماره 
اساسی برخورد کند زیرا شاهد تخلفاتی هستیم که 
اگر بر خورد قانونی نشود بخاطر حفظ نوامیس خود 

مجبور به اقدام بسیجی هستیم
915...011
نیاز  برسونید  جدید   شهردار  گوش  به  لطفا  سالم 
بیرجند به چند تقاطع غیر همسطح در سراب اول 
پاسداران قرنی و....   دوم هم تفریح گاه هایی مثل 
دریاچه  و  بازی  پرندگان، شهر  ،باغ  پارک جنگلی 

مصنوعی می باشد
915...608
وضعیت ماموران راهنمایی و رانندگی بیرجند واقعا جای 
 تاسف داره مثل شکارچیان یکسره توی خیابون ها 
کنند می  متوقف  رو  رانندگان  و  کنند  می   کمین 
 و قبل از این که راننده از ماشین پیاده و مدارک رو 
ببرد و علت تخلف خودش  را سوال کند دست به 
قلمشان خوب هست و برگه جریمه رو نوشته و اصال 

به حرف راننده توجه نمیکنند...لطفا رسیدگی شود.
915...802
و  مسووالن  از  آوا:  عزیزان  خدمت  سالم  با 
بخصوص شهردار محترم خواهشمندم یه فکری 
پمپ  به  ورودی مهرشهر  از  که  خیابانی  به حال 
که  قبال  بکنند  میشود  منتهی  چمران  شهید  گاز 
تصادفی  پیش  ماه  چند  در  متاسفانه  بود  آسفالت 
وبه  محل  در  اومد  راه  پلیس  کارشناس  داد  رخ 
شهرداری اعالم کرد مسیر کم عرض می باشد، 
کنند  بیشتر  را  خیابان  عرض  بیان  اینکه  عوض 
دیگر  به  تا  کردن  جمع  را  خیابان  آسفالت  امدن 
قسمت ها هم نواخت بشه.وحال مگه ساکنین آن 
زیاد  تردد  به  باتوجه  که  کردن  گناهی  محل چه 
خودروها جهت شارژ از پمپ گاز و بنزین  وخروجی 
دوم شمال شهر باید همش در گرد و خاک بسر 
ببرند هرچند این مطلب در چندین روزنامه و سایر 
ارتباط های مردمی گفته شده ولی متاسفانه بعضی 
از مسوولین ما چشم و گوش خود را به درد دل 
مردم بستن امیدوارم شهردار جدید درد دل مردم 

را درک کند
ارسالی به تلگرام آوا
از استاندار محترم تقاضامندیم همانگونه که در سفر 
و  بودند  این شهر  فکر ورودی های  به  به طبس 
کلنگ زنی و بهسازی ورودی های آنجا آغاز شد 
ایمن  نا  کمی هم به فکر ورودی های مخوف و 

مرکز استان هم باشند
ارسالی به تلگرام آوا
به جهت  بیرجند  به شورای شهر  تبریک  ضمن 
انتخاب شهردار جدید و خوش آمدگویی به آقای 
جاوید شهردار جدید از ایشان تقاضا داریم تا به 
بنرهای  آوری  به خصوص جمع  بیرجند  زیبایی 
متعدد و جایگزینی آنها با تلویزیون های شهری 

اقدام فرمایند
ارسالی به تلگرام آوا
بلوار ورودی شهر بیرجند از سمت کرمان پر از 
زباله های پالستیکی و آشغال است ! این تصویر 
برای شهری که لقب تمیز ترین شهر کشور را 
داده اند برازنده نیست مسئوالن شهرداری یک 
باشند  بازدید های حضوری داشته  بار هم شده 

تا متوجه وضع اسفناک آن بلوار بشوند
ارسالی به تلگرام آوا
از چندین ماه پیش دارن می می گویند که وام 
هم  وام  این  ؟؟؟  کنند  می  پرداخت  خوداشتغالی 
مثل خیلی طرح های دیگه بنام بیکاران به کام 
دیگران .بپرسید ببینیند آیا یه بیکار واقعی میتونه 
این وام رو بگیره خوبه دولت محترم فکری بکنه 

که باورکنیم بفکر بیکارا هست باتشکر
901...936
انتقال  در قسمت میدان ابوذر در محل کانکس  
خون فضا انجا خاکی هست و وقتی ماشین و یا 
باد سنگینی می آید با توجه به محوطه خاکی ان 
همه جارا گردو خاک بر میدارد و همچنین برای ما 
مسافران که بر روی صندلی ها نشسته ایم گردو 
بازدید  درخواست  شهرداری  خوریم.از  می  خاک 

حضوری و کاشت چمن در آن ناحیه را دارم
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم آوا چه طور است که اتوبوس ها هر کدام 
سوار میشوی یک مبلغ را کم می کند؟؟  فرقی هم 
ندارد اتوبوس های دانشگاه هم این قضیه وجود 
از  ضمن  نیست؟؟در  یکسان  ها  کرایه  مگر  دارد 
رانندگان با وجدانی که چند لحظه برای شهروند 
خود منتظر می مانند نیز تشکر ویژه دارم همچنین 
از رانندگانی که در صورت نداشتن کارت پول را 
دقیق از مسافر برای راه انداختن کار اخذ می کنند 
ارسالی به تلگرام آوا
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اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

قیمت زعفران کاهش یافت

پیاززعفرانبهکشورهایهمسایهقاچاقمیشود

عبوراز“جادهمرگ”درخراسانجنوبی
توسعه  محرومیت،  دلیل  به  جنوبی  خراسان 
و  نبوده  برخوردار  خوب  جاده های  از  نیافتگی 
محورهای  در  فوت  به  منجر  تصادفات  شاهد 
از  تسنیم  خبرنگار  گزارش  هستیم.به  استان 
دردناک  بود که خبری  پیش  روز  بیرجند، چند 
عنوان  با  شد  جنوبی  خراسان  رسانه های  تیتر 

“معلمانی که به سال تحصیلی نرسیدند”.

تکرار سناریوی مرگ 
در جاده های خراسان جنوبی

ساعت 7 صبح خودوری حامل 4 نفر از معلمان 
شهرستان سربیشه در کیلومتر 12 جاده بیرجند-

این  در  که  شد  تصادف  سانحه  دچار  سربیشه 
حادثه دو معلم فوت کردند.حال باید از داغ دل 
خانواده های این معلمانی که هر کدام چند فرزند 
کوچک داشته با خبر شد. آنها آن روز می رفتند 
تا خود را برای جشن شکوفه ها برسانند اما جاده 

نداد و چه بسا دانش  آنها مهلت  به  و تصادف 
مادر  وجود  از  را  خانه ای  و  بی معلم  را  آموزانی 

محروم کرد.

رهگذران زوزه مرگ را از گردنه های
پر پیچ و خم جاده می شنوند

جنوبی  خراسان  راه های  از  دیگر  محوری  در 
که اسمش به جاده مرگ شهرت یافته جاده ای 
به  سر  کوه های  را  آن  طرف  دو  که  آسفالته 
فلک کشیده محصور کرده است رهگذران هر 

از چندگاهی زوزه مرگ را از گردنه های پر پیچ 
و خم جاده می شوند و برای عبور سریع از آن 
سبقت های  از  می شوند  تخلفی  هر  به  متوسل 
و  غیرمجاز  سرعت های  تا  گرفته  غیرمجاز 
خیلی ها هم از این جاده به دلیل سرعت زیاد و 
خواب آلودگی و کم عرض بودن جاده جان سالم 
به در نمی برند.مسافت این جاده 104 کیلومتر 
است که این مسافت  را در یک جاده عادی با 
یک ساعت و 10 دقیقه می توانی به مقصد برسی 
اما در این جاده هرگز نباید توقع داشته باشی تا 
در زمان نرمال یک ساعته به مقصد برسی چون 
جاده کوهستانی بوده و پیچ و خم زیادی دارد 
حال چهار دهه است که از احداث محور بیرجند 
- قاین سپری می شود این محور تاکنون تعداد 
زیادی از رهگذرانش را به خواب ابدی کشانده 
تیتر جدید رسانه های خراسان  روز  و هر  است 
جنوبی را به خود اختصاص داده اما در این راستا 

پیگیری هایی در زمینه دوبانده سازی آن انجام 
شده که تا حدودی در دست اقدام است.موضوع 
تنها  جا  همین  به  جنوبی  خراسان  در  تصادف 
دلیل  به  استان  این  در  بسا  چه  نمی شود  ختم 
محرومیت ها، توسعه نیافتگی زیاد به خصوص 
در حوزه حمل و نقل ریلی، پروازها و متاسفانه در 
وضعیت جاده ها و محورهای ارتباطی از وضعیت 
زیادی  نیست و ساالنه جان  برخوردار  مناسبی 
از شهروندان را گرفته و خانواده های زیادی را 
از  زیادی  بخش  امروزه  چند  می کند.هر  عزادار 

و  اشتباهات  از  متاثر  فوت  به  منجر  تصادفات 
نقص  و  رانندگی  هنگام  در  خطاهای شخصی 
که  داشت  توجه  باید  اما  بوده  خودرو  فنی 
جاده ها  و  محورها  بهینه سازی  استانداردسازی، 
نقش زیادی در کاهش تصادفات دارد که باید 

مسئوالن با اقدامات به هنگام نسبت به تعریض 
را  تصادفات  بروز  امکان  ارتباطی  محورهای 

کاهش دهند.

برخی از محورهای استان
به عنوان جاده مرگ شناخته می شود

طبق آمار، تصادفات سال گذشته در جاده های 
خراسان جنوبی یک هزار و 733 فقره بوده و 
186 نفر جان خود را از دست دادند و برخی از 
محورهای استان شامل محور بیرجند ـ قاین، 
جاده  عنوان  به  فردوس هم  و  راور  ـ  دیهوک 
مرگ شناخته می شود چون  بیشترین تصادفات 
این  جاده هاست.در  این  به  مروبط  فوتی ها  و 
مدت در پی حوادث زیاد و فوتی های تصادفات 
در جاده های خراسان جنوبی، کمپین جاده های 
مرگ راه انداری شد که مردم استان در قالب این 
مسئوالن  گوش  به  را  خود  اعتراضات  کمپین 
و سبب  بود  بخش  نتیجه  اقدامی  که  رساندند 
تسریع دوبانده سازی محور بیرجند ـ قاین شد 
اما در هفته گذشته با توجه به کشته شدن 7 
بار  نفر و مجروح شدن 16 نفر در 24 ساعت 
دیگر مردم کمپینی برای اعتراض به وضعیت 

جاده های استان تشکیل داده تا بتوانند مطالبات 
به حق خود را مطرح و توجه مسئوالن را جلب 
جاده های  در  اخیر  فوتی های  و  کنند.تصادفت 
خراسان جنوبی صدای دادستان بیرجند را هم 
گفت:  باره  این  در  مقدس  درآورد.سیدحسین 

مدیران  به  شفاهی  و  کتبی  صورت  به  بارها 
دخیل در امر جاده سازی و حمل و نقل نسبت 
هم  باز  اما  داده ایم  هشدار  تصادفات  وقوع  به 
از جاده های خراسان  دردناکی  و  تلخ  خبرهای 
جنوبی مخابره می شود.وی اظهار داشت: وظیفه 
قانونی دادستانی احقاق حقوق عامه مردم است 
الزم  هشدارهای  ارائه  بر  عالوه  راستا  این  در 
برای رفع نواقص جاده ها به منظور بهره برداری 
نیمه  تا  سازی  دوبانده  و  جدید  قسمت های  از 
اول مهرماه به مدیران مربوطه مهلت داده شد و 
اگر تصادفی در جادها رخ دهد که باند دوم آن 
باشد و سهل  بهره برداری  آماده  و  احدث شده 
انگاری و قصور اداره مربوطه محرز شود مدیران 

را احضار خواهیم کرد.

10 کیلومتر از جاده بیرجند ـ قاین
تا پایان هفته آینده بهره برداری می شود

نیز  و شهرسازی خراسان جنوبی  راه  مدیرکل 
در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: قطعه اول 
در  کیلومتر   4.5 طول  به  بیرجند-قاین  محور 
و  شاهی  ثمن  محدوه  در   25 تا   20 کیلومتر 
کیلومتر  در  کیلومتر،   4.5 طول  به  دوم  قطعه 

به  بیرجند  شهرستان  حوزه  انتهای   45 تا   40
اجرای  برای  افزود:  رسید.جعفری  بهره برداری 
و  شد  هزینه  تومان  میلیارد   15 طرح  این 
 10 طول  به  دیگر  قطعه  تا  شده  پیگیری 
قاین  سیمان  کارخانه  محدوده  در  کیلومتر 
تا  تا کارخانه سیمان  حدفاصل گردنه خونیک 
بیان  برسد.وی  بهره برداری  آینده  هفته  پایان 
کرد: محور قاین ـ بیرجند 102 کیلومتر است 
که طرح دوبانده کردن آن 56 کیلومتر از این 
تلفات  بیشترین  و  است  اجرا  حال  در  محور 
حوادث رانندگی در خراسان جنوبی را به خود 

اختصاص داده است.
 100 نیازمند  قاین  ـ   بیرجند  جاده  تکمیل 
و  راه  مدیرکل  دیگر  اعتبار  تومان  میلیارد 
سوم  قطعه  گفت:  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
به طول  آینده  در هفته  قاین  ـ  بیرجند  محور 
در  افزود:  می شود.جعفری  انجام  کیلومتر  ده 

مجموع 56 کیلومتر این محور آسفالت نشده و 
برای تکمیل آن به 100 میلیارد تومان اعتبار 
پیمانکاران  حاضر  حال  در  و  است  نیاز  دیگر 
بیرجند ـ قاین 30 میلیارد تومان طلب  محور 
تزریق  صورت  در  کرده اند  اعالم  و  دارند 
اتمام  به  را  پروژه  اعتبار  تومان  میلیارد   50
می ر سانند.وی بیان کرد: ترانزیتی بودن و تردد 
کامیون و تریلرهای حمل کاال، در کنار عرض 
کم و دوطرفه بودن، تصادفات رخ به رخ را در 

محور بیرجند ـ قاین افزایش داده است.

