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باید با مسکو صریح  و
 شفاف مذاکره کرد

صفحه 8

صف اعتراض از تخریب و 
آشوب جدا شود

صفحه 8

ازسخنان روحانی بر می آیدکه 
به جنگ اقتصادی باور دارد

صفحه 8

بقای برجام به نفع 
منطقه و جهان است 

صفحه 8

سخنان یک مسئول ؛ 
امیدهایی در حرف، 
انتظاراتی در عمل  

پیرامون  همه  استان  اخبار  روزها  این 
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
وزارت کشور در خراسان جنوبی است که 
سخنان امیدوارکننده ای  نیز   برزبان آورده 
است.جلسات گوناگون، مصوبات  متعدد ، 
تذکر و هشدار به مسئوالن مربوطه و 
... از جمله اقداماتی است که از معاون 
هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشوردر 
دوروز   حضورش در استان شنیده و 
دیده ایم. در این بین اما ضمن  قدردانی 
و تشکر از حضور ایشان که نشان از 
بذل توجه دولت،... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4105

7خودرو، هدیه فرماندار به رتبه های تک رقمی کنکور طبس4صادرات به افغانستان با حمایت مسئوالن محقق می شود 7مردم را نباید نا امید کرد

وزارت کشور پیگیر انتقال آب  به استان
    صفحه 7

حل مشکل گاز، آب و برق سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی/ 7

عکس : رضایی

بازدید از پروژه های اقتصادی و 
واحدهای صنعتی در خوسف و بیرجند /7

درد دل نمایندگان 8 شریان اقتصادی 
 دهمین کارگروه تخصصی اشتغال استان در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و هیئت همراه وی برگزار شد. در ابتدای جلسه، 
حسینی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری به طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی اشاره کرد و افزود: سال 96، ۲ هزار و ۲5 نفر سهمیه استان بود... ) ادامه در صفحه 3(

ت
ترن

 این
س :

عک

  معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر عنوان کرد:

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
انتخاب جناب عالی را به عنوان 

ریاست اتاق اصناف مرکز استان
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از تالش های مجدانه و ارزشمند 

جناب آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
 تقدیر و تشکر می نماییم و توفیق روز افزون تان را از درگاه 

خداوند بزرگ خواستاریم.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

فراموش کردن هنر می خواهد...
دوازدهم تیرماه مصادف با درگذشت عزیزمان 

غالمرضا سلیمی خراشاد
 یکی از تلخ ترین روزهایی است 
که هیچ وقت فراموش نمی شود...

روحش قرین رحمت حق
خانواده هـای سلیمـی خراشـاد

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک 
ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان 
جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 97/37 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/۴/۱۱ لغایت 97/۴/20 از ساعت 8 الی ۱۴ 
به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 97/۴/20 می باشد. ضمناً جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱0 صبح روز 
سه شنبه مورخ 97/۴/26 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴0 % پیش پرداخت، ۴0 % 
حداکثر 2  ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20 % هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.  ب( 

نحوه فروش نقد و  اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج 
در آگهی می باشد.  ج( درفروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد 
اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 

د( سایر شرایط مزایده فروش امالک
در اسناد مزایده درج گردیده است

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند-خیابان 
ساختمان  تیر-   7 خیابان  نبش  محالتی-  شهید 
سرپرستی شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی 

طبقه پنجم - امور اداری و ساختمان  
 ۳۲۴۴۶۶۱۶-۰۵۶ و ۰۵۶-۳۲۴۴۵۵7۵ 

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، 
ژوبین، کوچه  کودک،  جهان  چهارراه  به   نرسیده 

 پالک ۵              8878۱۳۱7 - 8887۲۲۰۰

کد ردیف
شناسه 

مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربری
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

بیرجند شهرک صنعتی بیرجند، بلوک صنایع فلزی قطعه ۳۶۰7، نقد***۴۴7۵۲۰۰۳/۰۴۱۴/9۴9/8۴۰/۰۰۰صنعتی۱۱۰9۶۴
بلوار تولید ۳

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت

با وضعیت موجود سرایان ، سه قلعه، حاشیه بلوار امام رضا )ع(نقد***۵۲۶۱/۳7۴۰8/89۰/۰۰۰مسکونی- تجاری۲۳۰۵۱۳8

با وضعیت موجود سربیشه، خیابان مطهری، کوچه مطهری ۲9، پالک ۳ نقد۲۰۳/۴۵۱7۵۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۳۳۰۵۱۶۵

با وضعیت موجود دارای پارکینگ، )چهار طبقه بیرجند، خیابان ۱7 شهریور، نبش کوچه ۱7 شهریور، پالک ۲8نقد۱79/۱۰87۳/۶۰9/78۰/۰۰۰/۰۰۰8/۳۱۳/۰۰۰/۰۰۰مسکونی- تجاری۴۳۰۴9۰۵
ساختمان نیمه ساز در مرحله سفت کاری( 

با وضعیت موجود مساحت موجود عرصه طبق بیرجند، میدان امام خمینی، حاشیه میدان ضلع جنوبینقد و اقساط***۴8۳/۱۲۱۳۴۲۴۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری - اداری۵۱۱89
کارشناسی ۴۶۵/۴7

با وضعیت موجود عرصه دارای اصالحی می باشدبیرجند، خیابان حکیم نزاری، حکیم نزاری ۱۲، جمهوری 8، پالک ۴۱نقد و اقساط***۳9۱/۵۳۶۲۱۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی۶۳۰۴۳۵۱

با وضعیت موجود به همراه ماشین آالتقاین، شهرک صنعتی،  کیلومتر ۵ جاده قاین - زیرکوهنقد و اقساط۵۲9۵۱۵89۳/۰8۴/۰۰۰/۰۰۰۲/77۵/۶۰۰/۰۰۰صنعتی7۶۳۲8

باوضعیت موجودقاین، شهرک صنعتی، کیلومتر ۵ جاده زیرکوه، حاشیه بلوار تالش غربینقد***۵۱۴۵۲۰۵۲/۵۶/9۵7/۰۰۰/۰۰۰صنعتی8۳۰۵۴77

با وضعیت موجودقاین، خیابان فرخ آباد۲- دومین منزل غربینقد***۱7۲/8۴۱۰۵۱/۲۱۱/۵۶۰/۰۰۰مسکونی9۳۰۵8۴۰

قدر مسکونی۱۰۱۰۶۱۲
السهم

بیرجند، خیابان مدرس، بیست متری سوم شرقی مدرس، پالک نقد***۱۵۲/۳9۳/۰۴7/8۰۰/۰۰۰
۵۱، طبقه همکف

با وضعیت موجود

قدر مسکونی ۱۱۱۰۵88
السهم

بیرجند، خیابان مدرس، بیست متری سوم شرقی مدرس، پالک نقد و اقساط***۲۱۴/۳۱۳/۵۳۶/۱۱۵/۰۰۰
۵۱، طبقه سوم

با وضعیت موجود- دارای متصرف - هزینه رفع 
تصرف برعهده خریدار می باشد

بیرجند، حاشیه خیابان محالتی، حدفاصل پاسداران و ۲۲ بهمن، نقد***۲۴۰۳۳۶/۴9/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰مسکونی- تجاری۱۲۱۰9۲۴
پالک ۱۲۰

تجاری ۳۲/9۰ متر مربع در همکف- با وضعیت 
موجود - دارای متصرف- هزینه رفع  تصرف بر 

عهده خریدار می باشد

با وضعیت موجودبیرجند، خیابان منتظری، بین منتظری ۱۰ و ۱۲، پالک 97نقد***۱۶7۴۰9/۰89/۴۰۶/۰۰۰/۰۰۰مسکونی- تجاری ۱۳۱۲9۴

نقد و اقساط

نوع سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

صنعتی
مزروعی

با ماشین 
آالت

۱۲۰ ۲۰ درصد

۱۲ درصد۲۴

۱۳ درصد۳۶

۱۴ درصد۴8

۱۵ درصد۶۰

۱۶  درصد7۲

۱7 درصد8۴

۱8 درصد9۶

مسکونی
تجاری
اداری

سرقفلی

۴۰۱۲۰ درصد

۱۲ درصد۲۴

۱۳ درصد۳۶

۱۴ درصد۴8

۱۵ درصد۶۰

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تهیه و تامین اقالم مصرفی و طبخ و توزیع سه وعده غذای پرسنل این 
 کارخانه را مجموعاً به تعداد تقریبی ۱200 پرس در روز، از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذارنماید .

از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود با مدنظر قرار دادن شرایط شرکت در مناقصه 
 پیشنهاد کتبي به همراه مستندات هویتی خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  97/0۴/23 در 
3 پاکت جداگانه دربسته )پاکت الف: اسناد هویتی و رزومه کاری، پاکت ب: فیش واریزی یا چک تضمین 
 بانکی، پاکت ج: تکمیل فرم مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت( به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند -

کیلومتر۱۱ جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن:32255366 الزم به ذکراست به منظور اطالع از وضعیت و 
نوع فعالیت مرتبط با مناقصه مذکور، بازدیدکلیه متقاضیان از تاریخ97/0۴/۱0 لغایت 97/0۴/23 در ایام 
و ساعت اداری ) 8 الی ۱6( از محل رستوران کارخانه واقع درکیلومتر ۱۱ جاده بیرجند - کرمان الزامی 

است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

 آگهی مناقصه محدود شماره 44 شرکت کویرتایر 

 شرکت کویرتایر درنظر دارد: خدمات کارگری در بخش های مختلف تولید، کیفیت، صنایع و برنامه ریزی ،
تحقیقات و تکنولوژی، دفتر مدیریت،رنگ زنی گرین تایرها،نوارپیچی بید لخت،کائوچو بازکنی ،تغذیه تایر 
 به یونیفورمیتی ها و سایر نیروهای درخواستی خط تولید را به مدت یک سال به پیمانکار واگذار نماید.
از کلیه افراد حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در 
مناقصه شماره ۴8 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/0۴/23 در پاکت های دربسته به 
شرح پاکت الف: رزومه کاری و اسناد هویتی، پاکت ب: سپرده شرکت در مناقصه، پاکت ج : تکمیل فرم 
مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر۱۱ جاده 
کرمان تحویل نمایند. تلفن: 32255366  ضمنا بازدید از محل و آشنایی و آگاهی از نحوه فعالیت های 
تولیدی وخدمات کارگری )ثابت وحجمی( از تاریخ 97/0۴/۱0 لغایت 97/0۴/23 در ایام و ساعات اداری 

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهي مناقصه عمومی خدمات کارگری شماره  48 شرکت کویر تایر 

شرکت کویرتایر در نظر دارد: خدمات کارگری ساده از قبیل خدمات نظافتی، بارگیری محصوالت، خدمات 
رپ زنی یا نوار پیچی تایر در انبار محصول، خدمات آبدارخانه ها و توزیع چای و شیر روزانه، خدمات 
تامین سایر نیروهای درخواستی جهت قسمت های: حفاظت فیزیکی، انبارها ، ساختمان ، تعاونی های 
مسکن و مصرف، خشکشویی و اتوکشی، نقلیه، فنی و ... نظایر آن را از طریق برگزاری مناقصه به صورت 
حجمی و نفری به مدت یک سال به پیمانکار واگذار نماید. از کلیه افراد حقوقی واجد شرایط دعوت 
می شود پیشنهادات کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مناقصه شماره ۴7 حداکثر تا پایان وقت 
 اداری روز شنبه مورخ 97/0۴/23 در پاکت های دربسته به شرح پاکت الف: رزومه کاری و اسناد هویتی،
پاکت ب: سپرده شرکت در مناقصه، پاکت ج: تکمیل فرم مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی قرار داده و 
به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر۱۱ جاده کرمان تحویل نمایند. تلفن: 32255366 
 ضمنا بازدید از محل و آشنایی و آگاهی از نحوه فعالیت های خدمات کارگری مختلف ) ثابت و حجمی ( 
از تاریخ 97/0۴/۱0 لغایت 97/0۴/23 در ایام و ساعات اداری الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا 

همه پیشنهادها مختار است.