“مرداد” پر حادثه ترین ماه امسال
در استان بود

مدیر کل پزشکی قانونی استان نیز در کمیسیون 
استان  نقل  و  حمل  ایمنی  مدیریت  اجرایی 
امسال  مردادماه  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان 
بوده  تاکنون  ابتدای سال  از  ماه  پر حادثه ترین 
فوتی   26 با  ماه  این  در  افزود:  است.جعفرزاده 
بر اثر حوادث رانندگی این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 59 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در مجموع در 6 ماه امسال 
129 نفر فوت شده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 8.4درصد افزایش دارد.
لزوم توجه ویژه مسئوالن

به جاده های استان و ایمن سازی آنها 
قطعاً کاهش تصافات و زخمی و کشته شدن افراد 
در این جاده ها نیازمند اهتمام جدی، برنامه ریزی و 
جذب اعتبارت است تا با ایمن سازی این مسیرها 

از بروز خطرات ناگوار دیگر جلوگیری شود.عدم 
توجه مسئوالن و یا کمبود اعتبارات دالیل قابل 
جاده های  در  عزیزان  دادن  جان  برای  پذیرشی 
استان نیست و از آن جایی که خراسان جنوبی 
حسابی  و  درست  پروازهای  و  ریل  ظرفیت  از 
و  استان  جاده های  به  توجه  نیست  برخوردار 
از آمار مرگ و  آنها برای جلوگیری  ایمن سازی 
میر مطالبه زیادی نیست که باید مسئوالن بیشتر 
مطالبه تالش  این  تحقق  و  کرده  توجه  آن  به 

جدی تری داشته باشند.

با  زعفران  ملی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
بیان اینکه پیاز زعفران به کشورهای همسایه 
زعفران  پیاز  قاچاق  با  گفت:  می شود،  قاچاق 
شاهد مهاجرت خاموش این گیاه خواهیم بود.

علی حسینی در گفت  وگو با خبرنگار تسنیم در 
بیرجند  اظهار داشت: سطح زیرکشت زعفران در 
ایران در دو استان خراسان رضوی و خراسان 
جنوبی که به عنوان قطب تولید زعفران کشور 
است.وی  هکتار  هزار   100 از  بیش  هستند 
زیرکشت  سطح  میزان  این  با  اینکه  بیان  با 
نسبت  را  دنیا  کل  قادریم  ایران  در  زعفران 
به مصرف زعفران تأمین کنیم افزود: در حال 
زعفران  تن  تا 230  حاضر ساالنه حدود 200 
اما  می شود  صادر  کشور  از  رسمی  صورت  به 
آماده  تنی   400 صادرات  برای  را  خود  باید 
زعفران  ملی  شورای  رئیسه  هیئت  کنیم.عضو 
ارمنستان،  مانند  بیان کرد: هر کشور همسایه  
تاجیکستان، افغانستان و غیره که قابلیت تولید 
زعفران را داشته باشند می توانند تهدیدی برای 
ایران و زعفران ایرانی باشند چون با قاچاق پیاز 
این  خاموش  مهاجرت  شاهد  آنجا  به  زعفران 
گیاه خواهیم بود.حسینی تصریح کرد: با توجه 
دنیا  زعفران  تولیدکننده  بزرگترین  اینکه  به 
هستیم و بهترین زعفران دنیا را با قیمت های 
رقابتی تولید می کنیم پیش بینی می شود امسال 
سهم بیشتری از صادرات زعفران به کشور های 

مختلف دنیا را به خود اختصاص دهیم.

استان های  در  زعفران  تولید  پتانسیل 
خراسان رضوی و جنوبی

حدود 400 تن است

تن   350 حدود  دنیا  در  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  پتانسیل  که  می شود  مصرف  زعفران 
به  جنوبی  و  رضوی  خراسان  استان های 
کرد:  خاطرنشان  است  تن  تنهایی حدود 400 
این  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  آمار  براساس 
دو استان حدود 100 هزارهکتار زعفران کشت 
کیلوگرمی  چهار  عملکرد  صورت  در  که  شده 
که حداقل انتظار از این اراضی است می توان 

پیش بینی کرد که امسال بیش از 400 تن در 
این دو استان تولید شود و باید برای صادرات 

رئیس  کنیم.نائب  برنامه ریزی  اندازه  به همین 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان  زعفران 
مصرف  میزان  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
یادآور  است  تن   60 نهایتًا  ایران  در  زعفران 
کاهش  زعفران  قیمت  حاضر  حال  در  شد: 
یافته و همه منتظر رسیدن زعفران امسال به 
چون  هستند  صادرات  سرگیری  از  برای  بازار 
آغاز  ماه  آبان  از  محصول  این  برداشت  فصل 
می شود البته تا زمانی که درخواست های جدید 
 نیامده است نمی توان آینده را پیش بینی کرد.

ثبت برند جغرافیایی زعفران
برای خراسان جنوبی پیگیری می شود

شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  حسینی 
داشت:  اظهار  زعفران  برندسازی  درخصوص 
ملی  برند  مقدماتی  زعفران طرح  ملی  شورای 
زعفران را 7 سال پیش تهیه نموده است  اما 
به دلیل عدم هر گونه کمکی تاکنون موفق به 

ایران  زعفران  برای  برند  ثبت  و  شدن  نهایی 
هیئت  نشده ایم.عضو  لیسبن  کنوانسیون  در 

صدد  در  افزود:  زعفران  ملی  شورای  رئیسه 
و  تولیدکنندگان  انجمن  طریق  از  تا  هستیم 
ثبت  جنوبی  خراسان  زعفران  صادرکنندگان 

جنوبی  خراسان  برای  زعفران  جغرافیایی  برند 
گفت:  کنیم.وی  ثبت  ان شاءاهلل  و  پیگیری  را 
جای  گذشته  دهه  سه  در  توانست  ایران  اگر 
حالی  در  بگیرد  زعفران  تولید  در  را  اسپانیا 

در  اسپانیا  در  محصول  این  تولید  میزان  که 
به  بود  ایران  از  بیش  گذشته  سال   30 حدود 

با  ایرانی  زعفران  کیفی  و  افزایش کمی  دلیل 
قیمت رقابت پذیرتر نسبت به نمونه اسپانیایی 
بود که در واقع سبب ورشکست شدن آن شد 

ایران  با  و اسپانیا که دیگر توانی برای رقابت 
را نمی دید پیاز زعفرانش را به کشور همسایه 
یعنی مراکش فروخت و شاهدیم که پس از 10 
سال نتوانسته زمین های خود را بازسازی کند و 

مراکش به یکی از تولیدکنندگان هرچند جزئی 
زعفران تبدیل شده است.

سطح زیرکشت زعفران
در ایران افزایش یافته است

که  زعفرانی  بحث  در  اینکه  بیان  با  حسینی 
داخل استان فرآوری می شود تاکنون پیشرفت 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  داشته ایم  جهشی 
ایران  زعفران  برای  را  روش  و  متد  بهترین 
سطح  گذشته  سال های  طی  همچنین  داریم 
زیرکشت زعفران افزایش یافته است در حالی 
که به جای آن باید به دنبال افزایش عملکرد 
به  که  باشیم  سطح  واحد  در  محصول  این 
راحتی با انجام برخی اقدامات می توانیم میزان 
تولید در هر هکتار را تا دو برابر آمار فعلی )4 
کیلوگرم( افزایش دهیم بنابراین باید در چنین 
شرایطی به دنبال بازارسازی، بازاریابی و تولید 
برای بازارهای هدف باشیم.نائب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان 
جنوبی با بیان اینکه دغدغه ما برای بازارهای 
آنجا  در  را  بتوانیم زعفران  تا  است  آینده  و  نو 
افزایش دهیم خاطرنشان کرد: در حال حاضر 

سطح زیرکشت زعفران با شتاب توسعه می یابد 
در این راستا ما باید بازارهای هدف را گسترش 
دهیم.عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران 
با بیان اینکه در حال حاضر 50 کشور هدف ما 
هستند و ما باید آنها را 2 برابر افزایش دهیم 

افزود: دغدغه ما تولید انبوه زعفران است.

زعفران  دالری  میلیون   92 صادارت 
ایران به 54 کشور دنیا

حسینی با اشاره به میزان صادرات زعفران به 
کشورهای دیگر تصریح کرد: در پنج ماهه سال 
زعفران  کیلوگرم  هزار   640 و  تن   68 جاری 
به ارزش 92 میلیون و 623 هزار دالر به 54 
 26.48 که  است  شده  صادر  مختلف  کشور 
نظر  از  درصد   16.22 و  وزنی  نظر  از  درصد 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ارزشی 
به  باید  اینکه  بیان  با  افزایش داشته است.وی 
جای افزایش سطح زیرکشت زعفران عملکرد 
زعفران را افزایش دهیم تا کیفیت را باال ببریم 
و کسی نتواند با ما رقابت کند گفت: همچنین 
در بحث صادرات پیاز زعفران نیز مخالف این 
امر هستیم چون اگر پیاز زعفران از کشور صادر 
ایران خداحافظی  زعفران  با  روز  آن  باید  شود 
و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  کرد.نائب 
بیان  جنوبی  خراسان  زعفران  صادرکنندگان 
شود  انجام  کار  این  دهیم  اجازه  نباید  کرد: 
چراکه تکثیر پیاز زعفران از طریق بذر نیست 
و مانند دیگر محصوالت کشاورزی و گندم اگر 
احیا  را  مزارع  نمی توان  افتاد  مزارع  در  آفتی 
خروج  به  نسبت  اگر  کرد:  بیان  کرد.حسینی 
ممکن  باشیم  بی تفاوت  کشور  از  زعفران  پیاز 
است با قاچاق پیاز زعفران و توسعه کشت این 
گیاه حتی در کشورهای همسایه که با جدیت 
آن را دنبال می کنند این محصول استراتژیک 
با تهدید جدی مواجه شود و شاهد  کشورمان 
باشیم  کشور  از  زعفران  خاموش  مهاجرت 
استراتژیک  محصول  این  از  باید  بنابراین 
صادرات  پروژه  ندهیم  اجازه  و  کنیم  حمایت 

زعفران به کرسی بنشیند.

عکس:ایرنا

عکس:اینترنت
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ایسنا- گوگل اخیرا اعالم کرده است که برای یافتن باگ و حفره امنیتی در اپلیکیشن های اندرویدی موجود در 
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یادداشت

فرآوری محصوالت

امیرآبادیزاده- دکتر اسماعیل هداوندی، در گفتگوی 
مورد  در  جنوبی  خراسان  اوای  روزنامه  با  اختصاصی 
در  کشاورزی  محصوالت  فراوری  زنجیره  موضوع 
که  کشاورزی  جهاد  مدیر  از  قولی  نقل  بیان  با  استان، 
“فرآوری محصوالت کشاورزی استان متقاضی ندارد”، 
با  نمود.وی  مطرح  را  زمینه  این  در  خود  های  دیدگاه 
فرآوری  زمینه  در  مهم  از قصوری  ای  گزاره  چنین  رد 
محصوالتی چون عناب و زرشک که منحصرا تولید آنها 

در خراسان جنوبی انجام می شود خبر داد.

رتبه 118 از بین 189 کشور دنیا

نظر  از  ما کشوری هستیم که  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بین  از  را  ام   ۱۱8 رتبه  کار  و  کسب  سهولت  شاخص 
۱89 کشور دنیا داریم و قطعا در خراسان جنوبی وضعیت 
این یعنی محیطی بسیار پیچیده برای  بهتری نداریم و 
یک شرکت خارجی )حتی داخلی( برای  فعالیت تولیدی 
باید  ما  رسد  می  نظر  به  حساب  این  با  و  اقتصادی،  و 
حضور  وبرای  باشیم  خارجی  گذاران  سرمایه  بدنبال 
در  حداقل  باید  عبارتی  به  کنیم  تشویقشان  استان  در 
و عمال  بدهیم  نشان  را  این  ها  رسانه  در   و  برخوردها 
موجی بفرستیم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی که 
اگرچه هنوز نتوانسته ایم برای سهولت کسب و کارتان 
در خراسان جنوبی زیرساخت های الزم سخت و نرم را 
فراهم کنیم، ولی حداقل حمایت همه جانبه مسئوالن را 
از  بسیاری  در  بازاریابی  دید  نبود  ایشان  خواهید داشت. 
سازمانهای دولتی و حتی خصوصی در استان را نقیصه 
ای مهم برشمرده و در این زمینه به اقدام باردیش چاگر، 
خود  وبسایت  در  که  کردند  اشاره  کانادایی  جوان  وزیر 
تصویری از  حضور در فرودگاه جهت استقبال از جک ما، 

مجموعه  بابا)  علی  کمپانی  صاحب  و  چینی  کارآفرین 
صحبت  که  کرده  منتشر  را  اینترنتی(  های  فروشگاه 
و  کسب  چطور  اینکه  مورد  در  ما  جک  با  پرحرارتش 
کارهای کوچک کانادایی می توانند فروش خودشان را 
و  دهد  می  نشان  را     دهند  رونق  چینی  بازارهای  به 
منعقد گردید که  قراردادهای مختلفی  در چنین فضایی 
نتیجه آن ورود جدی تر شرکت های کوچک کانادایی 

به بازار چین است.

همه چیز بازاریابی است؟؟!!