آگهي مناقصه  عمومی خدمات کارگری شماره 47شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر
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پیشنهاد دالر ۵۰۰۰ تومانی به دولت 

 در جلسه نوبخت و کرباسیان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانی 
یکسان سازی توام با محدودیت نرخ ارز را مانع عرضه ارز بخش خصوصی به بازار دانست و گفت: پیشنهاد می کنم نرخ ارز تعیین 
شده دولت از 4200 تومان فعلی به 5000 تومان افرایش یابد، تا شرکت های بزرگ ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند.

سخنان یک مسئول؛ 
امیدهایی در حرف، 
انتظاراتی در عمل 
*  امین جم 

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... جلسات گوناگون، مصوبات  

متعدد ، تذکر و هشدار به مسئوالن مربوطه و ... 
هماهنگی  معاون  از  که  است  اقداماتی  جمله  از 
امور اقتصادی وزارت کشوردر دو روز   حضورش 
در استان شنیده و دیده ایم. در این بین اما ضمن 
قدردانی و تشکر از حضور ایشان که نشان از بذل 
توجه دولت به استان است، سواالتی در ذهن ایجاد 
بیش  دارد.  بازگو کردن آن ضرورت  می شود که 
از 5 سال از عمر دولت تدبیر و امید و سال هایی 
چند از تشکیل استان می گذرد اما این مقام مسئول 
سخنان تازه ای برای حل مشکالت قدیمی بر زبان 
آورده است که این سوال را در ذهن مطرح می کند 
چرا اکنون چنین مسایلی مطرح می شود؟ زیرا این 
مشکالت تازه استان نیست و مدت هاست که مردم 
و سرمایه گذاران با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
متاسفانه استان خراسان جنوبی محروم و مظلوم بوده 
و هست که شاید قسمتی از آن به خاطر نجابت و 
مطالبه گری پایین مردم آن است. اگر چه حضور 
یک مقام عالی دولت به ویژه از بخش اقتصادی 
و شنیدن سخنان مطالبه گرانه خطاب به مسئوالن 
امیدوارکننده  مردم  برای  بسیار  وکشور،  استان 
است! اما متاسفانه ترسی که از قدیم و آن هم به 
 خاطر خلف وعده های مختلف بر جانمان مانده را 
نمی توانیم نادیده بگیریم! سوال دیگری که به وجود 
می آید، این است که  این مقام عالی دولت طبق 
برنامه ریزی های قبلی و براساس یک نظام هدفمند 
دولت  از طرف  آیا  ؟  است  یافته  استان حضور  در 
حامل طرح قاعده مند خاصی برای استان است یا 
این حضور ناشی از موج های سیاسی و برخی تالطم 
های اقتصادی است؟! که صورت دوم نمی تواند نوید 
برنامه ای کارآمد و مانا باشد و حداکثر در حد مسکنی 
موقت برداشت می شود. بسیار امیدواریم در عمل 
خبری باشد و این حضور و حضورهای مشابه چون 
گذشته به چند عکس یادگاری دوستانه و مصاحبه 
خالی ختم نشود در این میان نظارت و مطالبه بابت 
عملکرد ضعیف برخی مدیران استانی در حوزه های 
گوناگون، انتظار زیادی به نظر نمی رسد! مردم استان 
برای عملکردهای جهادی و صحبت هایی که پشت 
شان عمل خوابیده بسیار ارزش قائل اند اما مدت 
هاست کمتر اثری از عمل دیده اند و چرخ روزگار هم 
آنقدر بر خالف مراد دل این مردم چرخیده که دیگر 
انتظار تجربه دوباره چنین عملکرد هایی هم ندارند. 
اما حاال که معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت 
کشور با حضور خود در استان باعث ایجاد  امیدهایی 
شده و حرف های تازه ای نیز رد و بدل شده، باید 
امیدوارانه منتظر باشیم تا ببینیم نتایج این سفر چه 
خواهد بود و چه میزان ضمانت اجرایی دارد.امیدواریم 
نشود. امید  نا  مردم  دل  در  بسته  نقش  امیدهای 
یعنی آنقدر تالش شود تا دیگر نشنویم: »نشد!«.

تفاوت ۱۰ هزار تومانی اوراق 
تسهیالت مسکن

تسهیالت  تقدم  حق  گواهی  اوراق  که  حالی  در 
مسکن صادره از بانک عامل بخش مسکن همچنان 
در کانال ۷0 هزار تومانی ثابت مانده است، اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی به نرخ ۶0 هزار تومان 
افت کرد. پس از آنکه نوسانات بازارهای اقتصادی 
و همچنین رکوردشکنی شاخص بورس در هفته 
گذشته سبب اقبال بخشی از نقدینگی سرگردان به 
بازار مسکن و درنتیجه افزایش قیمت بیشتر نمادهای 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن به رقم ۷0 
هزار تومان شد، طی چند روز اخیر نرخ این اوراق 
با  نمادها  بیشتر  در  اندکی کاهش  با  فرابورس  در 
بازه قیمتی ۶5 تا ۷0 هزار تومان ثابت مانده است.

بانک مرکزی تصمیمی برای 
افزایش نرخ سود بانکی ندارد

رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تصمیمی 
درباره  سیف  ندارد.  بانکی  سود  نرخ  افزایش  برای 
حضورش در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس 
کمیسیون  اعضای  با  مشترک  نشست  در  گفت: 
اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و تصمیمات 
ارزی بانک مرکزی به نمایندگان ارائه شد.4 گروه 
کاالیی برای تامین ارز در نظر گرفته شده است که 
بر این اساس ارز کاال های اساسی و مهم با استفاده 
از ارز حاصل از فروش نفت تامین می شود. ارز مورد 
نیاز کاال های ضروری و مواد اولیه کارخانه ها از منابع 
مانند  غیرنفتی  کاال های  صادرات  از  حاصل  ارزی 
صادرات محصوالت پتروشیمی و فوالدی از طریق 

سامانه ارزی نیما تامین می شود.

ثبت نرخ کاالهای بهره مند از ارز 
رسمی در سامانه ۱24 الزامی شد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد: ثبت قیمت کاالها و خدمات بهره مند از نرخ ارز 
رسمی در سامانه قیمت کاال و خدمات الزامی شد. 
براساس این اطالعیه افراد حقیقی و حقوقی مکلفند 
حداکثر تا هفدهم تیرماه امسال نسبت به ارائه فهرست 
قیمت مورد عمل براساس ضوابط به این سازمان 
برای درج در سامانه قیمت کاال و خدمات اقدام کنند. 
سازمان  پیشین  اطالع رسانی  پی  در  اطالعیه  این 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص 
ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ 
ارز رسمی در سامانه قیمت کاال و خدمات با رعایت 
ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت 
قیمت ها و با توجه به اعالم فهرست دریافت کنندگان 
است. شده  صادر  مرکزی  بانک  توسط  رسمی  ارز 

لوازم خانگی 4۳ میلیون یوروی 
دولتی گرفت باز هم گران شد!

در حالی که قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت  
افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت نیز بارها آن 
بر  است،  کرده  اعالم  وجاهت  فاقد  و  تخلف  را 
بانک مرکزی  از سوی  اساس لیست منتشر شده 
ارز  از 4۳ میلیون یورو  بالغ بر 2۳0 شرکت بیش 
کرده اند.  دریافت  لوازم خانگی  واردات  برای  دولتی 

شرایط جدید واردات موز
 از بازارچه های مرزی

مدیرکل معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان توسعه 
تجارت اعالم کرد: امکان بهره مندی از پروانه های 
با  موز  واردات  منظور  به  درختی  سیب  صادراتی 
ندارد.  وجود  مرزی  بازارچه های  در  درصد  تعرفه 5 

الستیک خودرو هم گران شد

سخنگوی انجمن صنفی تایرسازان گفت: پس از 
بررسی های سازمان حمایت، به درخواست تایرسازان 
موافقت شد و ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش حدود ۹ 
درصدی قیمت تایر را صادر کرد. تنها، درباره نتیجه 
درخواست تایرسازان برای افزایش قیمت نیز گفت: 
پس از بررسی های سازمان حمایت، به درخواست 
تایرسازان برای افزایش قیمت موافقت شد و ستاد 
تنظیم بازار مجوز افزایش حدود ۹ درصدی قیمت 
تایر را صادر کرد. این افزایش قیمت ابالغ شده و 
در حال طی کردن تشریفات این کار برای اعمال 

قیمت های جدید است.

سرمقاله

بورس دوباره سبزپوش شد

شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه ۱24۳ واحد رشد کرد. در 
جریان دادوستدهای بازار سرمایه تعداد ۹50 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
2 هزار و ۶28 میلیارد تومان در ۶5 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
شاخص بورس با رشد ۱24۳واحدی در ارتفاع ۱0۹هزار و ۹۳۷واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معامالتی 
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس 
ایران شد و در مقابل نمادهای معامالتی پتروشیمی جم، پتروشیمی مبین 
و پتروشیمی پردیس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. 
گذاشتند  سر  پشت  را  منفی  وضع  هم  سرمایه  بازار  اصلی  شاخص های 
به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ  ارزشی( ۳۷۷واحد، کل )هموزن( ۶4واحد، 
قیمت )هموزن( 4۶واحد، آزاد شناور ۱450واحد و شاخص های  بازار اول و دوم 

به ترتیب ۱04۳و ۱822واحد رشد کردند.

سکه دوباره از 3 میلیون تومان گذشت

سکه امامی که در آرامش نسبِی بازار، با شیب مالیم به روند رو به رشد 
خود ادامه می داد، دوباره سقف ۳ میلیون تومان را گذشت.  به گزارش شبکه 
اطالع رسانی طال، سکه و ارز، سکه امامی با رشد 2۶ هزار تومانی و سقف 
شکنی دوباره، ۳ میلیون و ۱8 هزار تومان قیمت گذاری شد. سایر انواع 
سکه نیز به تبعیت از سکه امامی راه صعود در پیش گرفتند به طوری که 
سکه بهار آزادی ۷5 هزار تومان، نیم سکه ۳0 هزار تومان، ربع سکه ۱۷ 
هزار تومان و سکه گرمی هزار تومان رشد داشتند. بدین ترتیب سکه بهار 
آزادی به 2 میلیون و 8۱4 هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 448 هزار 
تومان، ربع سکه ۷۷2 هزار تومان و سکه گرمی 42۱ هزار تومان رسیدند. 
طالی ۱8 عیار هم دوباره افزایشی شد و با رشد ۱2۷0 تومانی به 24۶ هزار 
و ۱00 تومان رسید. در بازار ارز، یورو و پوند انگلیس با ۱۱4 تومان و ۱04 
تومان افزایش، به ترتیب ۹8۳8 تومان و ۱۱۱02 تومان قیمت گذاری شدند. 

جزئیات طرح جدید اشتغال روستایی
طرح کشت مبتنی بر سفارش با هدف اتصال بنگاه های خرد 
و کوچک محلی به بنگاه های بزرگ صادراتی کلید خورد؛ 
برای صادرات محصول دامداران  و  کشاورزان  این طرح   با 

به شرکت های صاحب نام صادرکننده متصل می شوند.
برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با 
هدف هدایت تسهیالت به طرح های دارای مزیت اشتغال 
کلید خورد تا بر اساس این طرح معادل ریالی ۱.5 میلیارد 
دالر از منابع صندوق توسعه از طریق چهار بانک و موسسه 

عامل در اختیار طرح های اشتغالزا و مورد تایید قرار گیرد.
اما با توجه به اینکه یکی از مشکالت بنگاه های تولیدی 
به ویژه در بخش کشاورزی، عدم برقراری ارتباط و اتصال 
پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک محلی و بنگاه های 
بزرگ صادراتی است، طرح جدید »کشت مبتنی بر قرارداد« 
یا »کشت مبتنی بر سفارش« به منظور برقراری این ارتباط، 
تحت قرارداد و انتقال دانش فنی و استانداردها در قالب برنامه 

اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت. بیشترین علت 
بروز مشکل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کشاورزی عدم 
اتصال به بازار است و در حال حاضر بسیاری از کارخانجات 
به رغم داشتن تکنولوژی به روز اما توانایی اتصال به بازار و 
فروش محصول خود را ندارند. بنابراین تقویت بازار مصرف 

کننده داخلی یکی از اهداف توسعه کسب و کارها است. 
در همین راستا »طرح کشت مبتنی بر سفارش« در قالب 
این  اول  گام  در  که  شد  رونمایی  روستایی  اشتغال  طرح 
طرح برای محصوالت گیاهان دارویی و زعفران در استان 
شد.  اجرا  کرمان  و  جنوبی  خراسان  رضوی،  خراسان  های 
قراردادی  بازار،  به  کارها  و  کسب  اتصال  نخست  گام  در 
استان خراسان  بین روستائیان و یک شرکت زعفرانی در 
این  توسط  کشاورزان  محصوالت  تا  شد  منعقد  جنوبی 
کشاورزان  محصول  طریق  این  از  شود؛  خریداری  شرکت 
به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که 

به  کشاورزی  محصوالت  سایر  برای  بازارسازی  روش  این 
ویژه محصوالت باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در 
اقدام در راستای  این  این فرآیند تولید استاندارد می شود. 
برنامه مداخالت توسعه ای اشتغال روستایی در دستور قرار 
 گرفت و بر اساس مطالعه ای که توسط وزارت کار در سطح 
44 هزار روستا در کشور انجام شده حدود 5000 روستا به 
عنوان روستای کانونی شناسایی شد تا این 5 هزار روستا 
گیرند. قرار  روستایی  اشتغال  توسعه  برای  مداخله   محور 
بر این اساس قرار است، در هر روستای کانونی با انتخاب 
برای  با مشارکت مردم مداخله  و  آموزش تسهیل گران  و 
 توسعه اشتغال پیاده سازی شود که این مداخالت توسعه ای
آغاز خواهد شد.  فاز نخست در ۱000 روستای کانونی  در 
اما بر اساس آنچه که در »طرح کشت مبتنی بر قرارداد« 
آمده است، یکی از محورهای اصلی مداخله در ایجاد اشتغال 

پایدار روستایی اتصال کسب و کار ها به بازار است. 

خبر تلخ برای مشتریان پرمصرف برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: امسال اولین 
از  برق  قیمت  واقعی  دریافت  و  پلکانی  افزایش  مرحله 

مشترکان پرمصرف اجرا خواهد شد.
همایون حائری با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام 
شده برق با قیمت تکلیفی فاصله زیادی دارد، به طوری که 
50 درصد قیمت تمام شده از مشترکان دریافت می شود، 
برق  قیمت  واقعی  دریافت  و  پلکانی  افزایش  کرد:  اظهار 
از مشترکان پرمصرف که اتفاقاً سوبسید بیشتری از دولت 
است  نیرو  وزارت  اصلی  برنامه های  دریافت می کنند جزو 
که امسال اولین مرحله آن که همانا دریافت قیمت برق 
اجرا  بود،  واقعی خواهد  قیمت  و  الگوی مصرف  براساس 
خواهد شد و مشترکان پرمصرف پول برق بیشتری پرداخت 
خواهند کرد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره 

به اینکه این برنامه تدوین شده است، گفت: برای شروع این 
کار برق ادارات دولتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند و 
مصرف برق آنها بیشتر از الگو باشد 20 درصد افزایش یافته 
است. حائری اظهار کرد: با کاهش نزوالت جوی ظرفیت 
برقابی کشور با کاهش 5 هزار مگاواتی مواجه شد که اثرات 
منفی بر تأمین برق در زمان پیک مصرف می گذارد. وی 
باالرفتن دما،  با  افزایش مصرف برق همزمان  به  با اشاره 
تصریح کرد: با افزایش یک درجه دما، میزان مصرف برق 
حدود ۱500 مگاوات افزایش می یابد و عمده قطعی های 
برق پس از عبور دما از ۳8 درجه اتفاق افتاده است. معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به مشارکت مردم در 
ریزی شده  برنامه  کرد: خاموشی  بیان  برق،  صرفه جویی 
به  برق  پیک مصرف  مواقع  در  اما  ایم  نداشته  در کشور 

دلیل اینکه تجهیزات و فیدرهای برقی پاسخگو نیستند 
برای جلوگیری از ایجاد اختالل خاموشی ها اعمال می شود. 
بابت  که  مشترکانی  به  خسارت  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
قطعی دچار زیان شدند، تأکید کرد: در صورتی که با قطع 
برق، لوازم برقی دچار خسارت شود، مشترکان می توانند به 
اداره برق مناطق مراجعه کنند و مطابق قوانین درخواست 
غرامت کنند. به گفته وی؛ افزایش ۷ درصدی تعرفه برقی 
تأثیری در کاهش استفاده از برق نداشته است. معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به افزایش سالیانه ظرفیت 
نیروگاهی برق، تصریح کرد: طبق برنانه باید هرساله بین 2 
تا ۳ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه برق کشور اضافه شود 
که با توجه به کاهش ظرفیت نیروگاه های برقابی باید به 

دنبال منابع انرژی دیگر باشیم.

احتمال تغییر در پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیر
»احتمال توقف پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیر« خبری 
است که از سوی تعدادی از آژانس های مسافرتی رسیده 
بانک  از  نامه ای  آژانس های مسافرتی می گویند  است. 
نشان می دهد  آن  اند که مضمون  کرده  دریافت  مرکزی 
پرداخت ارز مسافرتی نهایتاً تا پایان تیرماه انجام خواهد شد.

این خبر البته با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز خیلی دور از 
انتظار نبود؛ ولی بانک مرکزی هنوز آن را تایید نکرده است.

در پی نوسانات ارزی اخیر، بانک مرکزی به دستور رئیس 

جمهور ضوابط پرداخت ارز دولتی به گروه های کاالیی را 
ارز  از 20 فروردین تغییر داد و تصمیم به اجرای سیاست 
شدن  نرخی  تک  با  دولت،  اعالم  طبق  کرد.  نرخی  تک 
بازار قاچاق  بازار آزاد برچیده و معامالت در این  ارز، بساط 
محسوب شد؛ همین موضوع مشکالتی را برای کسانی که 
نیاز ارزی داشته ولی جزو گروه بندی بانک مرکزی نبودند، 
ایجاد کرد. براساس سیاست ارز تک نرخی بنا شد که گروه 
ارز، از جمله مسافران،  دانشجویان  های مختلف متقاضی 

و بیماران به تعداد محدود ارز مورد نیاز خود را از سیستم 
بانکی دریافت کنند. مشکل اصلی در تامین ارز مسافران از 
ابتدای اجرای سیاست ارز تک نرخی این بود که با تصمیم 
بانک مرکزی فقط یک بار در سال آن هم به میزان ۱000 
اروپایی را  یورو به مسافرانی که قصد سفر به کشورهای 
دارند، پرداخت می شود. البته 500 یورو هم به کشورهای 
همسایه تعلق می گیرد. ولی سوال این است که اگر فردی 
بیش از یک بار در سال قصد سفر به کشورهای اروپایی را 

داشته باشد از کجا و با چه قیمتی باید ارز مورد نیاز خود را 
تامین کند؟ دولت تاکید دارد دالر با قیمتی باالتر از 4200 
تومان،  قاچاق است و طبعاً خریداران و فروشندگان این ارز هم 
قاچاقچی محسوب می شوند! بعد از گذشت ۳ ماه از اجرای 
البته شکست نسبی آن، بانک  سیاست ارز تک نرخی و 
مرکزی و دولت به این تصمیم رسیدند که اجازه تشکیل بازار 
ثانویه ارز را بدهند تا براساس آن ارز صادرکنندگان با قیمت 

توافقی به واردکنندگان اختصاص یابد.

ارائه پیشنهاد افزایش وام مسکن به دولت

عضو کمیسیون عمران، از پیشنهاد کمیسیون متبوعش به دولت برای 
افزایش سقف وام مسکن خبر داد و گفت: حباب قیمت مسکن در حال تخلیه 
است. “یوناتن بت کلیا” با اشاره به تمدید سه ماهه پرداخت تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق مسکن، گفت: این اقدام در 
راستای تسهیل شرایط خانه دار شدن مردم بوده و می تواند تا حدودی به 
توازن میان عرضه و تقاضا کمک کند. نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در 
مجلس، با بیان اینکه رقم تسهیالت مسکن نیز با وضعیت فعلی باید افزایش 
یاید، افزود: در شرایط فعلی سهم تسهیالت مسکن در قیمت تمام شده آن 
کاهش یافته که این خود به بی رغبتی برای خرید خانه در پی ناتوانی مالی 
منجر شده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید پکیج کاملی برای ساماندهی 
بازار مسکن در نظر بگیرد، تصریح کرد: تمدید مهلت ارائه تسهیالت بدون 
سپرده و خرید اوراق تنها یک قسمت از پازل ساماندهی مسکن است. 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی امین بیرجند

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
کارخانه ماکارونی امین فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد نوابی گل با کد شناسایی بیمه 68918934 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر خط تولید را داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود 
را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی
 به کارفرمای محترم پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای 
محترم پیمانکاری شرکت پاکیاران سبز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای رمضان شهابادی با کد شناسایی 
بیمه 68913876 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی رفتگر را داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان 
آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف 
مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار 
صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم 

االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960986 محکوم علیه آقای ابوالفضل خونیکی محکوم است به پرداخت مبلغ 
3/848/943/758 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها فهیمه قربانی و با توجه به اینکه از ناحیه 

محکوم علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی یک قطعه زمین در روستای خونیک بهلگرد معرفی که حسب نظریه 
هیئت کارشناسی این زمین که به صورت باغ ویال و در شمال روستای خونیک واقع شده که شیب آن زیاد و به سمت غرب است به 
همین دلیل تراس بندی شده در باال منزل مسکونی با 90 متر زیربنا و 45 متر در زیر این منزل نیز ساخته شده است ولی مسکونی 
نمی باشد و قطعات پایین تر نهال کاری شده است این نهال ها از نوع زرشک 10 ساله 7 اصله و پسته 20 ساله 1 اصله و گردو 2 
اصله و عناب 3 ساله 7 اصله و همچنین 25 اصله نهال از گونه های زردآلو و گیالس و گالبی و آلو و غیره می باشد. این زمین به 
طور کامل با دیوار روکش سیمانی محصور شده و در داخل محوطه سازی انجام شده که به متراژ حدودا 660 مترمربع می باشد و 
به مبلغ 1/450/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/04/25 از ساعت 9 الی 10 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

قابل توجه دامداران خراسان جنوبیدادگستری جمهوری اسالمی ایران
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی
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حسینی- دهمین کارگروه تخصصی اشتغال استان در سالن 
اجتماعات فرمانداری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کشور و هیئت همراه وی برگزار شد. در 
ابتدای جلسه، حسینی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه 
گذاری استانداری به طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 
اشاره کرد و افزود: سال 96، 2 هزار و 25 نفر سهمیه استان بود 
که تنها 23 درصد آن محقق شد، با این حال جزو پنج استان اول 
کشور هستیم. به گفته وی امسال این سهمیه به هزار و 500 نفر 
رسید و تاکنون چهار درصد تحقق یافته است. وی با بیان این 
که در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی نیز  560 نفر 
سهمیه داشتیم که 123 درصد آن تحقق یافت وی خاطرنشان 
کرد: امسال 580 نفر سهمیه داشتیم که تاکنون 32 درصد آن 
تحقق یافته است. حسینی همچنین از صدور مجوز برای 311 
نفر در طرح مشاغل خانگی خبر داد و گفت: دو بانک عامل 
صادرات و ملی عهده دار پرداخت تسهیالت بوده اند که بانک 
صادرات 68 درصد و بانک ملی 74 درصد جذب داشته است.