نظران  از صاحب  از یکی  ای  به جمله  اشاره  با  وی  
عنوان  است”،  بازاریابی  بازاریابی که“همه چیز  برجسته 
و  ترجیحات  باید  است   معنی  این  به  جمله  این  کرد: 
خواسته های مشتریان بالقوه را بشناسیم و جهت گیری 
مناسبی در آن راستا داشته باشیم و این می شود بخش 
مهم کسب و کار، و بازاریابی از شرکت آغاز نمی شود، 
بلکه از تک تک افراد آغاز می شود، و مدیران استانی 
بازاریابی را از خودشان  باید این  و تمام مقامات رسمی 
شروع کنند، و جوری رفتار کنند که نشان بدهد که ما 
ترجیحات و دغدغه های سرمایه گذاران را می شناسیم 
و در آن راستا گیری کرده ایم. متاسفانه ما در این زمینه 
چندان موفق نبوده ایم، و منتظریم که سرمایه گذار برای 
این  در  باید  که  حالی  در  بیاید  محصوالتمان  فراوری 
زمینه فعال تر عمل می کردیم و زمینه الزم برای حضور 
با وجود نداشتن نگاه  آنها را فراهم می ساختیم.  قطعا 
سرمایه  توانست  نخواهیم  استانی  مقامات  در  بازاریابی 
گذاران داخلی و خارجی را جذب کنیم و اگر هم کسی به 
استان می آید بیشتر به دنبال فروش کاالست نه سرمایه 

گذاری جدی! 

نداشتن اطالعات الزم از روشهای جدید 
عمده مشکل کشاورزان 

مهم  محصوالت  در  بازاریابی  دید  نبود  در  قصور  وی 
و  مطرح  نمونه  عنوان  به  را  استان  در  عناب  و  زرشک 
و  استان  عناب  باغ  بزرگترین  از  خود  بازدید  به  اشاره  با 
صحبت با صاحبان آن، بهره وری بسیار پایین در برداشت 
و فروش محصول را مشکلی عمومی در زمینه کشاورزی 
در استان است . وی روشهای مورد استفاده در نگهداری 
باغ، چیدن محصوالت و فروش آنرا بسیار سنتی دانسته 
و با  ابراز تعجب از اینکه روشهای مدیریت کشاورزی ما 
با 2۰ سال قبل هیچ فرقی نمی کند، نداشتن اطالعات 
در  کشاورزان  مشکل  عمده  را  جدید  روشهای  از  الزم 
این زمینه عنوان کرده و گفتند: بعد از بازدید از باغ فوق، 
در  که  را  تجاربی  که  دادم  انجام  اینترنت  در  جستجویی 
زمینه عناب در کشور چین وجود دارد را بررسی نمایم و 

راهکارهای متعددی را پیدا کردم که در زمینه نگهداری 
دکتر  است.  ارائه شده  چین  در  چیدن محصوالت  و  باغ 
هداوندی با اشاره به وجود راهکارهای متعدد برای هرس 
اصولی درخت عناب با هدف کسب بیشترین بازدهی در 
استان  در  نگهداری عناب  از معضالت  )که یکی  درخت 
در  عمدتا  عناب  درختان  که  هستیم  شاهد  و  باشد  می 
ارتفاع رشد بسیاری داشته اند که بهره وری آنها را کم می 
کند( و همچنین روشهای نوین برداشت سریع محصول 
این منظور طراحی  برای  با بکارگیری دستگاه هایی که 
را  موارد  این  از  استان  باغداران  اطالع  عدم  است  شده 

مشکلی اساسی دانست. وی با اشاره به نبود تحلیل مناسب 
از زنجیره ارزش برای محصوالتی چون عناب در استان 
گفتند: زنجیره ارزش تمامی فعالیتهایی که در زمینه کشت، 
نگهداری، برداشت، فراوری، بازاریابی و فروش عناب می 
تواند انجام شود را در بر می گیرد و ارزشی که در هر یک 
می  مطالعه  را  کنیم  ایجاد  توانیم  می  ها  فعالیت  این  از 
کند. اداره جهاد کشاورزی متولی اصلی بخش های اولیه 
زنجیره ارزش است که نقش نهاد مشاوره ای برای بهبود 
بهره وری در زمینه کاشت و نگهداری و چیدن محصول 
را داشته و بایستی وظیفه اصلی خود را در این زمینه انجام 
دهد. در بخش های انتهایی زنجیره که موضوعاتی چون 
و  عناب  از  آفرین  ارزش  محصوالت  تولیدات  و  فراوری 
و  کشاورزی  جهاد  اداره  نیز  است  آن  بازاریابی  و  فروش 
و حمایت های  آگاهی  بایستی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
الزم را برای سرمایه گذاران در این زمینه فراهم نمایند. 
ایشان به عنوان نمونه به محصولی مانند مربای عناب که 
در کشور چین تولید شده و صادرات زیادی هم دارد اشاره 

۱2 دالر می  آن حدود  کیلوی  نیم  قیمت  که  کند  می 
برای  نیاز  مورد  است که سرمایه  در حالی  این  و  باشد 
 2۰۰ از  کمتر  چین  از  عناب   مربای  تولید  خط  خرید 
هزار دالر است که حتی با سرمایه های خرد موجود در 
سرمایه  این  از  باالیی  سود  و  است  تامین  قابل  استان 
که  رسد  می  نظر  به  بنابراین  شود.  می  ایجاد  گذاری 
مجموعه هایی مانند جهاد کشاورزی بایستی در زمینه 
به  نسبت  مناسب  حمایتی  و  اطالعاتی  بستر  ایجاد 
تقویت دید بازاریابی و زنجیره ارزش در مجموعه های 

فعال در استان اقدام نمایند.

زنان عربستانی برای اولین بار به سینما رفتند !

زنان عربستان سعودی برای اولین بار با توجه به ممنوعیت 
و محدودیتهای سختگیرانه قوانین این کشور در جشنواره 

فیلم کوتاه 2 در مرکز فرهنگی شاه فهد حضور یافتند.

عکاس خونه 

 عشقی که هیوالی هالووین را به پسری 
دوست داشتی تبدیل کرد

صورت خاص و غیر معمول یک پسر بچه در 
انگلستان،  در غرب  واقع  ترنت  آن  استوک  شهر 
هیوالی  را  او  محل  اهالی  تا  بود  شده  باعث 
نام  به  نادر  بیماری  بنامند،  )پسر زشت(  هالووین 
سندرم Goldenhar syndrome، که منجر 
و  شده  بچه  پسر  بدن  در  کروموزمی  اختالل  به 
جلوی رشد طبیعی در گوش، چشم، سوراخ بینی 
و فک پایین او را گرفته است.الیور حاال ۱2 سال 
دارد و عالوه بر بیماری ژنتیکی، اوتیسم و عدم 
باز  کردن  صحبت  از  را  او  نیز  کالمی  توانایی 
داشته، اما مادر کودک هرگز تسلیم شرایط نشده، 
او ۱۰ سال است که مداوای فرزندش را آغاز کرده 
و حتی از پزشکان خواسته تا پروتزهای مصنوعی 
با  مادر  بسازند.برخورد  فرزندش  صورت  برای 
فرزندش بسیار زیباست؛ عشق و محبت در رفتار 
مادر موج می زند . او در مورد کودکش می گوید: 
در دوران بارداری زمانی که متوجه شدم کودکم 

ناقص است بسیار ناراحت، عصبانی و خشمگین 
شدم، ، اما پس از مدتی با خودم گفتم چرا اینطور 
شده، او که گناهی ندارد، من چه کردم که باعث 
شدن تا فرزند من در این شرایط به دنیا بیاید.کم 
کم متوجه شدم که من باید به فرزندم کمک کنم، 
ناجی زندگی او شوم و عاشقانه از او پرستاری کنم. 
هیچ  داشتند،  وحشت  فرندم  از  ابتدا  محل  اهالی 
کس با او دوست نمی شد و از او کناره می گرفتند، 
اما به مرور و در اثر برخورد من با الیور نگاهشان به 
پسرم تغییر کرد، فرزندم دوست داشتنی و شگفت 
انگیز است، چشم آبی بزرگ و درخشانی دارد و 
بر دل می نشیند.حاال ۱۰ سال  لبخندش عجیب 
است که مادر الیور در حال نوشتن زندگی فرزندش 
است، او در تالش است با ثبت تمامی اتفاقات و 
شرایط پیش آمده در کتابش، بتواند به افراد شبیه 

خود کمکی هر چند کوچک کند.

خواندنی ها

راهبردی  استان
 متقاضی ندارد؟!

پول و پرن

*حانیه سامعی

که  تلخ  حقیقتی  تماشای  به  نشستم،  تماشا  به 
سایه اش بر زندگی من و تو، بر سقف خانه هایمان 
و بر روزها و شب هایمان سنگینی می کند؛ »مستند 
پول و پرن«.نمی دانم این نامه را به که می نویسم؟ به 
خواهرم؟! به دوستم؟! به فرزندم؟!... تنها می دانم دردم 
گرفته است و قلم از درد، روی کاغذ بر خود می پیچد 
و دردم را فریادی می خواهم که به گوش همه برسد. 
من یک زنم، به، چه می گویم؟ من یک انسانم، کاش 
همیشه یادم بماند، یاد تمام مردم شهر بماند که من و 
همنوعم قبل از آنکه زن باشیم، یک انسانیم، انسانیتی 
که زرق و برق جهان امروز، فرصت هویداشدنش را 
گرفته، جهانی که با بی رحمی تمام، بر زنانگی و زیبایی و 

احساسات پاکش، تاخته و لگدکوبش کرده است. 
خواهر من! دوست من! عزیز من!... 

چاره  شهر،  پایین  و  باشد  کوچک  خانه ات  اگر 
دارد. چاره اش سایه مردی است که عاشقانه هایش 
چاره اش  می رساند.  صبح  به  و  پرستاره  را  شبت 
می پرسند  تو  از  دائم  که  است  بچه هایی  صدای 
تا یاد بگیرند چطور در آینده زنی یا مردی موفق 
شوند و تو تمام حجت آنهایی در زندگی. چاره اش 
یک ظرف ساد میوه و یا یک سینی چای است که 
در همهمه اعضای خانواده ات با صدای تلویزیون، 
شیرینی لحظه هایت را قاب می گیرند برای یک عمر 
خاطره...راحت طلبی همیشه و در همه حال مذموم 
است، چه در لغت و چه در عمل، خودت را گول نزن 

جانم! چرا فکر می کنی اسمش زرنگی است؟
بر  حراج  چوب  بهتر،  فردای  ساختن  برای  چرا 
خودت میزنی؟  حتما باید به آخر خط برسی تا آن 
وقت بنشینی و با خودت فکر کنی که داشتن ماشین 
آخرین مدل و پوشیدن گران ترین برندها، ارزشش 

را نداشت؟؟؟
به خودت رحم نمی کنی، به پدر و مادری رحم 
کن که تنها آرزویشان سپیدبختی توست. به مردی 
که با آرزوی خوشبخت کردنت، دنبال کار آبرومندی 
انتظار  شب ها  که  بسازد  خانواده ای  می گرددتا 
برگشتنش به خانه را می کشند. باور کن این حقیقت 
را که خوشبختی همین انتظار کشیدن است. انتظار 
کشیدن تو برای برگشتن همسرت از کار و انتظار 
کشیدت همسرت برای پایان ساعت کاری و برگشتن 
به آغوش خانواده. برگشتن به خانه ای که چراغش 
تویی و فرزندان تو، عطر تو و غذای دستپخت تو که 
عاشقانه تمام روز را به شب دوخته ای. دریغ نکن این 
خوشبختی را از خودت و از زمین که خوب میدانی 

چقدر تشنه خوبی و صداقت و پاکی است.

عکس ها از امیرآبادی زاده 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

شماره شناسه: 98469
پیرو آگهی شماره 306/96/8949- 96/7/26 منتشر شده در تاریخ 1396/8/1 در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی که به دلیل  اشتباه روزنامه مذکور تعدادی از پالک های ثبتی 

از قلم افتاده است لذا به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 2 بیرجند

1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 83 متر مربع پالک 2808 فرعی از یک اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه قصبه بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
2-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 965316 متر مربع پالک 2513-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 

در مجاورت کالته دالک ها تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(
بخش 9 بیرجند

1-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 457/3 متر مربع پالک 180 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 2-سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 999/4 متر مربع پالک 184 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 404/5 متر مربع پالک 197 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 4- ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 417/5 
متر مربع پالک 249 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 5- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 536/5 متر مربع پالک 250 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند 
واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 

بدعوی تولیت در وقف
6-ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 403/8 متر مربع پالک 251 فرعی از 308-اصلی بخش9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
بیرجند بدعوی تولیت در وقف 7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 346/7 متر مربع 
پالک 266 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی 
اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 8-ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی به مساحت 243/4 متر مربع پالک 267 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت 

در وقف 9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 298/7 متر مربع پالک 269 فرعی از 
308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
332 متر مربع پالک 274 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 11- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 620/7 متر مربع پالک 277 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 733/9 متر مربع پالک 294 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 256/5 متر مربع پالک 302 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا 
مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 397 متر مربع پالک 306 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
677/2 متر مربع پالک 312 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 16- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 334/9 متر مربع پالک 335 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 296/7 متر مربع پالک 337 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
250/8 متر مربع پالک 341 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 22- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 240/1 متر مربع پالک 351 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 236/6 متر مربع پالک 352 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اکبر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
308 متر مربع پالک 359 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 

موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 21- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 283/7 متر مربع پالک 362 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند 
واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
بدعوی تولیت در وقف 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 671/3 متر مربع پالک 366 
فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 274/7 متر مربع پالک 372 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا 
مورد تقاضای موقوفه علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 24- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 463/6 متر مربع پالک 378 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 203/72 متر 
مربع پالک 381 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه 
علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 26- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 587/5 متر مربع پالک 395 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در 
مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 328/6 متر مربع پالک 399 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
388 متر مربع پالک 414 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای 
موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 30- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 607/7 متر مربع پالک 433 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع 
در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
بدعوی تولیت در وقف 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 802/8  متر مربع پالک 
434 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 651/1 متر مربع پالک 440 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا 
مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در 
وقف 33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 357/9 متر مربع پالک 448 فرعی از 308-
اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت364/9 