10 طرح از استان با ارقام باالی 60 میلیارد ریال
مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور بانکی، تامین مالی و 
سرمایه گذاری با اشاره به تسهیالت قانون توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: سهم 
صندوق کارآفرینی امید 21.3 درصد، سهم بانک توسعه تعاون 
15.7 ، سهم بانک کشاورزی 47.2 و سهم پست بانک 15.7 
بوده است. حسینی همچنین از 647 طرح در دست بررسی در 
کارگروه تخصصی اشتغال و 848 طرح های مصوب و معرفی 
شده به بانک و 97 طرح پرداخت شده در بانک های عامل 
سخن گفت و ادامه داد: 10 طرح از استان با ارقام باالی 60 
میلیارد ریال به کارگروه ملی معرفی شده است. وی افزود: چهار 
طرح بزرگ و اولویت دار در استان شامل؛ قطعه سازی، فرآوری 
و بسته بندی مواد غذایی، تولید و مونتاژ تراکتور و پروفیل از 
فوالد زنگ نزن است که تسهیالت مورد نیازشان از سقف 
تفویض اختیار کارگروه ملی نیز فراتر می باشد. وی اضافه کرد: 
30 میلیارد تومان طرح تاکنون در بانک مصوب شده و 41 
میلیارد نیز مصوب اما هنوز پرداخت نشده است، طبق پیش بینی 

بانک ها تا پایان تیر، 55 میلیارد تومان نیز پرداخت خواهد شد.

از 748 طرح در استان
فقط تسهیالت 97 طرح پرداخت شد!

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور با 
شنیدن این آمارها خطاب به حسینی عنوان کرد: از 748 طرح 
در استان فقط تسهیالت  97 طرح  پرداخت شده است، حتما 
مشخص کنید که 78 درصد مابقی چرا اجرایی نشده است؟! 
دین پرست با تاکید بر اجرای دو طرح مهارت آموزی و اشتغال 
پایدار روستایی تصریح کرد: هیچ مسئول ملی و استانی حق 
ایستادن مقابل این طرح ها را ندارد! وی تصریح کرد: هر بانکی 
که کوتاهی کند، حتما درخواست عزل مدیر آن را می دهیم. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور با 
تاکید بر این که مقابل کسانی که برای این دو طرح تعلل می 
کنند بی رحمانه برخورد کنید، افزود: اگر بانکی ایراد بنی اسراییلی 
گرفت یعنی غرضی داشته باشد، شما باید مقابل آن ها بایستید.

سهم 90 میلیارد تومانی استان
برای طرح های اشتغالزایی

و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل  خواجوی،  جلسه  ادامه  در 
خراسان  تومانی  میلیارد   90 سهم  از  استانداری  شوراهای 
جنوبی برای طرح های اشتغالزایی خبر داد و بیان کرد: مبلغ 
اختصاصی به استان از محل تسهیالت بانک سینا 48 میلیارد 
این محل 107 طرح  از  این که  بیان  با  تومان است. وی 
به مبلغ 60 میلیارد تومان به بانک عامل معرفی شد، افزود: 
33 طرح به مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت 
شده است. وی همچنین به سایر بانک های عامل اشاره 
کرد وگفت: عالوه بر آن ها سه میلیارد تومان مازاد از محل 

صندوق توسعه ملی پرداخت شده است.

تاکید بر رعایت منطق سرعت
و زمان طرح های اشتغالزایی

عباس رکنی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در نظر گرفتن سرعت و 

زمان برای این طرح ها، منطق خوبی ندارد.
وی افزود: الزم است زمان بیشتری برای جذب اعتبار برای 

طرح های اشتغالزایی در نظر گرفته شود.

ضعف توان کارشناسی بانک ها
علی ناصری، فرماندار شهرستان بیرجند نیز در این جلسه گفت: 
برای تسهیالت اشتغال پایدار روستایی مشکل ساختاری داریم.

وی با اشاره به ضعف توان کارشناسی بانک ها برای طرح های 
اشتغالزایی، خاطرنشان کرد: بانک ها به جز بانک کشاورزی 

توان کارشناسی برای بررسی طرح ها را ندارند. 

فرآیند اخذ تسهیالت در استان
رنج آور و دردناک است

در ادامه جلسه ، استاندار هم با انتقاد از این که فرآیند اخذ 
تسهیالت در استان رنج آور و دردناک است، ادامه داد: این 
موضوع زیبنده مدیریت 40 ساله ما نیست. مروج الشریعه با 
اشاره به این که اگر اختیارات مناسب به مناطق ، بانک ها و 
جوامع استانی داده شود بسیاری از مسایل حل می شود، اضافه 
کرد: ابتدا سقف تفویض اختیارات استانی تا 2 میلیارد تومان بود 
که با اعتراضات استانداران به 6 میلیارد تومان افزایش یافت ولی 

باز هم اقناع کننده نیست.  وی با تاکید بر این که در این شرایط 
طرح های بزرگ، متوسط و متوسط به باال با میزان تسهیالت 
زیاد، تاثیرگذاری بیشتری در استان خواهند داشت، ادامه داد: 
سال گذشته پرداخت بانک های استان از منابع داخلی و رونق 
تولید 254 میلیارد تومان بود که نشان می دهد سهم تقاضا و 
توسعه از اجرای طرح های بزرگ و متوسط قابل توجه بوده 
است.  استاندار اضافه کرد: تمامی این افراد تسهیالت باالی 18 
درصد را دریافت کرده اند اما اکنون استان های عضو شورای 
توسعه و امنیت پایدار شرق کشور می توانند از تسهیالت با نرخ 

پایین تر )9 درصد( برخوردار شوند. 

افزایش سقف تفویض اختیارات به استانداران 
تا 10 میلیارد تومان

 97 سال  اعتبارات  تکلیف  تعیین  خواستار  الشریعه  مروج 
و آن چه از طرح اشتغال زایی روستایی مانده است، شد و 
گفت: بسیاری از طرح های سرگردان در بانک ها مشکالتی 
در دستورالعمل ها دارند. وی  درخواست افزایش تفویض 
اختیارات استانداران تا 10 میلیارد تومان را کرد و افزود: هر 
چه سقف جذب باالتر برود سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

بیشتری را می توان راغب به سرمایه گذاری در استان کرد.

اعتبار هست اما مردم نمی گیرند!
افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز در این جلسه بیان 
کرد: بسیاری از مردم در مرزها نمی توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند زیرا توان پرداخت سود آن به همان اندک را هم 
ندارند. به گفته وی هم اکنون 2 میلیارد تومان پول در کمیته 
امداد امام خمینی )ره( درح وجود دارد اما مردم تمایلی به 

گرفتن آن نشان نمی دهند. 

مردم توانایی گرفتن وام
با سود 2 و 4 درصد را هم ندارند!

به  استان  نمایندگان بخش های مختلف  ادامه جلسه  در 
بیان مشکالت و راهکارهای خود پرداختند. کاشانی نماینده 
ضمن  جلسه  این  در  دستی  صنایع  و  گردشگری  بخش 
مشکالت  به   ، استان  باالی  بسیار  های  ظرفیت  معرفی 
حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: جاده دهسلم- نهبندان 
محورهای  ترین  اصلی  از  یکی  تواند  می  که  برعکس  و 
گردشگری کشور شود مناسب نبوده و نیاز به سرمایه گذاری 
در این زمینه دارد. وی با بیان این که مردم دهسلم به قدری 
از توان اقتصادی پایینی برخوردارند که حتی توانایی گرفتن 
وام با سود 2 و 4 درصد را ندارند، اضافه کرد: در زمان حاضر 
نیز کارگاه  اقامت برای گردشگران آن منطقه  تنها مکان 
جهانی میراث فرهنگی در این منطقه است. وی از فشار 
دستگاه های نظارتی به بخش گردشگری استان انتقاد کرد 
و افزود: در دهسلم نیازمند ایجاد دو سایت بزرگ گردشگری 

هستیم تا اشتغال این روستا و حیدرآباد را تامین کند. 
این فعال گردشگری همچنین از مشکالت اقتصادی آژانس 
های گردشگری استان سخن گفت و ادامه داد: کمک شود تا 
حداقل بتوانند در دو نمایشگاه بزرگ جهان در اسپانیا و آلمان 
شرکت و این استان را معرفی کنند.کاشانی از نیاز استان به یک 
بازار صنایع دستی دائمی خبر داد و یادآور شد: اداره کل میراث 
فرهنگی توانایی تملک مکانی برای این موضوع را ندارد. وی 
همچنین از مهمانسراهای دولتی که حجم بیشتر مسافران را 
از هتل ها به سمت خود جذب می کنند، انتقاد کرد و گفت: 
خدماتی که در هتل داده می شود قابل قیاس با مهمانسراها 
نیست. از طرفی هتل ها با وام های 28 تا 30 درصد در حال 

دست و پنجه نرم کردن  هستند.

افول ارتباطات تجاری با افغانستان
خامه زر نماینده بخش تجارت استان هم از ظرفیت بازار 30 
میلیون نفری افغانستان که90 درصد نیازشان از طریق واردات 
در حال تامین است، سخن گفت و بیان کرد: اگر به منحنی 
ارتباط تجاری با افغانستان نگاه کنیم، متاسفانه شاهد افول 
هستیم و علت شاید ناامنی بازار، رقابت منفی بین تاجران ایرانی 
با یکدیگر یا با طرف افغانستانی و جعل برندهای ایرانی در 

بازار افغانستان باشد. وی با ابراز نگرانی از این که اعالم کرده 
اند دو هفته دیگر مرز بسته خواهد شد، اضافه کرد: حمایت 
نکردن صندوق حمایت از صادرات در این استان نیز مشکل 
دیگری برای تاجران شده است. خامه زر نبود شفافیت مسائل 
گمرکی در بازار افغانستان را  علت سردرگمی در تعیین قیمت 
کاالها دانست و افزود: تصمیم گیری های متفاوت دستگاه 
های مختلف مرتبط با مرز مانند گمرک، پایانه مرزی، بازارچه 
و منطقه ویژه اقتصادی از دیگر مشکالت به شمار می رود. 
وی خواستار راه اندازی هر چه سریع تر درب واحد مرزی شد 
و خاطرنشان کرد: نبود ثبات قیمت ارز هم از جمله مشکالت ما 
است.  نماینده بخش تجارت از مسئوالن درخواست کرد: نباید 
به افغانستان به عنوان بازاری برای صرفا فروش کاال نگاه کنیم و 
درب ورود کاال را ببندیم، همچنین متاسفانه هر کاال با هر سطح 
کیفی به این بازار عرضه می شود که اصال مناسب کار تجاری 
نیست! خامه زر خواستار مشوق هایی برای تولیدات استان مانند 
یارانه حمل شد و افزود: مشکل ارز رانندگان نیز باید حل شود.

 غیر فعال شدن حدود 50 درصد 
از واحدهای معدنی استان

عابدی نماینده بخش معدن هم در این جلسه ، با بیان این 

که بالغ بر 43 نوع ماده معدنی و 2 میلیارد و 500 میلیون تن 
ذخیره در استان شناسایی شده است، ادامه داد: 555 پروانه بهره 
برداری برای این مواد معدنی صادر شده است که متاسفانه اخیرا 
به دلیل نبود ثبات اقتصادی، حدود 50 درصد آن ها غیر فعال و 

فقط 344 مورد فعال است.

خراسان جنوبی غیر از معدن چیز دیگری ندارد
وی با تاکید بر این که خراسان جنوبی غیر از معدن چیز دیگری 
ندارد، اضافه کرد: 12هزار نفر در بخش معدن اشتغال دارند و 
معدن برای این استان امنیت، اقتصاد و فرهنگ می آورد. وی 
خواستار تامین زیرساخت هایی مانند راه و برق و سایر امکانات 
به معادن شد و افزود: معافیت های مالیاتی دیگر درخواست ما 
است، همچنین صنایع بزرگی که وابستگی به منطقه ندارند یا 
آن دسته از موسسات دولتی و شبه دولتی که سرمایه ای دارند 

وارد حوزه معدن شده و فعالیت کنند.

احتمال رخداد فاجعه ورشکستگی تا 6 ماه آینده
خیریه، نماینده بخش طیور استان هم از افت قیمت جوجه در 
یک ماه گذشته خبر داد و گفت: با روند جوجه ریزی فعلی و 
تفاوت قیمت تولید جوجه با فروش آن، انتظار می رود تا 6 ماه 
آینده مانند اتفاقی که سال 93 برای بسیاری از مرغداری ها رخ 
داد، اتفاق بیافتد و بسیاری از واحدهای مادر و گوشتی استان 
ورشکست شوند. وی با تاکید بر این که بسیاری از واحدها 
توانایی بازپرداخت وام هایی که گرفته اند را ندارند، خواستار 
افزایش مدت تنفس وام ها و استمهال آن ها شد. به گفته وی 
از آن جایی که تحریم ها موجب شده قیمت برخی نهاده ها 
افزایش پیدا کند، کشور به فکر ذخیره سازی مناسبی برای نهاده 

های مورد نیاز بخش طیور و دام باشد.

پیمانکار به دلیل نبود ثبات در بازار 
حاضر به بستن قرارداد نیست

صباغ، نماینده حوزه صنعت هم در ابتدای سخن با هشدار این 
که اگر کاری نشود، زنگ خطر تعطیلی بسیاری از واحدها به 
صدا در خواهد آمد، خاطرنشان کرد: وسعت استان ، پراکندگی 
جمعیت و اهمیت حمل تولیدات به نقاط مختلف استان و حتی 
کشور، هزینه های گزافی به دنبال دارد. وی از ضعف زیرساخت 
در حوزه جاده ای ، خطوط هوایی و راه آهن نیز سخن گفت و 
بیان کرد: عدم ثبات بازار، موجب افزایش 35 درصدی قیمت 
آهن طی چند ماه اخیر شد و با این روند هیچ پیمانکاری حاضر 
به بستن قرارداد نیست مخصوصا زمانی که از وضع قیمت ها 

در آینده مطلع نیست.

تعطیلی 27 درصد از شهرک های صنعتی استان
در حالی که صباغ پور از فعالیت نداشتن کارخانه های شهرک 

صنعتی سخن می گفت، شهرکی رئیس شرکت شهرک های 
صنعتی از موضوع دیگری خبر داد و بیان کرد: 22 شهرک 
و ناحیه صنعتی داریم که از این تعداد 9 شهرک، 13 ناحیه 
تکمیل  حال  در  مابقی  و  کامل  زیرساخت   17 و  صنعتی 
زیرساخت است. جرجانی با بیان این که 7 سال از ساخت 
آخرین شهرک در استان می گذرد، افزود: 17 سرمایه گذار 
در شهرک های صنعتی مستقر هستند و هزار و 160 هکتار 
راعملیاتی کردیم و در شهرک صنعتی بیرجند نیز 23 درصد 
از واحدها غیرفعال است. وی اظهار کرد: در مجموع بین 
25 تا 27 درصد شهرک های صنعتی استان کاماًل تعطیل 
شده است.این سخنان موجب تعجب معاون هماهنگی امور 

اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور شد.

دو سال مجلس را تعطیل کنید
و قوانین را از اول بنویسید!

صباغ در ادامه به قانون معافیت 13 ساله واحدهایی که از سال 
95 به این طرف پروانه بهره برداری گرفته اند اشاره کرد و 
گفت: یعنی اگر واحد مشابهی سال 94 پروانه گرفته باشد از 
این قانون برخوردار نمی باشد.دین پرست با شنیدن این سخن 
خطاب به افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 

شورای اسالمی با خنده بیان کرد: دو سال مجلس را تعطیل 
کنید و قوانین را از اول بنویسید!

بدنه کارشناسی تسهیالت بده استان
نیاز به مدیریت ویژه دارد

سرحدی، نماینده بخش کشاورزی نیز با بیان این که 36 
و  است  کشاورزی  بخش  در  استان  مردم  معیشت  درصد 
عناب، پسته، زعفران، زرشک و گیاهان دارویی خاص استان 
می توانند چرخه اقتصاد کشاورزی را بچرخانند، عنوان کرد: 
در استان 700 میلیون مترمکعب روان آب داریم در حالی که 
کسری مخزن 150 میلیون مترمکعب می باشد و اگر آینده 
نگری در این زمینه نباشد چند سال آینده مانند سیستان و 
بلوچستان به مشکل برخواهیم خورد. وی با تاکید بر این که 
در طرح های آبخوان داری و آبخیزداری باید شارژ قنوات 
بازار در  بازاریابی و مطالعه  جدی گرفته شود، اضافه کرد: 
ایجاد  باید  استان  راهبردی  محصوالت  کشاورزی  بخش 
شود تا برگشت سرمایه داشته باشیم. وی تصریح کرد: بدنه 
کارشناسی تسهیالت بده استان نیاز به مدیریت ویژه دارد و با 

8 ساعت کار در روز مشکلی حل نخواهد شد.

 اگر وام با سود 18 درصد می خواستم
 که در تهران سرمایه گذاری می کردم!

صمدی، مسئول گروه سرمایه گذاری در یکی از طرح های 
بزرگ استان نیز در این جلسه بیان کرد: مشکالت ما به 
نحوه کارکرد مدیران استان ارتباطی ندارد و مکانیزم ها و 
این   با اشاره به  دورهای باطل مانع کار ما شده است.وی 
که شرکت  تحت مدیری اینجانب تاکنون بالغ بر 5 هزار 
میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری کرده 
است، اضافه کرد: قصد داریم واحد تراکتورسازی را در استان 
راه اندازی کنیم که در فاز اول آن 2 هزار و 500 تراکتور 
و در فاز دوم 5 هزار دستگاه ساخته خواهد شد، از طرفی 
هر تراکتور 2 شغل در کشور ایجاد می کند، در شهرستان 
فاز دوم 400 شغل  و  اول 230  فاز  اجرای  با  نیز  فردوس 
ایجاد خواهد شد.وی با اشاره به این که اگر من وام با سود 
18 درصد می خواستم که به جای این استان در تهران یا 
شهرهای برخوردارتر سرمایه گذاری می کردم، عنوان کرد: 
تنها موضوعی که موجب امنیت پایدار در این استان می شود 
تولید اشتغال است و باید برای جذب سرمایه گذار مزیت های 

نسبی در نظر گرفته شود.

افزایش 20 برابری قیمت دارو برای دامداران
قریبی نماینده بخش دام استان هم از کم شدن تعداد واحدهای 
دامی استان از 4 میلیون و 500 واحد به 2 میلیون و 700 هزار 
به علت خشکسالی ها خبر داد و گفت: از سال پیش تاکنون 

برخی نهاده های دامی 100 درصد افزایش قیمت داشته است 
اما قیمت شیر هیچ تغییری نکرده است. وی از تعطیلی 70 
درصد از واحدهای فرآوری محصوالت دامی استان نیز سخن 
تسهیالت  بازپرداخت  از پس  دامداران  کرد:  اضافه  و   گفت 
بر نمی آیند و بسیاری از آن ها خانه های خود را از دست داده 
اند. قریبی اوضاع دارویی دامداران را نیز بحرانی اعالم کرد و 
افزود: افزایش 20 برابری قیمت دارو موجب شده که درمان 
دام معنایی نداشته و بهترین کار فرستادن آن به کشتارگاه 
باشد. وی با انتقاد از این که تشکل های کشاورزی و دامی در 
حال بلعیده شدن توسط سازمان های مالیاتی هستند، تصریح 
 کرد: طبق قانون، شرکت تعاونی کشاورزی روستایی و عشایری 
100 درصد از مالیات معاف است ولی این جا این قانون عمل 
نمی شود. این نماینده همچنین خواستار خرید تضمینی گوشت 

و شیر از دامداران توسط دولت شد.

معافیت مالیاتی 100 درصد می خواهیم
وگرنه تمام 17 واحد تولیدی خود را خواهم بست!

و  کاشی  کارخانجات  مدیرعامل  فالحی  جلسه  ادامه  در 
سرامیک فرزاد نیز با اشاره به این که استان در زیرساخت 
های حمل و نقل “صفر” است، بیان کرد: هنگام مقایسه 

استان ما را در کنار جاهایی مانند اردکان یزد که معافیت 
استان و سوءتغذیه 20  نگذارید، مشکالت  دارند  20 ساله 
هزار کودک خراسان جنوبی را هم ببینید. وی تصریح کرد: 
ما معافیت مالیاتی 100 درصد می خواهیم وگرنه تمام 17 
واحد تولیدی خود را خواهم بست! فالحی ادامه داد: من تولید 
کننده در این استان در حال نابود شدن هستم، درآمدی برای 
دادن مالیات ندارم، گرفتاری ها، قانون گرایی و ماده تراشی 
در این استان بسیار زیاد است. با این شرایط شما اگر صدها 

میلیارد هم وام بدهید هیچ فایده ای ندارد.

پیگیری برای حل مشکل ارز رانندگان ترانزیتی
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 
ای کشور در پایان برای هر کدام از درخواست ها دستوراتی 
صادر کرد. وی از رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی استان، 
درخواست کرد تا موضوعات گردشگری قابل پیگیری در 
کشور را ارائه دهد. به گفته وی موضوع جعل برندهای ایرانی 
نیز در حال پیگیری است. دین پرست  افغانستان  بازار  در 
خطاب به عباسی مدیر کل دفتر جذب وزارت کشور نیز بیان 
کرد: علت حمایت نکردن صندوق ضمانت صادرات حتما 
با ارائه مصادیق بررسی شود. وی درباره احداث درب واحد 
مرزی هم تصریح کرد: اگر این موضوع را استاندار شما نتواند 
حل کند، هیچ کسی دیگری قادر به حل آن نیست. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور از پیگیری 

برای حل مشکل ارز رانندگان ترانزیتی نیز خبر داد.

حمایت 100 درصدی سرمایه گذاری های استان 
توسط نظام بیمه در مقابل ریسک های سیاسی

از  این که درآمدهای حاصل  بیان  با  ادامه  دین پرست در 
معادن به خزانه کشور رفته و برای توسعه معدن ها دوباره به 
استان ها بازگشت داده می شود، یادآور شد: مبلغ بازگشتی 
به این استان سال 95، 4 میلیارد و 500 میلیون بود اما سال 
96 به 2 میلیارد و 800 میلیون کاهش پیدا کرد که حتما 
این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی همچنین درباره 
استمهال وام های واحدهای کشاورزی، خطاب به استاندار 
بیان کرد: نامه ای نوشته و آن را در کارگروه تسهیل تصویب 
کنید ما نیز از همین االن برای گرفتن مجوزهای الزم به 
امور  هماهنگی  رفت.معاون  خواهیم  مرکزی  بانک  سراغ 
اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور به سایر موضوعات نیز 
پرداخت و تصریح کرد: با عضویت خراسان جنوبی در شورای 
توسعه امنیت و پایداری شرق و غرب کشور، با 9 استان ، 
طبق ماده 2 قانون مصوب سال 89 برای سرمایه گذاران 
در این استان ها، تمام سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
داخلی و خارجی از طریق نظام بیمه کشور از حوادث امنیتی 

)ریسک های سیاسی( 100 درصد حمایت می شوند.