متر مربع پالک 453 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان 
علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 
بدعوی تولیت در وقف 35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 458 
متر مربع پالک 459 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان 
علیا مورد تقاضای موقوفه کبری خواجه حسن به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
بیرجند بدعوی تولیت در وقف 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 2273 متر مربع پالک 470 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد 
تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 37- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 372/7 متر مربع پالک 473 فرعی از 308-اصلی 
بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 339/4 متر 
مربع پالک 481 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه 
علی اصغر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف 39- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 874/2 متر مربع پالک 482 فرعی از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در 
مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه زین العابدین به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی 
تولیت در وقف 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 765/7 متر مربع پالک 483 فرعی 
از 308-اصلی بخش9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای موقوفه علی اصغر به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه بیرجند بدعوی تولیت در وقف لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت 
به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده 
و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره 
ثبت اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت معترضین 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 اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور 

می گردد و ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار :96/8/2
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ 96/8/2 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir   مراجعه و 
اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان 
اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی 
دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج 
سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر 
)2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی 
)2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد 

مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مناقصه شماره 96/17     شماره شناسه: 99709
انجام خدمات  با راننده جهت  از تامین خودرو  موضوع مناقصه: عبارت است 

خودرویی شهرستان بیرجند طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به 

حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند. 
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/8/2 تا پایان وقت اداری 96/8/13 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 

96/8/21 و بازگشایی پاکت ها 96/8/23 
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 140/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
بانک ملی مرکزی به شماره  یا واریز نقدی به حساب سیبا  بانکی و  یا  چک تضمین شده 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد. 
محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان مخابرات خراسان جنوبی- اتاق 

شماره 124  تلفن: 32424000-056  فاکس: 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری بیرجند در نظر دارد برابر مصوبه 96/353/ش- 96/3/3 شورای 
اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری یک 
باب کیوسک واقع در ابتدای خیابان مدرس از طریق آگهی مزایده به صورت 
اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدشریط شرکت 
در مزایده دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 96/8/11 
جهت دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی 
واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده روز شنبه 
96/8/13 می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد 

نظر الزامی است.
کیوسک ابتدای خیابان، قطعه دوم سمت چپ )جنب لوازم جانبی موبایل( 

 مبلغ پایه مزایده: 15/000/000 ریال

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961608 اجرایی آقای سید حسن سروریان محکوم به پرداخت مبلغ 102/060/060 ریال در حق آقای قاسم اکرمی پور و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا 
در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 1395 رنگ سفید روغنی به شماره موتور ام 158307136 و شماره شاسی 

5843177 و به شماره انتظامی 588 ج 23 ایران 52 و بیمه تا مورخ 1397/04/17 و تخفیف یک ساله حق بیمه دارد و وضعیت الستیک های جلو و عقب و تجهیزات داخل اتاق خوب می باشد توقیف و به مبلغ 
200/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ  1396/08/15  از ساعت 8 الی 9  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده 

منفرد- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجنداز وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
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سنگ صبور بودن هم اندازه دارد!

آيا شما تاکنون نقش سنگ صبور کسي را داشته ايد؟ 
اصال هرگز پاي درد و دل دوست و آشنا مي نشينيد؟ اگر 
پاسختان مثبت است، بد نيست به اين پرسش هم جواب 
دهيد که در اين شرايط چگونه واکنش نشان مي دهيد 
و براي کمک با فردي که با شما درد دل مي کند چه 
مي کنيد؟ فقط شنونده هستيد؟ شايد باور نکنيد اما خيلي 
از ما در مواجهه با درد دل هاي ديگران رفتاري احساسي 
پيش مي گيريم که گاهي به ضرر فرد مقابل و حتي 
خودمان تمام مي شود. ممکن است برخي از افراد که 
همواره ناراحتي دارند، سراغ شما بيايند و هميشه کلي 
درد دل داشته باشند و تا چشمشان به شما مي افتد، شروع 
به درد دل کنند و حتي در اين بين گاهي يادشان برود 
حالي هم از شما بپرسند تا جايي که بعد از هر ديدار 
با اين فرد از انرژي و شادي خالي شويد.اگر شما هم 
چنين افرادي مي شناسيد و از دستشان خسته شده ايد، 
بايد بدانيد اصال الزم نيست هميشه نقش سنگ صبور 
را بازي کنيد و زندگي تان را با گوش دادن به درد و 
دل هاي تمام نشدني اين فرد به کام خودتان تلخ کنيد 
اما چگونه؟ وقتي پاي درد و دل به ميان مي آيد سه واژه 
»همدلي«، »همدردي« و »همزباني« معنا پيدا مي کند. 
همدلي در واقع يک مهارت است، مهارتي که شامل 
درک احساسات طرف مقابل مي شود اما بدون قضاوت، 
تاييد و يا رد، در واقع در همدلي نيازي نيست ما نظري 

درباره صحبت هاي طرف مقابل بدهيم.
اما همراهي همان طور که از خود واژه اش مشخص 
است به معناي اين است اگر کمکي از دستمان بر مي آيد 
براي فرد انجام دهيم.همدردي هم وقتي معنا پيدا مي کند 
که براي کسي رنجش و ناراحتي پيش آمده و نياز به 

همدردي دارد.

پیرمرد و االغ

اتفاقی به  کشاورزی االغ پیری داشت که یک روز 
درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی 

کرد نتوانست االغ را از درون چاه بیرون بیاورد.
نکشد،  زجر  زیاد  بیچاره  حیوان  اینکه  برای  پس 
کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک 
پر کنند تا االغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث 
عذابش نشود.مردم با سطل روی سر االغ خاک می 
ریختند اما االغ هر بار خاک های روی بدنش را می 
تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش 

باال می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد.
االغ  کردن  گور  به  زنده  به  همینطور  ها  روستایی 
بیچاره ادامه دادند و االغ هم همینطور به باال آمدن 
حیرت  در  و  رسید  چاه  لبه  به  اینکه  تا  داد  ادامه 

کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد
 نتیجه اخالقی:

ما می  بر سر  از خاک  تلی  مانند  وقتی مشکالت، 
ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم: اول اینکه اجازه 
بدهیم مشکالت ما را زنده به گور کنند و دوم اینکه 

از مشکالت سکویی بسازیم برای صعود!

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن
 و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید

موّفقّیت یک شبه اتّفاق نمی افتد. 
اندکی بهتر شدن نسبت به
 روِز قبل موفقیت است.

امروز بهاری است حاِل دل من
جاری ست بالغت زالل دل من
گر سیب زمانه باز چرخی بخوَرد

دل، مال تو می شود تو مال دل من

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، 
درحالی که پیوسته در اندیشۀ
 چیزهایی هستیم که نداریم.

خداوندا مرا از کسانی قرار ِده که دنیاشان 
را برای دینشان می فروشند نه دینشان
 را برای دنیاشان. )دکتر علی شریعتی(

است،  بدرفتاری  و  ناکامی  به  ما  طبیعی  واکنش  خشم 
احساسی که میزان آن از تحریک خفیف و احساس رنجش 
تا خشمی شدید و جنون آمیز در نوسان است. همه ما در 
طول زندگی، ناگزیر خشم را تجربه می کنیم؛ همانگونه 
که هیجانات دیگر مثل غم و شادی را تجربه می کنیم. 
تجربه ای که هزینه هایی را نیز به ما تحمیل می کند؛ از به 
هم ریختگی ناچیز حال و هوایمان برای چند دقیقه یا چند 
ساعت تا از دست دادن موقعیتی شغلی، رابطه ای ارزشمند 
وارد دیگران  یا  خودمان  به  که  جسمی  های  آسیب   یا 
می شود. شایدبتوان خشم را با سیل مقایسه کرد؛ همانطور 
که سیل یک پدیده طبیعی است، خشم نیز یک احساس 
 طبیعی است. سیل را اگر کنترل نکنیم آسیب زا است اما یاد
گرفته ایم در مسیر سیل، سد بزنیم و از انرژی آن در جهت 
تولید برق، آب آشامیدنی و آبیاری زمین های کشاورزی 
استفاده کنیم. این موارد در مورد خشم نیز صادق است.
اند  داده  نشان  اند که  بوده  فراوانی  موارد  تاریخ  در طول 
 جامعه بشری از انرژی ناشی از سیل کنترل نشده خشم، 

آسیب های فراوانی دیده است. 
ریشه  از  را  خشم  بروز  منبع  توانیم  نمی  است  درست 
بخشکانیم، می توان تالش کرد با هدایت این انرژی به 
مسیرهای سالم تر، آسیب ها و هزینه های ناشی از آن را 
تا حد امکان کاهش داد. به عبارت دیگر اگرچه نمی توان 
خشم و عصبانیت را از زندگی حذف کرد، می توان آن را 

مدیریت کرد. اگرچه حق داریم در برابر شرایط نامناسب و 
آزاردهنده یا ناکامی ها عصبانی شویم، می توانیم تمرین 
کنیم با وجود عصبانیت، رفتارهای پرخاشگرانه و مخرب 

نداشته باشیم.
باید  اول  را مدیریت کنیم،  بتوانیم خشممان  اینکه  برای 
بدانیم اصال احساس خشم چه شکلی است. اولش حجم 
احساس خشم ما به اندازه یک گلوله برفی کوچک است که 

در باالی شیب یک قله قرار گرفته است.
 اگر این گلوله از باال به پاین قله بغلتد، کم کم حجیم تر 
می شود و در نهایت تبدیل به بهمنی ویرانگر می شود. ما 
توان آن را داریم یک گلوله برفی را از غلتیدن به دامنه کوه 
باز داریم اما اگر این گلوله حجیم تر شد، متوقف کردن آن 
دیگر در توان ما نخواهد بود بنابراین بهتر است در مراحل 
اولیه شکل گیری این احساس برای مدیریت آن اقدام به 
عمل آوریم. یک دوره خشم می تواند دربرگیرنده سه مرحله 
باشد. این سه مرحله، چرخه پرخاشگری را شکل می دهند.

1- مرحله افزایش تدریجی
نشان  شودکه  می  مشخص  هایی  سرنخ  با  مرحله   این 
می دهند خشم در حال شکل گیری است. این سرنخ ها 
ممکن است در جسم، رفتار، یا افکار پدیدار شوند. سرنخ 
ها، عالئم خطر یا پاسخ به رخدادهای برانگیزاننده خشم 
هستند. در این مرحله گلوله برفی هیجان ما در حال تبدیل 

شدن به بهمن است.

2- مرحله انفجار
انفجار  مرحله  یابد،  ادامه  تدریجی  افزایش  مرحله  اگر 
به دنبال آن رخ خواهد داد. این مرحله به وسیله تخلیه 
غیرقابل کنترل خشم مشخص می شودکه می تواند به 
صورت پرخاشگری کالمی یا فیزیکی باشد. در واقع، این 
تخلیه منجر به پیامدهای منفی می شود که به عنوان حد 

نهایی شدت خشم است.
3- مرحله پس انفجار

این مرحله به وسیله پیامدهای منفی ناشی از پرخاشگری 
کالمی و فیزیکی مرحله انفجار، توصیف می شود. این 
پیامدها می تواند شامل رفتن به زندان، یا اخراج شدن از 
برنامه های حمایت اجتماعی، از دست دادن خانواده یا 
افراد مورد عالقه و احساس گناه، شرمساری و پشیمانی 
چند  باید  کنیم  مدیریت  را  مان  خشم  آنکه  باشد.برای 

نکته را رعایت کنیم:
خشم مان را تشخیص دهیم

اغلب زمانی که در موقعیت های تجربه هیجاناتی مثل خشم 
قرار می گیریم در این حالت ها غرق می شویم و متوجه 
احساس و هیجان درونی مان نیستیم. آگاهی نداشتن از 
این احساسات باعث زمینه سازی ایجاد رفتارهایی می شود 
که چون ناشی از هیجان زدگی هستند رفتارهای صحیحی 
نیستند. آگاهی ما از اینکه در یک موقعیت عصبانی هستیم 
تر  به عبارت دقیق  نامیده می شود.  خودآگاهی هیجانی 

خودآگاهی هیجانی یعنی فرد به احساسات و هیجانات خود 
در موقعیت های مختلف آگاهی داشته باشد. این وضعیت به 

کنترل هیجانات و احساسات ما کمک می کند.
فکرمان را مدیریت کنیم

در اغلب موارد، محرک های بیرونی منجر به فعال شدن 
افکار ناکارآمد می شوند. عملکرد این افکار ناکارآمد به حدی 
سریع است که به آنها افکار اوتوماتیک )خودآیند( منفی هم 
گفته می شود، اینکه فرد بتواند این افکار را شناسایی و خنثی 
کند به آن معناست که تا حد زیادی مهارت مدیریت خشم 
را کسب کرده است. بنابراین در زمان های عصبانیت اول 
باید بدانیم چه احساس و هیجانی داریم و دوم آگاه باشیم 
افکار موجب تشدید احساسات و رفتار می شوند. در واقع 
محرک های بیرونی به شکل کامال طبیعی زمینه عصبانیت 
و ناراحتی ما را فراهم می کنند اما این خود ما هستیم که 
به واسطه افکار ناکارآمد خود موجب عصبانیت غیرضروری 

و شدید می شویم.
خشم مان را پیش بینی کنیم

راهکار دیگر برای مدیریت خشم پیش بینی موقعیت های 
خشم آور و برنامه ریزی برای نحوه رویارویی با آنهاست. 
مرور تجربه های عصبانیت، که در گذشته داشته ایم، می 
تواند به ما کمک کند پیش بینی کنیم بودن با برخی افراد 
یا حضور در برخی موقعیت ها در بیشتر موارد منجر به 

عصبانیت ما می شود.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

یک واحد تولید قطعات بتونی با پروانه بهره برداری، در زمینی 
به مساحت 4401 متر مربع با سند مالکیت دفترچه ای، سه 
نبش واقع در کیلومتر 35 جاده بیرجند- زاهدان )شهر مود( ، 
با 650 متر مربع ساختمان شامل دو واحد مسکونی با امکانات 
فاز سه  برق  سیمان،  سیلوی  انباری،  تولید،  سالن   کامل، 

50 کیلو، آب صنعتی به همراه کلیه ماشین آالت مربوطه )دو 
قالب جداول  ای،  ویبره  موزاییک  قالب  بلوک زن،  دستگاه 
خیابانی، بتونیر، ویبراتور، قالب تیرچه ، شابلن تیرچه، رکتی 
فایر جوش و ... ( با قیمت مناسب و توافقی به فروش می 
رسد. الزم به ذکر است به دلیل نزدیکی به بیرجند و داشتن 

سالن بزرگ، قابل تغییر کاربری به رستوران یا تاالر عروسی
 و یا موارد مشابه می باشد.     09151611905

شرکت پخش مواد غذایی پاسارگاد
 جهت تکمیل و ارتقای فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری 

و استخدام می نماید. 