درد دل نمایندگان 8 شریان اقتصادی استان
خبر خوش معاون وزیر: حمایت 100 درصدی سرمایه گذاری های استان توسط نظام بیمه در مقابل ریسک های سیاسی

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

تسنیم-طی حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبی مشیرالحق عابدی به عنوان معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد. مروج  الشریعه طی 
حکمی مشیرالحق عابدی را به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری منصوب کرد.عابدی پیش از این فرماندار شهرستان قاین و 
از اهالی خیابان شهید فهمیده...هستم. در کنار ما  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان جنوبی بوده است و مدتی نیز به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مشغول خدمت بوده است.

همسایه بیش از 50 گوسفند دام در چهار دیواری 
اهالی محل  این کوچه  بد در  از بوی  و  دارد  خود 
جوابگو  مسئوالن  از  کسی  ولی  هستند  معترض 

نیستند.لطفا بهداشت پیگیری کند
936...846
از هر سازمان یا  نهادی که باغ منظریه )در 500 
در  سراب(  محله  پیامبراعظم)ص(،  بلوار  متری 
اختیارش هست تقاضا داریم نگذارند این باغ مثل  
روی  به  درهایش  بیرجند  دیگر  تاریخی  باغ   5
گردشگران بسته یا درختانش خدای نکرده خشک 

شود
937...897
مسئوالن چند نهاد خاص نسبت به بدرفتاری خود با 
طبیعت و خشک کردن درختان چهار راه پمپ بنزین 
مدرس و اراضی صیاد بطور جدی پاسخگو باشند.
شورای شهر و دادستان باید از این نهادها بخواهند 
دقیقا در همین مکانها به همان تعداد درخت بکارند
915...254
سالم لطفا شهرداری محترم نسبت به لکه گیری  بلوار 

عبادی عنایت بفرماید
915...948
شهردار محترم، باتوجه به اینکه قسمت بازی پارک 
به  با عنایت  و  اول سجادشهر شنی هست  میدان 
شلوغی این پارک، خواهشمندیم نسبت به کفپوش 
کردن قسمت وسایل بازی این پارک )همانند پارک 

توحید( اقدام بفرماین
915...215
باسالم. ما اهالی چاخو از روستاهای بخش مرکزی 
سربیشه که مدتی است باخشکسالی مواجه شده ایم 
تشکر می کنیم ازعوامل آبرسانی سیار شهرستان که 

نسبت به تامین آب شرب ما زحمت می کشند
939...629
با سالم متاسفانه بوی بد فاضالب رو اهالی روستاهای 
اطراف شهر تحمل می کنند. ولی هنوز هیچ اقدامی 
 برای این روستاها و بخصوص روستای حاجی آباد
)با جمعیت باال( نزدیک به مرکز استان به فاضالب 
وصل شود نشده !! خواهشمند است پیگیری بفرمایید.
915...640
اعالم اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی از 
سوی وزارت ارتباطات کار خوبی بود  تمام وزارتخانه ها 

این برنامه رو در دست اجرا داشته باشند
905...886
مسووالن  گوش  به  خدا  رو  تو  عزیز  آوای  سالم 
بعد  فارس  خلیج  بلوار  برسانید  مستضعفان  بنیاد 
بنیاد  به  متعلق  که  اراضی  شعله  بنزین  پمپ   از 
از  می باشد چهره بسیار زشتی برای ورودی شهر 
طرف زاهدان به وجود آورده از اقایان مسئول  می 
خواهیم هر طوری که  صالح می دانند از این حالت 
این زمین ها را در بیاورند چون واقعا مایه شرمساری 

برای مرکز یک استان می باشد.
915...436
چرا دهیاری حاجی آباد  و اداره برق بیرجند روشنایی 
پارک حاجی آباد رو تامین نمی کنند؟ پارک در شب 
خیلی تاریک هست و امکان استفاده از آن اصال 

وجود ندارد !!
915...135
زیادی  شهریه  امنایی  هیئت  مدارس  چرا   سالم. 
می گیرند با این وضع بد اقتصادی از کجا بیاوریم؟ 

شما را به خدا پیگیری کنید.
915...761
بچه  پرورش  و  آموزش  محترم  مسئوالن  سالم. 
چند  برای  هست.   ... مدرسه  دهم  کالس   من 
نمره اش اعتراض کردیم در صورتی که نمره ها حق 
اعتراض هم داشته اما معلم محترم تجدید نظر که 
نکردند هیچ حتی نمره ها را پایین تر هم کردند  نمره 
13 را به 9 رسانده و  9 را به 8/5 و ... به معاون مدرسه 
که گفتم ایشون هم از معلم دفاع کردند و گفتند با 
اعتراض ما معلمشون رو زیر سوال بردیم و ایشون 
حق داشتند که کمتر کنند نمرات رو . این واقعا درسته؟ 

کسی نیست که به این مدارس رسیدگی کند؟؟؟
یک شهروند
دوباره فصل تابستان شد و خاک خوردن حکایت هر 
روز ما . در محله هایی مثل ظفر و یا خانه های صیاد 
شیرازی و ... به علت زمین های خالی اطراف که گویا  
در تملک ادارات مختلف است بادهای تابستانه استان 
رو همچون کابوسی برای ساکنان این محالت می 
کند. آوا لطفا پیگیری کن باالخره چه کسی مسئول 

حل این مشکل است. 
یک شهروند
من یک راننده تاکسی هستم که چند سالی هست به 
دلیل مشکالت اقتصادی رانندگی شغل ثابتم شده و 
کاری جز این ندارم چند ماهیست حضور تاکسی های 
اینترنتی که هیچ قاعده و قانونی ندارد و هرکسی که 
دلش می خواهد مسافران را سوار می کند وضعیت 
اقتصادی را برای امثال من مشکل تر از قبل کرده 
این  در  و  بنشینند  هم  دور  مسئوالن  کاش  است. 
خصوص چاره اندیشی کنند.                 306...915

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان

شما   پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  پیرو  احتراما 
کلیه  رساند:  می  اطالع  به   97/3/22 تاریخ  در 
زمین هایی که در محور )آرین شهر-منصورآباد( 
قرار گرفته پس از طی نمودن مراحل ارزیابی و 
تعیین قیمت، بهای زمین به مالکین پرداخت و 
تملک صورت می گیرد. روستای خنگ شریف 
که در حاشیه این محور قرار دارد با ایمن سازی 
به  نیازی  و  باشند  می  مند  بهره  راه  از  کامل 

احداث راه جایگزین ندارد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

ری
 اکب

س :
عک
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سلبریتیهاروی»صندلیعلمسنج«

فصل جدید برنامه »چرخ« با تیم جدید به روی آنتن می رود. یکی از آیتم های این برنامه با عنوان »صندلی علم سنج«، در گفت وگو با هنرمندان 
و سلبریتی ها 7 باور رایج بین مردم را بررسی می کند. سری جدید مجله علمی شبکه چهار سیما با عنوان »چرخ« به تهیه کنندگی الهه بهبودی و 
با اجرای محمدرضا مقدسیان و حسین فروتن به صورت هفتگی شنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می شود.
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سینما و تلویزیون

سینما ارث پدری چند نفر است

طوالنی  غیبت  درباره  سینما  بازیگر  نظری،  فلور 
مدت خود در سینما اظهار کرد: در سال 97 هیچ 
کار سینمایی به من پیشنهاد نشده است. متاسفانه 
انگار سینمای امروز ارث پدری چند نفر محدود شده 
است که از هر فیلم به فیلم دیگر می روند و اگر 
حساب کنیم کمتر از ده نفر بازیگر در این سینما 
حضور دارند. بعد از ۲3 سال کار هیچ پیشنهادی 
از سینما ندارم و البته برایم مهم نیست زیرا هیچ 

امیدی به سینمای امروز ندارم.

زمان اکران »بمب« پیمان معادی 
مشخص شد

هم زمان با تولد پیمان معادی، قرارداد پخش این 
فیلم با شرکت فیلمیران منعقد شد تا »بمب« مهرماه 
امسال اکران شود. این فیلم در جشنواره سی و چهارم 
فجر، در ده رشته مختلف کاندیدای سیمرغ شد و تا 
پایان جشنواره در بین ٥ فیلم منتخب تماشاگران 
قرار داشت. تهیه کنندگان »بمب« احسان رسول اف 
و پیمان معادی هستند و به جز معادی، لیال حاتمی، 
سیامک انصاری، حبیب رضایی و سیامک صفری در 

این فیلم ایفای نقش می کنند.

»رضا عطاران« با فیلم جدیدش
 به سینما می آید

ابوالحسن  کارگردانی  به  »هزارپا«  فیلم  اکران   
فرجی  غالمرضا  می شود.  آغاز  تیر   ۱3 از  داودی 
سخنگوی کارگروه اکران درباره مصوبات جلسه این 
کارگروه گفت: فیلم »هزارپا« به سرگروهی پردیس 
کورش به جای فیلم »سهیال شماره ۱7« نمایش 
داده می شود. رضا عطاران و جواد عزتی نقش های 
اصلی مرد فیلم »هزارپا« را بازی می کنند و سارا 

بهرامی ایفاگر نقش اصلی زن فیلم است.

جایزه  بهترین فیلمبرداری جشنواره  
نیجریه به یک ایرانی رسید

فیلم  بین المللی  جشنواره   سومین  اختتامیه   مراسم 
»ریل تایم« نیجریه، در شهر الگوس برگزار شد و 
مجید گرجیان توانست جایزه  بهترین فیلمبرداری را 
برای فیلم سینمایی »کوپال« از این رویداد سینمایی 
 دریافت کند. کوپال به کارگردانی کاظم مالیی در 
بود. رویداد  این  از  جایزه  دریافت  نامزد  بخش   4

وجود  کشاورزان،  مشکالت  ترین  مهم  از  یکی 
که  است  کشاورزی  محصوالت  های  آفت 
کرده  نیز  بیشتر  را  ها  آن  تعداد  ها  خشکسالی 

است. 
برای  را  فضا  آبیاری کم،  و  زمستان های سرد  نداشتن 
رشد آفت ها فراهم کرده به گونه ای که سال جاری را 
از نظر تولید آفت ها است. در  از بدترین سال ها  یکی 
همین جهت اقدامات مقابله ای اهمیت بیشتری پیدا می 
کند، از طرفی محدودیت مصرف سموم شیمیایی برای 
تامین امنیت غذایی، راه های مقابله را به سمت اقدامات 
اولین  افتتاح  پیش خبر  است. چندی  برده  پیش  طبیعی 
واحد انسکتاریوم بخش خصوصی استان در سربیشه که 
کار مقابله طبیعی با آفات را انجام می دهد، نویدی برای 

کشاورزان بود.
التحصیالن  فارغ  برای  اشتغال  فرصت  ایجاد 

گیاه پزشکی
سربیشه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  جوادی  مریم 
ای  تریکوگراما حشره  زنبور  بیان کرد:  واحد  این  درباره 
ریز و ظریف است که یک میلی متر بیشتر طول ندارد 
کشاورزی  محصوالت  های  آفت  بردن  بین  از  برای  و 

 استفاده می شود. وی با اشاره به این که این زنبور روی 
تخم های میزبان ساکن شده و مواد غذایی آن را تغذیه 
می کند، وی خاطرنشان کرد: زنبور تبدیل به الرو شده 
و به جای پروانه آفت، یک زنبور آزاد می شود که هم 
آفت ها جلوگیری می  از  بوده و هم  مفید  برای محیط 
کند. جوادی زمان تولید طبیعی این زنبور را آخر فصل 
بهار و هنگامی که دیگر آفت ها تولید شده اند، عنوان 
انسکتاریوم  واحدهای  در  دلیل  همین  به  افزود:  و  کرد 
این زنبورها را قبل از تولید آفت ها، پرورش می دهیم. 
استان  در  خصوصی  انسکتاریوم  واحد  اولین  به  وی 
کند  می  رها  مناسب  زمان  در  و  تولید  را  زنبور  این  که 
به  سربیشه  انسکتاریوم  تاسیس  گفت:  و  کرد  اشاره 
بخش  کردن  فعال  دولت،  گری  تصدی  کاهش  دلیل 
التحصیالن فارغ  برای  اشتغال  افزایش  و   خصوصی 

 گیاه پزشکی می باشد.
شروع کار با 50 هکتار از باغات انار استان

به گفته وی اولین اقدام این واحد تولید زنبور برای حدود 
تولید 3 کیلوگرم تخم  با  استان  انار  باغات  از  ٥0 هکتار 
پارازیتوئید یا همان انگل حاوی زنبور برای مقابله با کرم 
گلوگاه است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با 
بیان این که ۱00 هزار عدد تریکو کارت تولید و هر کدام 
روی درختان چسبیده می شوند، اضافه کرد: این کار نوی 
مبارزه بیولوژیک است که در مقایسه با استفاده از سموم 
شیمیایی که مضراتی را نیز برای مصرف کننده دارد، از 
امنیت غذایی باالتری برخوردار است. جوادی همچنین از 
یارانه ٥٥ درصدی دولت برای هر کارت خبر داد و یادآور 

شد: ۱٥0 هزار تومان هزینه هر کارت است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از این زنبورها برای کنترل 
آفاتی مانند کرم غوزه پنبه، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، 
و کرم سیب نیز استفاده می شود ولی در زمان حاضر کار 
را از باغ های انار شروع کرده ایم. مدیر جهاد کشاورزی 
بیان این که در گذشته یک واحد  با  شهرستان سربیشه 
از  اما پس  اندازی شد  راه  انسکتاریوم دولتی در فردوس 
مدتی دیگر فعالیتی نداشت، ادامه داد: خسارت های فراوان 
سرمازدگی به درختان انار و کف بر شدن بسیاری از آن ها 
نیز علتی بر متوقف شدن کار این واحد بود و واحد سربیشه 
نیز برای ادامه کار نیاز به توسعه، باال بردن کیفیت و کامل 

کردن تجهیزات خود دارد.

اعطای  و  حمایت  به  مشروط  کار  توسعه 
تسهیالت است

مهدی عبداللهی جوان ۲6 ساله ای که واحد انسکتاریوم 
را راه اندازی کرده است، با بیان این که به کمک مشورت 
های خانم کهنسال از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی 
 ایده راه اندازی واحد عملی شد، ادامه داد: از آذر سال 96 ،
ساخت و تجهیز واحد شروع و از فروردین 97 کار تولید 
گیاه  رشته  التحصیل  فارغ  خود  که  وی  کردیم.  آغاز  را 
پزشکی از دانشگاه بیرجند است از ایجاد اشتغال برای 4 
نفر در این واحد سخن گفت و افزود: کار ما بسیار حساس 
بوده و نیاز به ریزه کاری دارد به همین علت از خانم ها 
کمک گرفته ایم. به گفته وی ، تولیدات در ۱0 مرحله 
ارسال می شوند و هفته آخر ماه رمضان اولین مرحله را 
به شهرهای درح، قاین و خوسف ارسال کردیم. وی که 
نیز  را  سربیشه  پزشکی  گیاه  کلینیک  اولین  اندازی  راه 
در کارنامه خود دارد، اضافه کرد: برای راه اندازی واحد 
انسکتاریوم ۲0 میلیون تومان هزینه شد و نزدیک به ٥ 
تا 6 میلیون تومان نیز اداره جهاد کشاورزی سربیشه به 

ما تجهیزات داد. عبداللهی با اشاره به این که برای ادامه 
به  و حتی حقوق دهی  تجهیزات  تکمیل  و  توسعه  کار، 
افرادی کار در واحد کار می کنند، نیاز به سرمایه بیشتری 
داریم، خاطرنشان کرد: طرح واحد را دو ماه پیش برای 
دریافت تسهیالت به اداره جهاد کشاورزی ارسال کردم 
اما هنوز خبری نشده است در حالی که به شدت به این 

تسهیالت نیاز داریم.
چشم انداز برای آینده، فعالیت در افغانستان

وی از استقبال و رضایت خیلی خوب کشاورزان سخن گفت 
و افزود: برای ادامه کار هنوز هم نیرو می خواهیم و اگر 
این طرح امسال جواب بدهد، سال آینده تولید کفشدوزک 
را نیز شروع خواهیم کرد. این جوان کارآفرین با اشاره به 
این که با چند نفر در مرز ماهیرود درباره کاری که انجام می 
شود، صحبت کرده ام، اضافه کرد: افغانستان دارای درختان 
انار بسیار خوبی است و اگر کمی بازاریابی بیشتری داشته 
باشیم، می توانیم در این کشور نیز فعالیت کنیم. عبداللهی 
در پایان خواستار حمایت و توجه مسئوالن به خصوص جهاد 

کشاورزی برای جلب کشاورزان و گرفتن تسهیالت شد.

صادرات به افغانستان با حمایت مسئوالن محقق می شود
سیده الهام حسینی
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محققان ایرانی آسیب نخاعی
 موش صحرایی را درمان کردند

شناختی  علوم  و  مغز  مرکز  علمی  هیئت  عضو 
مرحله  گفت:  دانشگاهی  جهاد  رویان  پژوهشگاه 
اول طرح تحقیقاتی ‘استفاده از سلول های بنیادی 
برای رفع آسیب نخاعی ناشی از تروما’ به موفقیت 
قالب  در  پژوهشگاه  محققان  و  رسیده  پایان  به 
این طرح، موفق به درمان ضایعات نخاعی موش 
صحرایی شدند. دکتر سحر کیانی با بیان اینکه در 
مرحله دوم این طرح در تالش برای درمان آسیب 
نخاعی میمون هستیم، گفت: تحقیق بر روی میمون 
به نیمه راه رسیده و اگر نتایج همچنان مطلوب باشد، 
شد. خواهد  آغاز  انسان  روی  بر  بالینی  کارآزمایی 

با این روبات مانند مرد عنکبوتی 
پرواز کنید 

به تازگی رباتی تولید شده که می تواند مانند مرد 
عنکبوتی پرش های بسیار بلند انجام دهد. ربات یاد 
شده که توسط شرکت والت دیزنی ساخته شده از نظر 
ظاهری شبیه یک انسان عادی است. کنترل پرش 
های بلند این ربات انسانی با استفاده از هدایت گر 
لیزری و شتاب سنج های داخلی و چند ژیروسکوپ 
انجام می شود. ربات یاد شده می تواند موقعیت خود را 
حین حرکت در هوا تنظیم کند و برای یک فرود مطمئن 
و امن بر روی محل از پیش تعیین شده ژست بگیرد.

دست و بازوی همه خدمتگزاران 
به مردم را می بوسیم

وحید یامین پور، فعال رسانه ای با انتشار عکس باال 
گفت: این عکس جوشکاری امام جمعه خرمشهر، 
حجت االسالم موسوی فرد را نشان می دهد. امام 
جمعه  خرمشهر در آفتاب سوزان باالی ٥0 درجه، 
در کنار خط لوله آب شیرین برای مردم خرمشهر 
حضور یافت. با چشمانی گریان این پست را منتشر 
کردم. دست و بازوی همه خدمتگزاران به مردم را 

می بوسیم. این مردم، نجیب و قدرشناس اند.
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وقتی به فینال جامی می رسم، بازیکنانم از قبل
 می دانند که تیتر نقل قول من چه خواهد بود: شما 
فینال ها را بازی نمی کنید، آن ها را برنده می شوید.

من نمی دانم که رسالت من چیست، ولی می خواهم 
برای دلیل بزرگتری در اینجا باشم. من تالش می کنم 
تا مثل بزرگترین آدم هایی باشم که تاکنون زیسته اند.

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت
بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت
اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

استعداد، دنبال کردن عالقه است.
 هر چیزی که حاضر باشید تمرین کنید،

 می توانید انجام دهید.

می گویند دنیا متعلق به کسانی ست که زود از خواب 
برمی خیزند.دروغ است!! دنیا متعلق به کسانی ست 

که از بیدار شدن خود خشنودند.مونیکا- ویتی

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

خدا شما را ابتدا ناتوان آفريد آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشيد سپس بعد از قوت 
ناتوانى و پيرى داد هر چه بخواهد مى  آفريند و هموست داناى توانا. سوره الروم/ آيه 54

حدیث روز  

ايمان يك درجه باالتر از اسالم است و تقوا يك درجه باالتر از ايمان است و به فرزند آدم چيزى باالتر از يقين داده نشده 
است. امام رضا )ع(

سبک زندگی

6 قدم برای غلبه بر ترس های خودویرانگر
آیا تابحال شده عدم موفقیت خودتان در دستیابی به یک 
هدف را با بهانه  عدم تجربه توجیه کنید؟ یا با اینکه منابع ، 
پول یا زمان الزم را نداشته اید؟ آیا شده قبل از اینکه حتی 
تالشی کرده باشید، تسلیم شوید؟ کار واقعی پشت صحنه را 
ندیده ایم. دلیل واقعی موفقیت این افراد را نادیده گرفته ایم. 
به اضافه اینکه انرژی زیادی را هم صرف توجیه عدم موفقیت 
برای  خودمان کرده ایم و موقعیت ها و فرصت های واقعی 
عبرت گرفتن از توانایی ها و موفقیت های آنها را از دست 
داده ایم.شما تنها نیستید.خیلی از ما مثل شما هستند. خیلی 
از ما به خاطر طرزتفکر محدود کننده، با همین تجربه دست  و  
پنجه نرم می کنند. شاید خیلی سخت به نظر برسد اما واقعیت 
است و برای روشن  کردن این موضوع باید با دیدی منتقدانه 
باشیم.اگر شما هم  با خودمان صادق  نگاه کنیم و  به آن 
تدافعی رفتار می کنید، به حرفم گوش کنید. من هم دچار 
همین وضعیت هستم اما دارم روی طرزتفکرم کار می کنم و 

دوست دارم تجربیاتم را با شما هم درمیان بگذارم.
یک تجربه شخصی

اخیراً ایده ای برای یک شبکه تبلیغاتی به ذهنم رسید که 
دوست داشتم دنبالش کنم. ساعت های زیادی را امروز صرف 
جستجوی بازار کردم. وقتی سایت های مختلف را می گشتم، 
روی قسمت »درباره ما«ی هر سایت کلیک می کردم و 
بیوگرافی موسسین آن سایت ها را می خواندم. بین بیوگرافی 
ها دنبال کلمات کلیدی مربوط به تبلیغات یا چاپ  و  نشر 

بودم. بعد از اینکه یک ساعت وقت صرف اینکار کردم، آخر 
سر متوجه شدم که واقعاً داشتم چه می کردم. می دانید، من 
دنبال بازارهای موجود نبودم، بلکه به دنبال بهانه ای بودم که 

چرا در این بازار خارجی شکست خورده ام.
 قدم 1: شنیدن و تشخیص صدا

هوشیار باشید و ببینید که ذهنتان برای به تاخیر انداختن عمل 
شما چه بهانه هایی می آورد. به زبانتان موقع حرف زدن یا یک 
نفر دیگر دقت کنید. به عباراتی که استفاده می کنید دقت 
کنید، دارید بهانه می آورید؟ آیا دارید موقعیتتان را به خاطر فکر 

کردن درمورد نداشتن  هایتان توجیه می کنید؟
قدم 2: مراقب فلج تجزیه و تحلیل باشید

من قبل ترها خیلی در این دام افتاده ام. فلج تجزیه و تحلیل 
یعنی الزم باشد همه چیز درمورد نحوه انجام یک کار را قبل 
از شروع انجام آن بدانید.تجربه خودم را برایتان تعریف می کنم. 
من قبل از شروع یک پرو ژه روزها و هفته ها را صرف تحقیق 
و تحلیل بازار می کردم. طی این مدت، دالیل کافی برای عدم 
موفقیت احتمالی خودم به دست می آوردم. به همین دلیل بعد از 
اینهمه زمانی که می گذاشتم آخر وارد عمل نمی شدم.اگر آن 
زمان را صرف یک تحقیق کوچک می کردم و بعد وارد عمل 
می شدم، تجربیات بسیار باارزشی به دست می آوردم که خیلی 
بهتر از این بود که یکجا بنشینم و دنبال دالیل شکستم باشم. 
حتی ممکن بود طی این مدت به موفقیت هم دست پیدا کنم.
البته تحقیق کردن درمورد بازار خیلی مهم است اما مشکل 