مدرک جنسیتسمتردیف
تحصیلی

توضیحاتتعداد

روابط عمومی باال، ضامن 10حداقل دیپلمآقا/خانمبازاریاب1
معتبر، ظاهر مناسب

مزایا: حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی، 
امنیت و ضمانت شغلی باال، پورسانت عالی

 واجدین شرایط می توانند از ساعت 9 صبح الی 14 با شماره 09156566698 
تماس حاصل فرمایند.  توجه: افرادی که سابقه کار در شرکت های 

پخش را دارند در اولویت هستند

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه منزل با 
سابقه درخشان/خاور مسقف پتودار، 

نیسان، وانت، کارگر و بارچین ماهر
عضو یت رسمی اتحادیه 

با مجوز رسمی حمل بار و اثاثیه منزل

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص
فست فود با موقعیت عالي به دلیل 

مشغله کاري به فروش مي رسد .
091586٧٧045

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 091582541٧2 

به تعدادی چرخ کار ماهر نیازمندیم.  
32403199

09153635925- جعفرپور

به یک نفر شاگرد ساده کارکرده برای 
کارواش نیازمندیم. آدرس: عدل 22- 

کارواش فرهمند    09153618158

به یک نفر پیک موتوری به صورت 
پاره وقت نیازمندیم.09159106٧83

به یک نفر نیروی بندکار و براشینگ 
کار حرفه ای جهت کار در سالن 

زیبایی واقع در بیرجند ، خیابان معلم 
نیازمندیم . 

ساعت تماس: 9 الی 13 و 1٧ الی 21  
05632431909 

یک شرکت خصوصي جهت 
تکمیل کادر به 2 نفر مدیر 

فروش، طراح مجرب و 4 نفر 
اپراتور سایت نیازمند است
32222283 -091٧2900364

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

انجام بازسازی و تغییرات ساختمان های 
قدیمی با کادری مجرب

09151611509

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط 6 ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری 1۶ - ۰9151۶۰۴۴5۷

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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پرسپولیس»مخفی«میشود

اجازه  دربی،  برگزاری  زمان  تا  خواسته  باشگاه  مدیریت  از  برانکو 
سلب  کاظمی  شهید  ورزشگاه  در  تماشاگران  و  خبرنگاران  حضور 
مقابل  دیدار  برای  پرسپولیس  فوتبال  تیم  تمرینات  واقع  در  شود. 
فوتبال  تیم  شد.  خواهد  برگزار  بسته  درهای  پشت  استقالل 
باشگاه های  برتر  لیگ  پرسپولیس در هفته دهم رقابت های فوتبال 
در  جاری  هفته  پنجشنبه  روز  تهران   85 دربی  قالب  در  و  کشور 

ورزشگاه آزادی به مصاف استقالل خواهد رفت.

اقدامجالبهوادارانسرخآبیهادرآستانهدربی

جام  در  نوجوانان  ملی  تیم  می گوید  امید  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
جهانی واداران پرسپولیس و استقالل قصد دارند با زیر فشار گذاشتن 
فدراسیون حکم محرومیت مسلمان و غفوری را لغو کنند.تا آغاز داربی 
باقی مانده است و دو تیم بزرگ  بزرگ پایتخت تنها سه روز دیگر 
خبر  گذشته  کنند.روز  می  حساس  دیدار  این  آماده  را  خود  پایتخت 
زیادی در رسانه  محرومیت محسن مسلمان و وریا غفوری جنجال 
ها و شبکه های اجتماعی به پا کرد.هواداران استقالل و پرسپولیس 
بخشیده  دربی  از  قبل  بازیکن  دو  اگر محرومیت  که  تهدید کرده اند 
نشود حضور در ورزشگاه را تحریم خواهند کرد.این احتمال زیاد است 

که فعال محرومیت مسلمان و غفوری لغو و یا تعویق افتاد شود.

جهانبخشکاندیدایبهترینبازیکنهفتههلند

زمینه  آلکمار  ترکیب  در  درخشش  با  دیگر  بار  یک  جهانبخش 
برتری  AZ مقابل اوترخت را فراهم کرد تا این تیم مقابل دیدگان 
بازگردد. ملی  بار دیگر به جمع تیم های باالی جدول  طرفدارانش 
ضمن  زد،  را  تیمش  دوم  گل  اوترخت  با  مصاف  در  ایرانی  پوش 
اینکه گل های اول و سوم آلکمار را نیز ساخت تا ستاره بی چون و 
چرای قرمزپوشان در ورزشگاه افاس لقب بگیرد. درخششی که از دید 
کارشناسان هلندی دور نماند تا نام ستاره ایرانی را در بین نامزدهای 

کسب عنوان برترین بازیکن هفته قرار دهند.

10درصدسکوهایآزادیدراختیاراستقالل؟

برهان  شرکت  قرارداد  درباره  رسانه ای  افشاگری های  دنبال  به 
مبین با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ  و همچنین اعتراض های 
اخیر  هفته های  در  استقالل،   و  پرسپولیس  باشگاه  دو  شدید 
خانگی  مسابقات  بلیت فروشی  پرونده  درباره  زیادی  جنجال های 
هم  درنهایت  شد.  ایجاد  رسانه ها  در  پایتخت  مردمی  باشگاه  دو 
اخیر  روزهای  اختالفات  و  زیاد  بسیار  حرف و حدیث های  از  پس 
تصمیم گرفته شد بلیت فروشی دربی پیش روی پایتخت در اختیار 

بگیرد. قرار  پرسپولیس  باشگاه 

علتمرگ80درصدایرانیها
چیست؟

وزیر بهداشت با اشاره به این که 8۰ درصد مرگ 
ایرانیان به دلیل سبک زندگی و تغذیه نامناسب 
سالم  و  زندگی  سبک  اصالح  با  گفت:  است، 
سازی غذای روح و جسم می توان از این مرگ 
ها پیشگیری کرد. هاشمی تاکید کرد و گفت: میزان 

نمک مصرفی مردم ۳ برابر استاندارد دنیا است و 
در حال حاضر مصرف دخانیات که بالی خانمان 
سوز در کشور است در حال رشد است. وی افزود: 
مرگ هر زن و مرد در خانواده می تواند شیرازه امور 
آن خانواده را از هم بپاشد و آسیب های اجتماعی 
زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابر این با پیشگیری 
از مرگ ها و معلولیت ها می توان نقش موثری در 

کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

بارداریدرسنینکمتراز18سال
چهعوارضیدارد

شیرازی گفت: دختران در سنین کمتر از ۱8 و ۲۰ 
سالگی و گاهی ۲5سالگی به بلوغ فیزیکی نرسند؛ 
به همین دلیل بارداری در این دوره عوارضی دارد. 
ناکافی لگن زنان، این  همچنین به دلیل رشد 
موضوع مانع زایمان طبیعی شود. همچنین ممکن 

است به دلیل نامرتب بودن عادت ماهیانه در سنین 
پایین، افراد کم خون باشند. وی یکی دیگر از 
عوارض احتمالی بارداری در سنین پایین را سقط و 
زایمان زودرس معرفی کرد و گفت: ممکن است 
نژاد، شرایط آب و هوایی و ارث در بعضی موارد 
تاثیر داشته باشد. آماده نبودن زنان برای بارداری 
احتمال  اقتصادی  و مشکالت  پایین  سنین  در 

افسردگی پس از زایمان را در آنها افزایش دهد.

کشف100کیلوگرمتریاکدرنهبندان


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سردار »شجاع« 
اظهار داشت:مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
و  حمل  بر  مبنی  اطالعاتی  دریافت  با  استان  مخدر 
جابجایی مواد مخدر توسط یک دستگاه کامیون ،خودرو 
را در محورهای فرعی شهرستان نهبندان مشاهده و به 
مأموران  گفت:  .وی  دادند  ایست  دستور  خودرو  راننده 
از خودرو ۱۰۰  بازرسی  بازرسی کردند که در  را  خودرو 
کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود 
۳۰ ساله  راننده   : .سردار شجاع تصریح کرد  کشف شد 
دستور  با  و  شدند  دستگیر  خودرو  ساله   ۲6 سرنشین  و 

مقام قضائی روانه زندان شدند .

کودکان  در  مسمومیت  موارد  ترین  عمده 
و  شیمیایي  مواد  داروها،  خوردن  اثر  در 
آرایشي  مواد  مانند  خانگي  محصوالت 
بهداشتي، فرآورده هاي شوینده، سفیدکننده 
و  )استون(  کن  پاک  الک  کن،  باز  لوله  و 

گیاهان آپارتماني سمي بوده است.

-در هنگام بیماري کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهید.
-کودکان زیر 5 سال، پر خطرترین گروه سني از نظر بروز مسمومیت هستند. کودکان 
خردسال ممکن است هر چیزي را به دهان ببرند. این عمل بخشي از آموزش و درک 

این گروه سني از محیط اطرافشان است و این عمل زمینه ساز بروز مسمومیت است.
-در هنگام بیماري کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراري دارو به وي ندهید.

-اگر به کودک خود دارو مي دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتي مثل 

آبنبات، شکالت و یا خوراکي استفاده نکنید.
عوارض جدي  با  تواند  مي  کودک  مینیاتوری(در  )باتری  ساعت  کوچک  باطري  -بلع 

این موارد کودک را سریعًا به یک مرکز درماني منتقل کنید. باشد. در  همراه 
از  -مواد شیمیایي، شوینده و سفید کننده را در منزل در کمدهاي داراي قفل و دور 

دید و دسترس کودکان قرار دهید. 
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تلفن ۱49۰

2 آبان ،روز پيشگيري از بروز مسموميت ها در کودکان

دستگیریفروشندهفیلمهایغیرمجازدربیرجند

رئیس پلیس امنیت عمومی استان گفت : کارشناسان فضای 
در  مجاز  غیر  های  فیلم  فروشنده  دستگیری  پلیس  مجازی 
بیرجندامنیت عمومی در پی رصد فضای مجازی، فردی را با نام 
)م( که با ایجاد کانالی در شبکه های اجتماعی اقدام به فروش 
فیلم های غیر مجاز و غیر اخالقی می کرد، شناسایی کردند.

سرهنگ موسوی افزود: مأموران پس از انجام کارهای اطالعاتی 
و اقدامات فنی پاتوق متهم را که محل رفت و آمد زنان و دختران 
جوان بود شناسایی و متهم را در محل فعالیتش دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از محل دستگیری متهم، لوازم ارتکاب جرم 
توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده ای به اتهام نگهداری و انتشار 

تصاویر و فیلم غیر مجاز و مستهجن به مقام قضائی معرفی شد.

دستگیریجاعلاسنادبانکیدربیرجند


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی-
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: بر اساس گزارش یکی 
در  بانکی  اسناد  جاعل  دستگیری  بر  مبنی  ها  بانک  از 
بانک  این  واریزی  های  فیش  از  تعدادی  که  بیرجنداین 
توسط فردی جعل شده است، پیگیری موضوع به صورت 
افزود:  حسینی  غالمرضا  سید  شد.سرهنگ  آغاز  ویژه 
با جعل  متهم  دریافتند که  تکمیلی  در تحقیقات  مأموران 
اسناد بانکی، آن ها را به سازمان نظام پزشکی ارائه کرده 
ولی پولی به حساب این سازمان واریز نشده است که در 
شد.وی  دستگیر  و  شناسایی  متهم  پلیسی  های  بررسی 

افزود: متهم 4۱ ساله به جرم خود اعتراف کرد.

چهموقعپسازعمللیزیک
نمرهچشمبازمیگردد؟

احتمال برگشت مقداری ازشماره بعد از عمل 
های لیزری در شرایط معمولی حدود ۳ درصد 
است ) موفقیت عمل 9٧ درصد است ( هر چقدر 
شماره چشم بیمار باالتر باشد مثال بیشتر از 4 
نمره یا استیگمات باال بیش از ۲باشد یا شماره 

عینک بیمار دوربین باشد )مثال 4+ یا ... ( احتمال 
برگشت مقداری از شماره خواهد بود) جزو همان 
سه درصد(. این مساله در افراد با مرض قند و 
کسانی که بیش از 8 ساعت با کامپیوتر مشغولند 
ویا کورتن مصرف میکنند بیشتر دیده می شود.از 
طرفی اگر تغییر شماره چشم طی یکسال بیشتر 
از نیم نمره یا سن بیمار کمتر از ۱8 سال باشد 

میزان برگشت باز بیشتر خواهد بود.

چرابایددرفصلپاییز
پیادهرویکرد؟

افزایش  برای  مناسب  ورزش های  از  یکی 
است. روی  پیاده  کالری  سوزاندن  و  سالمتی 

پیاده روی در فصل پاییز فوایدی دارد که عبارتند 
از: کالری سوزی بیشتر با خنک شدن هوا: در 
فصل سرد ورزش هوازی باعث کالری سوزی 

بیشتر می شود، کمتر شدن احتمال آسیب دیدگی : 
پیاده روی شدت بسیار باالیی ندارد ، بهتر شدن 
روحیه: یاده روی و فعالیت در فضای باز می تواند 
را  عصبی  ناراحتی های  و  افسردگی  احتمال 
کاهش دهد، آسان بودن پیاده روی: پیاده روی 
و  است  ورزشی  ترین  هزینه  کم  و  ساده ترین 
می توان آن را در پارک های اطراف محل زندگی 

به مدت نیم ساعت در طول روز انجام داد.

صبحانهحاوی»قارچ«بهکاهشوزن
کمکمیکند

محققان دانشگاه مینه سوتا آمریکا عنوان کرد: 
»مطالعه نشان می دهد جایگزین کردن قارچ به 
جای گوشت در برخی وعده های غذایی هم 
فایده غذایی دارد و هم به حس سیری بیشتر 
کمک می کند.«آنها در طول ۱۰ روز مصرف 

تفاوت  گرم(،   ۲8( گوشت  و  گرم(   ۲۲6( قارچ 
آنها را از لحاظ ایجاد حس سیری ارزیابی کردند. 
لحاظ  از  توجهی  قابل  تفاوت  داد  نشان  نتایج 
میزان سیری بین مصرف قارچ و گوشت وجود 
داشت.شرکت کنندگان مصرف کننده قارچ در 
صبحانه در مقایسه با شرکت کنندگان مصرف 
کننده گوشت در صبحانه، حس گرسنگی کمتر 

و سیری بیشتری را گزارش کردند.

دستگیريسارققبلازاعالمسرقتدر»فردوس«

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت : تیم گشت کالنتري 
مرکزی شهرستان فردوس یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ 
مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسي بیشتر به کالنتري 
هدایت کردند.وي افزود : در هنگام رسیدگي به این موضوع، 
یکی از شهروندان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت واعالم کرد 
که از منزلش سرقت شده است .سرهنگ هوشنگي  اظهار 
داشت : بابررسي از داخل خودرو مقداري طالجات کشف شد 
و با حضور مال باخته اموال مسروقه شناسایي شد. سرهنگ 
از  نفر  دو  پلیسی  بیشتر  بررسهای  در  داد:  ادامه  هوشنگی 
همدستان سارقان که به شهرستان های همجوار گریخته 

بودند شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر شدند .

31104

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

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

بلوار شعبانيه- بين چهار راه ایزوگام فنودی 
بقيه ا... )عج( و خيابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

لولـهبازکنـی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

صد
1در

00

ینی
تضم

درباتوماتیکسید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، 
جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت 

اتومات( 09303107002 
09155614880

سمسـاریصـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم.
  09151641464  - 09380160779 

علی آبادی

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تزئینات داخلی ساختمان، فروشنده فرش و موکت شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز 
از تاریخ 96/8/6 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir مراجعه و اصل مدارک را به 
دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان 
ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- عدم 
اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 
هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و 
امانت مدارک مورد نياز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئيس هيئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بيرجند

روابط عمومی شرکت گازهروسیلهگازسوزبایدداراییکلولهبخاریمجزاویکدودکشمجهزبهکالهکاستانداردبهشکلHباشد.
 استان خراسان جنوبی
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هرگونه نوشته و تصویر 7
روی وسایل نقلیه 

ممنوع!
قاسمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
و  برچسب  تصویر،  نوشته،  نوع  اینکه هر  بیان  با 
تغییر بر روی وسایل نقلیه ممنوع است، اظهار کرد: 
با متخلفان شدیداً برخورد و جریمه می شوند، به 

ویژه کسانی که در شیشه عقب و یا کاماًل عقب 
و  تصاویر  متن،  شعار،  نوع  هر  خود  نقلیه  وسیله 
»رضایی«  باشند.  کرده  نصب  را  دیگری  موارد 
افزود: از آنجا که هر چه در قسمت عقب وسایل 
حواس  و  شود  می  توجه  جلب  باعث  باشد  نقلیه 
است  ممنوع  کاماًل  کند،  می  پرت  را  ها  راننده 
این  انجام  اجازه  هم  عوارض  پرداخت  با  حتی  و 
تصریح  وی  شوند.  می  جریمه  و  ندارند  را  کار 
های  کناره  برای  فقط  عوارض  پرداخت  که  کرد 
وسایل نقلیه )بغل نویسی (می باشد که با مجوز 
 ترافیک انجام می شود. به گفتۀ وی اتوبوس هایی

پهلوهای آن تبلیغات دیده می شود ، مجوز ترافیک 
آن را گرفته اند.

افزایش 7 برابری تولید زرشک در نهبندان

کشاورزی  جهاد  مدیر  مالکی  مهندس  قاسمی- 
نهبندان با اعالم اینکه برداشت محصول زرشک در 
این شهرستان آغاز شده است، عنوان کرد: امسال 
نسبت به تولید سال گذشته حدود 7درصد افزایش 
دارد. »مالکی« تصریح کرد  181 هکتار از اراضی 
کشاورزی این شهرستان زیر کشت باغات زرشک 
رقم  مهمترین  و  بارور  82هکتارآن  که  باشد  می 
تولیدی هم بی دانه می باشد. به گفتۀ وی میزان 
تولید از این سطح  85 تن برآورد می شود که ارزش 
تولیدی آن بالغ بر 425 میلیون تومان است. وی 
خاطر  نشان کرد با توجه به تغییر الگوی کشت در 
به  مقاوم  و  بر  آب  درختان کم  شهرستان، کشت 
خشکی به ویژه زرشک می تواند جایگزینی مناسب 

برای سایر محصوالت زراعی باشد.

هزینه بیش از 60 میلیون تومان
 برای فرزندان بی سرپرست نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان با بیان اینکه 
بیش از 60 میلیون تومان برای فرزندان بی سرپرست 
6 تا 18 سال زیر پوشش بهزیستی نهبندان هزینه 
شده است، عنوان کرد: در این شهرستان یک هزار 
 40 و  خانوار  سرپرست  زن   100 معلول،   126 و 
فرزند بی سرپرست از خدمات بهزیستی بهره مند 
می شوند. »بارانی« همچنین از کمک 76 میلیون 
و 900 هزار تومانی خیران به بهزیستی نهبندان خبر 
داد و افزود: از این میزان 30 میلیون و 500 هزار 
تومان نقدی و 46 میلیون و 400 هزار تومان غیر 
نقدی بوده است. وی تصریح کرد که کمک های 
نقدی به شکل خرید لوازم ضروری زندگی، کمک 
هزینه درمان، تحصیل، خرید لوازم التحریر، جهیزیه 
در  نیز  نقدی  غیر  های  کمک  و  بوده  اشتغال  و 
قالب توزیع گوشت، البسه، غذای گرم، مواد غذایی 
خشک و گرم در میان افراد زیر پوشش بهزیستی 
نهبندان مانند فرزندان بی سرپرست، معلوالن، زنان 

سرپرست خانوار و نیازمندان بوده است.

103 خانوار کمیته امداد
 صاحب خانه شدند

مهندسی  امور  و  مسکن  تأمین  مدیر  کاری- 
سال  ابتدای  از  کرد:  بیان  امداد  کمیته  ساختمان 
جاری با کمک این نهاد 103 خانوار تحت حمایت 
شامل مددجویان روستایی و شهری صاحب خانه 
شدند و بیش از یک میلیارد و 57 میلیون تومان 
هزینه شده است.گل محمدی  عنوان کرد: یکی 
حمایت،  تحت  خانوارهای  مهم  دغدغه های  از 
دلیل   همین  به  است  مناسب  سرپناه  داشتن 
یکی  مددجویان  مسکن  مشکل  کردن  برطرف 
اشاره  با  است.وی   آنان  توانمندسازی  راه های  از 
در  از مددجویان تحت حمایت  بسیاری  اینکه  به 
استان دارای مسکن نامناسب و اجاره نشین هستند، 
افزود: از همکاری خیران و گروه های جهادی در 
به عنوان یک  می توان  ساخت مسکن محرومان، 
هدف  جامعه  به  مناسب  خدمات  ارائه  برای  الگو 
با  ابتدای سال جاری  از  افزود:  کنیم.وی  استفاده 
کمک این نهاد 103 خانوار تحت حمایت شامل 
مددجویان روستایی و شهری صاحب خانه شدند و 
هزینه  تومان  میلیون  و 57  میلیارد  یک  از  بیش 
مهندسی  امور  و  مسکن  تأمین  است.مدیر  شده 
نیاز  اینکه  بیان  با  استان   امداد  کمیته  ساختمان 
مسکن  حوزه  در  حمایت  تحت  مددجویان  عمده 
تعمیرات است  افزود:  بسیاری از منازل با تعمیرات 
می توان  جانبی  فضای  توسعه  و  کلی  یا  جزئی 
محمدی   رساند.گل  مطلوبی  وضع  به  را  مددجو 
واحد   794 جزئی  و  کلی  تعمیرات  شد:  آور  یاد 
مسکونی مددجویان تحت حمایت، شامل تعمیرات 
داخلی منازل حصارکشی، ساخت حمام و سرویس 
راستا  این  در  و  شد  انجام  مددجویان  بهداشتی 
ابراز  است.وی   شده  هزینه  تومان  میلیون   723
دستگاه های  خوب  همکاری  با  کرد:  امیدواری 
تحت  مددجویان  مسکن  مشکل  استان،  اجرایی 
حمایت را طی سه تا پنج سال آینده برطرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گی

 گر
س:
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 اختصاص 3130 میلیارد تومان برای طرحهای آبیاری نوین
گروه خبر- مجری توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال حدود 3 هزار و 130 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبیاری نوین در کشور اختصاص 
یافت. زارع در بازدید از مزارع وطرح های نوین آبیاری در بیرجند افزود: امسال حدود 3 هزار و 130میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبیاری نوین در نظر گرفته شده است 

که نسبت به پارسال 80 درصد افزایش دارد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: تا کنون در 5 درصد از اراضی قابل کشت استان آبیاری تحت فشار اجرا شده و یا در دست اجرا است.

جزئیات پرداخت وام 
ضروری بازنشستگان 
در خراسان جنوبی
برزجی- مدیر صندوق بازنشستگی  خراسان جنوبی با 
اشاره به شروع طرح اعطای وام ضروری بازنشستگان 
آغاز  مهرماه  از 22  وام  این  نام  ثبت  استان گفت: 
آبادی حاجی  حسن  دارد.  ادامه  ماه  آبان   21 تا   و 

در گفتگویی با آوا عنوان کرد: براساس اعالم صندوق 
بازنشستگی کشوری مبلغ وام 4میلیون تومان است  
با کارمزد 4 درصد پرداخت می  که در 12 مرحله 
شود و  ماهیانه 120 هزار تومان از حقوق این افراد 
کسر خواهد شد.وی اولویت را کسانی عنوان کرد 
که تاکنون وام ضروری نگرفته اند اما در عین حال 
گفت: هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و 
در صورتی که متقاضی نسبت به سهمیه کم باشد 
افرادی که قبال وام گرفته اند نیز مشمول می شوند. 
خاطر  جنوبی  خراسان  بازنشستگی   صندوق  مدیر 
نشان کرد: در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از 
سهمیه باشد قرعه کشی انجام می شود. حاجی آبادی  
در خصوص نحوه وام توسط وارثین بازنشستگان نیز 
گفت: اگر وارث یک نفر باشد که مشکلی وجود ندارد 
و می تواند از طریق سایت ثبت نام کند اما در صورتی 
که چند وارث وجود داشته باشد باید یک نفر ثبت نام 
نموده و بقیه فرم تعهد نامه ای را در صندوق امضا 
کنند. وی افزود:متقاضیان می توانند تا 22آبان ماه 
با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی      
اقدام کنند. الزم به  نام  نسبت به ثبت   cspf.ir
ذکر است در این مرحله بازنشستگان تامین اجتماعی 

مشمول وام ضروری نمی شوند.

بیل و کلنگ مسئوالن برای احداث نیروگاه 
خورشیدی شهرستان خوسف

مهر-مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی 
گفت: باید صادرات انرژی از استان در دستور کار قرار 
گیرد. عیسی جعفری گیو در مراسم کلنگ زنی اولین 
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی خوسف بیان کرد:  در 
این استان 320 روز آفتابی داریم که ظرفیت بسیار 

خوبی است.وی با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی 
اظهار کرد: سرمایه گذاری این پروژه آغاز سرمایه 
گذاری های بعدی است.جعفری گیو ادامه داد: امید 
است با افتتاح این پروژه در چهار ماه آینده شاهد 

پیشرفت زیادی در خراسان جنوبی باشیم. 

طرح تاک در ۵۵ روستای خراسان جنوبی 
اجرا می شود

برنامه ریزی  تسنیم-استاندار خرسان جنوبی گفت: 
توان  جامع  )طرح  تاک  طرح  اجرای  جهت  در 
افزایی مناطق کم برخوردار کشور( در 55 روستا از 
انجام می شود. مروج الشریعه  11 شهرستان استان 
در بازدید از موسسه خیریه امام علی )ع( تهران و 
گفت وگو با مدیریت موسسه اظهار کرد: از 23 سال 
فعالیت صادقانه و متداوم موسسه خیریه امام علی )ع( 
در تهران و روستاهای محروم خراسان جنوبی تشکر 
کرده و تمایل خود را برای همکاری  و مشارکت با 
موسسه امام علی )ع( در حوزه توان افزایی مناطق کم 

برخوردار استان اعالم می کنم.

شهرداریهای خراسان جنوبی
 زیر ذره بین استانداری

صدا و سیما-تاکنون 8 شهرداری خراسان جنوبی زیر 
ذره بین کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری ارزیابی شده اند. مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری گفت: براساس ابالغیه نظارت 
بر عملکرد شهرداریها از سوی سازمان شهرداریها و 
دهیاریهای کشور که به همه استانداریها ارسال شده 
است، 27 شهرداری استان زیر نظر کارشناسان دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری نظارت و ارزیابی 
می شوند. داداشی نیاکی با بیان اینکه ارزیابی توسط 
4 کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
تا پایان دی ادامه دارد گفت: پس از پایان ارزیابی 27 
شهرداری استان، ضعیفترین و قویترین شهرداریها با 

توجه به امتیاز بندی  معرفی خواهند شد.

افزایش 9 درصدی جابجایی کاال
 در خراسان جنوبی

کل  اداره  نقل  و  حمل  معاونت  سرپرست   - ایرنا 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
گفت: براساس بررسی انجام شده از سامانه کنترل 
بارنامه، میزان کاالی جابجا شده در 6 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد در 
دوشنبه  روز  گرجی  است.  داشته  رشد  استان  این 
افزود: در این مدت 2 میلیون و 110 هزار و 35 تن 
کاال با تعداد 144 هزار و 817 سفر کامیونی در سطح 

استان به مقاصد درون و برون استانی جابجا شد. 

اشتغال از طریق کسب و کارهای خانگی ایجاد و تثبیت می شود

خالقیت برای رفع معضالت آسیب های اجتماعی

حضور  با  ای  جلسه  در  سنجری  محمد   
رئیس مرکز جهاد دانشگاهی استان و جمعی 
از مدیران و مسئوالن استانی افزود: براساس 
) مصوب سال 1389  خانگی  مشاغل  قانون 
مجلس شورای اسالمی ( ساماندهی و حمایت 
های  سیاست  از  یکی  خانگی  مشاغل  از 
اشتغالزایی کشور است.وی گفت: این برنامه هر 
 سال از طریق صدور مجوزها و حمایت های

جمله  از  ها  استان  سطح  در  قانونی  و  مالی 
خراسان جنوبی تداوم یافته است.

وی ادامه داد: طی سال های 90 تا 94 حدود 
24 هزار مجوز مشاغل خانگی در رشته های 
مختلف در استان صادر و حدود 13 هزار نفر از 

تسهیالت مربوط بهره مند شده اند.
رفاه  و  کار  تعاون،  ایرنا،مدیرکل  گزارش  به 
اجتماعی خراسان جنوبی گفت: همچنین در 
خانگی،  مشاغل  توسعه  الگوی  اجرای  زمینه 
تفاهم نامه همکاری بین وزارت متبوع و سازمان 
جهاد دانشگاهی منعقد شده است.وی عنوان 
گرفته  صورت  شناسی  آسیب  براساس  کرد: 

برای رفع مشکالت طرح ساماندهی مشاغل 
 خانگی بایستی توسعه فعالیت های شبکه ای، 

مشاوره و ارزیابی متقاضیان، توسعه رشته ای 
نوین، توجه به مزیت های نسبی و رقابتی و 
هدفمندی حمایت ها مورد توجه قرار بگیرد، 

همچنین فرآیند فعلی مورد بازنگری و مدل 
ارائه  و  خانگی طراحی  توسعه مشاغل  جدید 

مشاغل  توسعه  جدید  الگوی  شد.سنجری 
کسب  طریق  از  اشتغال  تثبیت  و  ایجاد  را 
استراتژی  و  کرد  عنوان  خانگی  وکارهای 

و  خانگی  کارهای  و  کسب  توسعه  را  طرح 
محلی در بستر زنجیره ارزش مربوطه واتصال 

پایدار به بازار دانست.وی یادآور شد: افزایش 
سهم مشاغل خانگی توسعه یافته در اقتصاد 
مناطق، افزایش حضور پایدار کسب و کارهای 

خانگی در بازار محلی و ملی و ایجاد اشتغال 
مهمترین  از  خانگی  مشاغل  حوزه  در  پایدار 
دستاوردهای مورد انتظار این طرح است.وی 
گفت: همچنین اتصال صاحبان کسب و کار 
خانگی به بازارهای هدف و کسب و کارهای 
توانمندی  پیشرو،  های  بنگاه  به  مستقل 
متقاضیان قبل از دریافت حمایت های مالی 
و کاهش وابستگی آنها به تسهیالت از دیگر 
در  است.سنجری  مذکور  طرح  دستاوردهای 
جهاد  با  منعقده  نامه  تفاهم  جزئیات  تشریح 
منظور  به  نامه  تفاهم  این  دانشگاهی گفت: 
بهره مندی از ظرفیت های علمی، مدیریتی، 
سازی  پیاده  در  جهاد  کاربردی  و  تخصصی 
منعقد  متبوع  وزارت  برنامه ها و طرح های 
اجرای  در  افزایی  هم  کرد:  اضافه  شد.وی 
و  اشتغال  توسعه  های  طرح  و  ها  برنامه 
کارآفرینی و همکاری در زمینه های آموزشی، 
اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  پژوهشی، 
کارآفرینی  و  شغلی  مشاوره  رسانی،  اطالع 
است. نامه  تفاهم  این  اهداف  دیگر  از 

پیشه ور - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری 
این  رفع  برای  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
معضالت آسیب های اجتماعی خالقیت به خرج 
داد، گفت: با این کار می توان جلوی کمبودها 
را گرفته و بتوانیم این کار  را مدیریت کرده و 
راه درمانی برای آن پیدا کنیم.محمد حسینی روز 
گذشته در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان 
اظهارکرد:  برگزار شد،  در جهاددانشگاهی  که 
مسائل فرهنگی و اجتماعی و چالش های پیش 
روی آن موضوع ساده ای نیست چرا که در 
صورت ساده بودن به راحتی قابل حل بود.وی 
با اشاره به اینکه به سرمایه های اجتماعی آسیب 

جدی وارد شده که مقام معظم رهبری نیز در 
باره رفع ان بسیار تاکید دارند،  افزود: این کار 
موضوع کالن و جدی است که در قالب های 
محدود زمانی و جلسات به تنهایی نمی توان در 
رفع آن  تالش کرد.معاون سیاسی و اجتماعی 
استانداری تاکید کرد: هیچ بخش و سازمانی به 
تنهایی نمی تواند در این باره کاری انجام دهد و 
رفع این مشکل نیازمند هم افزایی بین بخشی 
است.حسینی ادامه داد: جزیره ای کارکردن و 
بی توجهی باعث شده تا به جایی رسیده ایم 
برسد  هشدار  مرز  به  اجتماعی  معضالت  که 
و اگر این کار ادامه داشته باشد به مشکالت 

جدی تری برخورد خواهیم کرد.و نیاز به هم 
افزایی همه دستگاه های اجرایی می باشد حتی 

دستگاهایی که به نوعی با این موضوعات در 
ارتباط هستند باید دیده شده و در راستای رفع 

این مشکالت قدم بردارند.حسینی افزود: تا کنون 
آمارهای بسیاری ارائه شده اما متاسفانه نتوانسته 
ایم بخش زیادی از این ناهنجاری ها را درمان 
کنیم.وی یاداور شد: معاون سیاسی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی گفت: عوامل مطرح 
شده در آسیب های اجتماعی گسترده است و 
این اسیب ها در در الیه های مختلف جامعه 
بروز کرده است. وی ادامه داد: در موضوع نشاط 
اجتماعی نیز اگر نشاط جامعه در قالب قانون و 
هنجارهای پذیرفته تحقق پیدا نکند به مرزی 
می رسد که مقابله با آن را مشکل می کند.
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بزرگداشت پروفسور کامیابی،»شوالیه پالم های آکادمیک فرانسه« در استان برگزار می شود
کاری- معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ 
مراسم  کرد:  عنوان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
پنج  روز  مسک  کامیابی  پروفسور  نکوداشت 
شنبه 11 آبان  در بیرجند  برگزار می شود. زمزم  
با بیان اینکه خراسان جنوبی زادگاه چندین پدر 
علوم مختلف است اما متأسفانه هنوز برخی از 
افزود:  این چهره ها به خوبی معرفی نشده اند 
این نکوداشت در راستای صیانت از مرزهای 
کرد:  تاکید  می شود.وی  برگزار  واندیشه  علم 

پروفسور کامیابی مسک از جایگاه علمی باالیی 
برخوردار است  و ما نیز موظف به پاسداشت 
مفاخر استان خود هستیم .معاون امور هنری 
یادآور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی  و 
شد:این مراسم با مشارکت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی و بنیاد نخبگان 
استان برگزار خواهد شد.زمزم خاطر نشان کرد: 
این مراسم صبح روز پنج شنبه 11 آبان ماه سال 
جاری با حضور وی و دانشگاهیان، هنرشناسان 

و فرهنگ محوران استان در محل آمفی تئاتر 
عالمه فرزان این اداره کل برگزار خواهد شد.وی 
خاطر نشان کرد پروفسور احمد کامیابی مسک 
استاد  و  نمایشنامه نویس  مترجم،  نویسنده، 
دانشگاه  زیبا  هنرهای  دانشکده  برجسته 
سوی  از   2011 سال  در  که   است  تهران 
پالم های  “شوالیه  عالی  نشان  فرانسه  دولت 
آکادمیک” را با حضور نمایندگان دانشگاهی 
کرد. دریافت  فرانسه  دولت  فرهنگی  و 

تحت فشار استعفایم را نوشته ام
با  برزجی- مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تایید استعفای خود گفت: دخالت های برخی 
را  استعفایم  که  شد  باعث  زیاد  فشارهای  و 
بنویسم تا مدیری دیگر در شرایط بهتر بتواند 
به جامعه ورزشی خدمت کند. افضل پور در 
گفتگویی با آوا عنوان کرد: از زمانی که قبول 
تالش  تمام  ام  نموده  پست  این  در  خدمت 
خود را به کار گرفته که بتوانیم حداکثر تاثیر 

اینکه   بر  تاکید  با  باشم.وی  را داشته  گذاری 
هر مدیری برای رسیدن  به اهداف خود  به 
آرامش نیاز دارد افزود: دخالت هایی از سوی 
اجازه   ، ورزش  از  الزم  حمایت  عدم  برخی، 
در  انسانی  نیروهای  از  استفاده  و  کادرسازی 
معاونت ها و پست های اداره کل باعث شده 
که استعفا دهم تا شرایط بهتری برای خدمت 
از  گزارشی  در  پور  افضل  دکتر  شود.  فراهم 

عملکرد 11 ماهه خود اظهار کرد: سعی نمودم 
که زیرساخت های الزم برای توسعه ورزش 
اعتبارات  مدت  این  در  و  شود  فراهم  استان 
اقدام  دست  در  های  پروژه  برای  زیادی 
هزینه شده است. وی کمک به هیات های 
ورزشی و اصالح برخی از فرآیندها را از دیگر 
انجام شده عنوان کرد و گفت: 80  کارهای 
پروژه عمرانی هم اکنون در استان داریم که 

اگر به بهره برداری برسد فرصت خوبی برای 
ورزش استان و به خصوص ورزش همگانی 
خواهد بود و همچنان در تالش هستیم که 
این پروژه ها زودتر تکمیل شود.الزم به ذکر 
است پروژه ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند ،  
1200 نفری طبس ، پروژه سالن فجر انقالب  
شمال شهر، سالن چند منظوره شهید صالحی 
امیرآباد  شهدای  منظوره  چند  سالن  آبیز، 

غدیر)15  استادیوم  تارتان  پیست  بیرجند، 
اسفشاد  ذوالفقار  باستانی  گود  نفری(،  هزار 
و  قاین  زاده  امین  مصنوعی  قاین،چمن 
بهسازی استخر شهید رضوی نژاد با مشارکت 
بخش خصوصی،از جمله پروژه های شاخصی  
با تالش  و  است که طی یک سال گذشته 
این مدیر توانمند به بهره برداری رسیده است.   
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مدیرکل ورزش و جوانان:

خراسان جنوبی؛ توسعه یافته در اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان 
امور اراضی کشور گفت: خراسان جنوبی، استان 
مشارکت پذیر در اجرای پروژه بین المللی ترسیب 
کربن است.به گزارش ایسنا، حسین میر رجبی 
اراضی  واگذاری  اجرایی  کارگروه  نشست  در 
به تعاونی ها و تشکل های زنان روستایی و 
عشایری استان، گفت: خراسان جنوبی استان 
مشارکت پذیر و توسعه یافته در پروژه های قابل 
توجه در سطح ملی و بین المللی نظیر ترسیب 
کربن است.وی افزود: سازمان جهادکشاورزی 
تمامی  از  حمایت  راستای  در  درست  مسیری 
بهره برداران و افراد مرتبط با بخش کشاورزی 
آغاز کرده که امروزه شکل گیری این تشکل ها 

بیانگر این مساله است.مدیرکل   دفتر   واگذاری   
و توسعه   اراضی   سازمان امور   اراضی   کشور 
ادامه داد: اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند 
با ارسال درخواست خود به سازمان امور اراضی 
پس از استعالمات انجام شده که با همکاری اداره 
کل منابع طبیعی پیگیری و اجرا می شود اراضی 
را به صورت قرارداد اجاره ای دریافت کنند.فروغ 
السادات موسوی مشاور امور بانوان سازمان امور 
اینکه نام زیبای  با اشاره به  اراضی کشور نیز 
استان طالی سرخ زیبنده خراسان جنوبی است، 
گفت: وجود 16 تشکل در استان بیانگر توانمندی 
بانوان استان است که می تواند زمینه اشتغال 
فراوانی ایجاد کند.هاشم ولی پور مطلق،نیز در 

این کارگروه گفت: این جلسه با محوریت بانوان، 
فعالیت و تاثیرگذاری اشتغال آنان در جامعه به 

ویژه در بخش کشاورزی است.وی با بیان اینکه 

موانع زیادی در اشتغال زنان وجود دارد، افزود: 
جوامعی  از  الگوها  سری  یک  حاضر  حال  در 

دیگر به کار گرفته می شود که با شرایط، آداب 

و رسوم، آیین و عرف جامعه ما سازگاری ندارد.
رییس سازمان جهادکشاورزی اظهار کرد: ما باید 
بر اساس قوانین جامعه خود، این موضوع را بومی 
سازی کنیم.ولی پور مطلق با بیان اینکه در نظام 
بهره برداری بخش کشاورزی الگوهای مناسب 
با فرهنگ منطقه باید شکل گیرد، ادامه داد: در 
حال حاضر برخی از فرهنگ ها و الگوبرداری ها 
محرک توسعه نبوده که این مسایل در اشتغال 
و  رنگ  روستایی  و  شهری  جوامع  در  بانوان 
بانوان  فعالیت  گفت:  دارد.وی  بیشتری  بوی 
بانوان  و  است  جامعه  در  بزرگی  مساله  امروز 
بویژه  و  کشاورزی  بخش  در  خوبی  توفیقات 
تولید محصوالت ارگانیک به دست آورده اند.

مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور خبرداد:

عکس:اینترنت

عکس:اینترنت

عکس:ایسنا

عکس: حجازیان
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ابطحی: توقع اصالح طلبان 
 از روحانی بیشتر از این بود

یک فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به این سوال 
که انتقاددهای اصالح طلبان در دولت دوازدهم به 
رئیس جمهور بیشتر می شود یا خیر،گفت:بستگی به 
عملکرد روحانی و دولت روحانی دارد. من تصور می 
کنم که شیب انتقادها زیاد شود. نظری هست که می 
گوید روحانی چون به رای هیچ جریانی نیاز ندارد، 
باید خودش را با مدیریت آینده کشور تنظیم کند که 
مثال وضعیت احمدی نژاد یا خاتمی را پیدا نکند. وی 
افزود: اصالح طلبان از اینکه توانستند آقای روحانی 
را در انتخابش کمک کنند، سربلند هستند؛ این فارغ 
از این است که روحانی چه عملکردی داشته باشد. 
خود این مسئله که تالش شد روحانی رای بیاورد، در 
یک نمای باز و عمومی برای اصالح طلبان و جامعه 
با سربلندی اعالم  بود که اصالحات   اتفاق خوبی 
می کند این کار را انجام داده است، اما توقع بیشتر از 
این بود و روحانی می توانست زمینه بیشتری برای 

تحقق شعارهای خود فراهم کند.
 

ظریفیان: روحانی محتاط تر شده است 

 غالمرضا ظریفیان، عضو شورای مرکزی انجمن 
رفتار  خصوص  در  دانشگاه ها  مدرسین  اسالمی 
از  نشان  رئیس جمهور که شاید  به عقب  برگشت 
برگشت  حاضر  حال  در  گفت:  باشد،  عافیت طلبی 
به عقب از جانب روحانی را قبول ندارم. البته او به 
دالیل خاصی محتاط تر عمل می کند ولی مفهوم آن 

بدعهدی نسبت به وعده ها نیست.

فاطمه سعیدی: اصالح طلبان حرف اول 
را در بین مردم می زنند 

سعیدی،عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید گفت: 
در انتخابات مجلس دهم نقدهایی به بسته شدن 
لیست ها وجود داشت که اگر همه این ها را کنار 
داد  نشان  و  افتاد  کشور  در  خوبی  اتفاق  بگذاریم 
اصالح طلبان حرف اول را در بین مردم می زنند 

و این احتیاج به یک مدیریت داشت.

دیدار رئیسی و تتلو برای جذب رأی نبود

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره نحوه جذب 
رای اصولگرایان با آرای خاکستری از جمله دیدار 
با تتلو گفت: شکل گیری جمنا برای این بود که 
به  بتواند  را  اصولگرایان  تشکیالت  از  غیر  آرایی 
 مجموعه اضافه کند یعنی حرکت مردمی از پایین ،
دامنه اش وسیع تر از محدوده احزاب و جریانات و 
شخصیت های اصولگرا است و بنا بود چنین اتفاقی 
بیفتد اما جریان رقیب یک اتفاق کوچک و حاشیه 
ای را بزرگ کرد. اصال ما چنین جایگاهی را برای 
یک مالقات چند دقیقه ای آقای رئیسی با تتلو قائل 
نیستیم که بگوییم آن دیدار در راستای جذب آرا بود.

گاردین:شکست داعش،
 به سود ایران است

اشاره  ضمن  مقاله ای  در  گاردین  روزنامه   
نوشت،  سوریه  و  عراق  در  اخیر  تحوالت  به 
تنها  منطقه،  مسایل  در  درگیر  طرف های  بین 
مسائل  این  مضرات  از  بیشتر  که  کشوری 
در  روزنامه  این  است.  ایران  برده  سود  منطقه، 
از  »رقه«  شدن  خارج  پیرامون  خود  سرمقاله 
تروریست ها،  با شکست  نوشت،  داعش،  کنترل 

رقه به دست نیروهای ُکرد و سنی عرب افتاد.

کارشناس آمریکایی: قاسم سلیمانی 
وزیر خارجه دوم ایران است  

امریکن انترپرایز  کارشناس  روبین«  »مایکل   
در  سلیمانی  سردار  مهم  نقش  به  اعتراف  با 
را  قاسم  حاج  ایران،  منطقه ای  نفوذ  گسترش 
تهران  و عامل موفقیت  ایران  وزیر خارجه دوم 
وصف  در  او  می داند.  خاورمیانه   دیپلماسی  در 
از  »اگر  می نویسد:  سلیمانی  قاسم  شخصیت 
بپرسید،  سلیمانی  درباره  ایرانی ها  از  بسیاری 
او را به عنوان یک قهرمان توصیف می کنند«. 

 
نبیه بری: ایران صادقانه خواهان 

وحدت سوریه است
 

این که در  به  اشاره  لبنان ضمن  پارلمان  رئیس 
خواهد  هم پیمان  حزب ا...  با  رو  پیش  انتخابات 
وحدت  خواهان  صادقانه  ایران  گفت:  شد، 
والدیمیر  همچنین  بری،   نبیه  است.  سوریه 
سیاستمداری  را  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین، 

زیرک توصیف کرد.

برای حفظ توافق هسته ای 
تالش می کنیم

 
لندن  اینکه  بیان  با  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
برای حفظ توافق هسته ای تالش خواهد کرد از 
رئیس جمهور آمریکا خواست به توافق با ایران 
پایبند بماند. به گزارش ایسنا ، وزیر امور خارجه 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  رویکرد  از  انگلیس 
از  اما  کرد  حمایت  شمالی  کره  قبال  در  آمریکا 
وی خواست تا به توافق هسته ای ایران و گروه 

1+5 پایبند باشد.

 ائتالف نکردن در سال ۹۸ را به فال نیک بگیریم
 

عارف  وقتی  گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
می گوید ممکن است در سال ۹۸ ائتالف نکنیم باید 
این موضوع را به فال نیک گرفت. پروانه سلحشوری 
گفت: اگر ما شعار بدهیم و بگوییم که فالن مشکل 
را حل می کنیم و بعد از انتخابات بگوییم این مشکل 
در دستان ما نیست که مشکلی را حل نمی کند.  آقای روحانی وقتی صحبت 

می کرد باید در مورد زمان اجرا نیز صحبت می کرد.

نمی توانیم دست خود را ببریم چون دیگران اصرار دارند

  رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید براینکه 
ما درباره مسائل دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد، 
امنیت کشورمان  ما ضامن  توانایی موشکی  گفت: 
است. ما نمی توانیم دست خود را ببریم چون دیگران 
چنین اصراری دارند. به گزارش ایسنا، کمال خرازی   
درباره خواسته غرب و آمریکا مبنی بر مذاکره درخصوص توان دفاعی جمهوری 

اسالمی ایران گفت:  ما سر مسائل دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.

سلیمی نمین: خنده ظریف کارساز نبود

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با اشاره به 
گفت:  شد،  آغاز  اوباما  زمان  در  برجام  نقض  اینکه 
برجام  کنار می گذاشت،  را  باوری  دولت خوش  اگر 
می توانست توافق بهتری باشد. تریپ و خنده ظریف 
کارساز نبود. عباس سلیمی نمین افزود: اینکه مذاکره 
بی فایده بوده دقیق نیست، در این مذاکره با برخی کشورها سود بردیم ولی در 

رابطه با آمریکا فقط یک تجربه دیگر کسب کردیم.

جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
اظهارات  درباره  ایران  اسالمی 
امور  وزیر  تیلرسون«  »رکس 
خارجه آمریکا درباره اعمال تحریم 
کرد:  بیان  ایران  علیه  جدید  های 

در  ترامپ  دولت  های  سیاست 
در  امروز  و  است  منزوی  جهان 

همه جای دنیا می بینیم که حتی 
آمریکا  متحدان  ترین  نزدیک 
برجامی  ضد  های  سیاست  برابر 
آقای ترامپ برای تداوم بدعهدی 
ایشان تشدید  ابتدای دولت  از  که 

شده است، مقابل آمریکا ایستادند 
کردند. علنی  گیری  موضع  و 

در  توئیتری  در  همچنین  ظریف 
تیلرسون  اظهارات  به  واکنش 
درباره بسیج مردمی عراق نوشت: 
عراقی ها که برای دفاع از سرزمین 
خود به جنگ با داعش برخواستند 
دقیقا باید به چه کشوری بازگردند؟

وی ادامه داد: این سیاست خارجی 
نفتی  دالرهای  توسط  آور  شرم 
است. شده  تحمیل  آمریکا  به 

به  تیلرسون  سفر  درباره  ظریف 
متاسفانه  کرد:  اظهار  نیز  منطقه 
دیدگاه  خواهند  نمی  ها  آمریکایی 
خودشان را اصالح کنند که ایران 
با  مبارزه  و  آرامش  و  ثبات  باعث 
تروریسم در منطقه است در حالی 
مدافعان  های  فداکاری  اگر  که 
بغداد  دمشق،  در  االن  نبود  حرم 
بود. مستقر  داعش  دولت  اربیل  و 

چهلمین  همایش  در  رئیس جمهور 
مصطفی  آیت ا...  شهادت  سالگرد 
در  ما  امروز  این که  بیان  با  خمینی 
یک جایگاه بسیار بلندی قرار گرفتیم، 
گفت: هیچ وقت نبود که استکبار از 
اکنون ذلیل تر باشد. شما لبنان، سوریه 
و حتی مردم مظلوم یمن را ببینید. 
وضعیت  می خواست  امروز  استکبار 
عراق، سوریه و لبنان را شاهد باشد؟! 
چرا به دست و پا افتادند؟! چرا مرتباً در 
منطقه گردش کرده و این خانه و آن 
خانه می روند؟! امروز عظمت اسالم، 
هر  از  اسالمی  جمهوری  عظمت 
زمان دیگر بیشتر است. کجا هست 
ایران  نظر  بدون  و  ایران  بدون  که 
بتوان اقدامی سرنوشت ساز انجام داد.

این  علت  کرد:  خاطرنشان  وی 
ملت  وحدت  و  آگاهی  نیز  مسئله 

ما و هوشیاری رهبر معظم ماست. 
همه در کنار هم هستیم و اگر فاصله 
بود. نخواهد  وحدت  این  بگیریم، 

افتاده  اتفاق  تاریخ  در  زمانی  چه   
حرفی  آمریکا  رئیس جمهور  که 

کنند.  مخالفت  دنیا  تمام  و  بزند 
کشور  چهار  سه،  جز  امروز 
چه  جعلی  رژیم  یک  و  کوچک 

کرد؟! حمایت  آمریکا  از  کسی 
نکته  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
مهم  امید به آینده است. نباید امید 
که  را  مسیری  کنیم.  دار  خدشه  را 
و  درست  مسیر  کردیم،  انتخاب 

موفقیت های  که  است  بوده  دقیقی 
فراوانی نصیب ما کرده است و نباید از 
هیاهوی این و آن باکی داشته باشیم. 

امید مردم را خدشه دار نکنید اگر مدافعان حرم نبودند داعش در دمشق و بغداد مستقر بود
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رئیس جمهور در همایش چهلمین سالگرد شهادت آیت ا... مصطفی خمینی: واکنش ظریف به اظهارات تیلرسون

برادر ارجمند جناب آقای فالحی
مجاهد کار آفرین و صادر کننده نمونه کشور

مدال تقدیمی دولت به جناب عالی که نشانه مجاهدت در راه اعتالی ایران اسالمی ، اشتغال آفرینی و ارز آوری است
 نشانگر نقش آفرینی فرزندان خراسان جنوبی در عرصه اقتصاد مقاومتی و لبیک به ندای رهبری معظم انقالب است.
این افتخار بزرگ را اوال به نماینده ولی فقیه در استان  ، ثانیا به صنعتگران خراسان جنوبی ، ثالثا به مسئولین حامی 

کارآفرینان و در نهایت به کارگران و مدیران مجموعه کاشی فرزاد تبریک عرض می کنم.
امیدوارم مسئولین استان قدردان فداکاری های شما و امثال شما باشند و به وظایف خود در خصوص رفع موانع تولید

 و قدردانی عملی از کار آفرینان عمل نمایند.

موسی قربانی 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی عدالت پیشه