زمانی ایجاد می شود که ما از اهدافمان آگاهی نداریم و دلیل 
جستجوهایمان را نمی دانیم. افتادن در دام فلج تجزیه و تجلیل 

خیلی راحت است پس حسابی مراقب باشید.
قدم 3: خودتان را از پرتگاه افکار تدافعی دور کنید
افکار  به سرازیری می افتند. وقتی  ما خیلی راحت  افکار 
متوقفشان نکنیم و  تدافعی به ذهنمان می رسد اگر فوراً 
و  ترس  اسیر  نکشیم،  بیرون  آن  از  را  خودمان  آگاهانه 

فقدان خواهیم شد.
 قدم 4: بدانید که ذهنتان شما نیستید

درک ذهن شما خود شما نیست. فقط به خاطراینکه یک فکر 
تدافعی دارید به این معنی نیست که این حقیقت دارد یا باید 
آنرا دنبال کنید. می دانم این یکی از سخت ترین موارد است 
اما باید بفهمید که فکر شما خود شما نیست. شما موجودی 
الهی هستید، بسیار ارزشمندید و قدرت برآوردن عمیق ترین 

خواسته های درونیتان در شما وجود دارد.
قدم 5: دنبال بزرگترین ارزش تان باشید

به جای اینکه به دنبال دلیل این باشید که چرا نمی توانید 
درمقابل کسی دیگر موفق باشید، دنبال علت این باشید که 
چرا با فراهم کردن ارزشی که در آن مسابقه وجود ندارد، 
موفق خواهید شد.به دنبال فرصت ها و موقعیت ها باشید نه 
فرصت های از دست رفته. دنبال چیزهایی باشید که برای 
الهام  منبع  بعنوان  آنها  از  و  است  آورده  موفقیت  دیگران 
استفاده کنید. دنبال کارهایی باشید که دیگران خوب انجام 

داده اند و از آنها درس بگیرید.روی ایجاد ارزش تمرکز کنید. 
انتظار داشته باشید که داده هایتان بیشتر از دریافت هایتان 
باشد. وقتی این مفهوم ساده را خوب تمرین کرده و در آن 
استاد شدید، متوجه خواهید شد که برای برآوردن دیدگاهتان، 

دیگر خوِد آن مسابقه برایتان اهمیت ندارد.
قدم 6: »چگونه« را فراموش کنید،

 روی »چه« تمرکز کنید
قبل از شروع عمل درمورد یک ایده یا پرو ژه، اسیر شدن 
خیلی  برسید  هدفتان  به  چگونه  اینکه  جزئیات  دام  در 
مطمئنًا  شوید،  چگونه ها  اسیر  خیلی  وقتی  است.  ساده 
شد.  خواهید  روبه رو  هم  ناممکن  کارهای  از  بمبارانی  با 
این خیلی ناامید کننده است و نیروی حرکت شما را کند 
می کند. بعالوه، کارها معمواًل آنطور که شما انتظار دارید 
پیش نمی روند. بله مهم است که برای رسیدن به هدفتان 
برنامه داشته باشید اما باید این برنامه ها را با دیدگاهی بسیار 
سطح باال خلق کنید که اسیر چگونه ها نباشد.برای ایجاد 
یک هدف مشخص، واضح و قابل ارزیابی، وقت خیلی بهتر 
می گذرد. اول باید بدانید که می خواهید به »چه« برسید، 
بعد برای آن برنامه بریزید و بعد با قدرت تمام وارد عمل 
بکنید  می توانید  که  کاری  روی  حاال  همین  پس  شوید. 
تمرکز کنید! درست مثل رانندگی کردن در شب در خارج از 
شهر، بیرون بسیار تاریک است و فقط می توانید راه دو متر 

جلوتر از خودتان را ببینید.
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روش های  ساده براي تخلیه استرس

آیا گاهي حس مي کنید در استرس غرق شده اید؟  
روش های  به شما آموزش مي دهیم تا قبل از آنکه گرفتار 

استرس شدید شوید بتواند شما را از دام آن برهاند.
1. به دیگران تکیه کنید تحقیقات بسیاري روي حیوانات 
و انسان ها انجام شده که نشان مي دهد برقراري روابط 
اجتماعي بر کاهش استرس تاثیر مي گذارد. توصیه ما به 
شما این است که گروهي دوست پیدا کنید و در مورد 
مشکالت زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان را 
جویا شوید. البته در انتخاب دوست باید محتاط باشید. افراد 

خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب کنید
2. عجله نکنید همیشه سعي کنید 15 دقیقه قبل از قرار 
خود در محل باشید و کارها را پیشاپیش انجام دهید. اگر 
همیشه به نوعي از خودکار، کاغذ یا پوشه نیاز دارید مقدار 
قابل توجهي خریداري کنید و در خانه نگه دارید تا مدام 
هول خرید نباشید. کمي پیش بیني مي تواند در هدر رفت 

انرژي شما صرفه جویي کند.
 3. برنامه هاي روزانه را یادداشت کنید در دفتري در 
مورد مسایل روزانه کاري، اهداف شخصي و احساسي 

خود یادداشت بردارید.
4.تمام مسایلي که سبب بروز استرس در شما مي شوند 
را یادداشت کرده و با نگاهي به آنها سعي کنید رفتارهاي 
شخصي خود را اصالح کرده و براي رسیدن به اهداف 

برنامه ریزي کنید.
را در محلي  نامه هایتان  اسناد و مدارک و  5. همیشه 
مرتب نگهداري کنید. این محل باید در دسترس باشد تا 
شما را بي جهت کالفه نکند. هر روز 5 دقیقه براي مرتب 
کردن این محل وقت بگذارید و از مدارکي که دارید 
فهرستي تهیه کنید. هر چند وقت یک بار هم به فهرست 

نگاهي بیندازید و آن را طبق روز کنید.

گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

... دوتا از گل یاس ها را که بابام ندیده بود، تا بچیند، چیدم و 
گذاشتم توی جیب پیش سینه ام که صدیق تجار در آمد و 
دستم را گرفت و راه افتادیم . مدتی از کوچه پس کوچه ها 
گذشتیم که تا حاال ازشان رد نشده بودم تا رسیدیم به یک 
در بزرگ و رفتیم تو . فهمیدم که مسجد است و صدیق 
تجار در آمد که : »این جا رو می گن مسجد معیر. ازون 
درش که بری بیرون درست جلوی مدرسه س. فهمیدی؟« 
و همین جور هم بود . بعد رفتیم توی داالن مدرسه و بعد 
توی یک اتاق و یک مرد عینکی پشت میز نشسته بود که 
سالم و علیک کردند و دوتایی یک خرده مرا نگاه کردند 
و بعد صدیق تجار گفت : »حاال پسرم می آد با هم رفیق 

می شید . مدرسه ی خوبیه . نباید تنبلی کنی؟ فهمیدی؟«
که آن مرد عینکی رفت بیرون و با یک پسر چشم درشت 
برگشت . چشم هایش آن قدر درشت بود که نگو؛ صدیق 
تجار گفت : »بیا موچول . این پسر آقاس . می سپرمش 

دست تو . فهمیدی؟«
که موچول آمد دست مرا گرفت و کشید که ببرد بیرون . 
باباش گف ت: »امروز ظهر باهاش برو برسونش خونه شون 
بعد بیا . فهمیدی؟ اما نمی خواد با بچه های بقال چقاال 

دوست بشید ها . فهمیدی؟«

ادامه دارد...
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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به فروشنده خانم جهت کار در نانوایی 
نیازمندیم.

09120363004
در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 

همکار و شراکت در کار نیازمندیم.
09158254172

به یک مباشر عملیات خاکی 
و سرپرست کارگاه با 3 سال 

سابقه کار راهسازی نیازمندیم.
09155623441

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

را تجربه کنید.   09158668002
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اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

یک شرکت معتبر راهسازی 
 جهت تکمیل کادر خود 

به تعدادی راننده پایه یک 
و راننده لودر نیاز دارد.
09155624889

32442886

                                  تگزاس            خجالت نکش
16:1520شروع سانس

عصبانی نیستم
1821:30شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار حرفه 
مهندسی معدن با شماره  290853 مورخ 

86/10/2 متعلق به آقای محمد علی عجمی 
دارای شناسنامه به شماره 46 صادره از قاین 

متولد 1348با شماره عضویت 290853
 در نظام مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  
سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

مغازه ای به متراژ 85 متر حدفاصل 
15 خرداد و محالتی )خیابان 

پاسداران( اجاره داده می شود.
09151613312

فروشی: فست فود با 
موقعیت عالی و مشتری 

ثابت واقع در خیابان معلم 
حدفاصل معلم 37 و چهار راه 

طوس به فروش می رسد.
09350863697

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
تعدادی بازاریاب و پشتیبان جذب می نماید. 

آدرس:طالقانی 2 ساختمان آلما ، طبقه دو 
واحد 203      32236199
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بیماری هایی که با سیگار کشیدن 
سراغتان می آید

روان گردان   شیمیایی  ماده  عنوان  به  نیکوتین 
و  است  آور  اعتیاد  سیگار،  در  موجود  اصلی 
قابل  منفرد  عامل  بزرگترین  نیکوتین  مصرف 
پیشگیری مرگ و میر در سطح جهان است. 
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری 

های قلبی، کبدی و ریوی و موجب فرسایش مغز 
می شود و به عبارت دیگر بر حافظه، یادگیری و 
منطق افراد تأثیر منفی می گذارد و سبب کاهش 
فاکتور  ریسک  می شود.  شناختی  قابلیت های 
اصلی برای بیماری هایی همچون سکته قلبی، 
انسدادی  مزمن  های  بیماری  مغزی،  سکته 
)به  سرطان  و  مزمن  برونشیت  شامل  ریه، 
خصوص سرطان ریه، حنجره و پانکراس( است.

برای تابستان عینک آفتابی
 مناسب بخرید

عینک ها باید مانع از تأثیر اشعه ماورا بنفش 
را  اشعه  این  به طور کامل  و  به چشم شوند 
آفتابی  عینک  کنند.  جذب  عینک  شیشه  در 
زیر  و  باشد  داشته   UV400 استاندارد  باید 
دهد.  پوشش  را  گونه ها  نزدیک  تا  ابروها 

باید توجه داشت که عینک های غیراستاندارد 
چشم  خارش  سوزش،  همچون  عوارضی 
باشد. داشته  همراه  به  می تواند  را  سردرد  و 
در صورتی که افراد از عینک آفتابی مناسب 
مروارید  آب  به  ابتال  احتمال  نکنند  استفاده 
در آنها بیشتر بوده بنابراین تهیه عینک باید 
حتمًا از عینک سازی های معتبر صورت گیرد 
نشود. تهیه  دستفروش  از  عنوان  هیچ  به  و 

موز با لکه های سیاه را حتما بخورید

یکی از خواص موز سیاه شده و موزهایی که روی 
پوست آن نقطه های قهوه ای وجود دارد و نشانه 
 TNF رسیده بودن آن است، وجود ماده ای به نام
است که علیه سرطان عمل می کند و مانع از 
رشد و گسترش سلول های سرطانی می شود.

موز کامال رسیده که در ظاهر سیاه و گندیده 

به نظر می رسد، دارای موادی است که قدرت 
با غده های سرطانی، تومورها و سلول  مقابله 
دلیل  به  دهد.  می  بدن  به  را  سرطانی  های 
میزان باالی فیبر گیاهی موجود در آن کمک 
با  رسیده  کامال  موز  است.  یبوست  درمان  به 
لکه های سیاه روی پوست آن، 8 برابر بیش از 
موز سبز )موز سفت(، توان سیستم ایمنی را در 
مقابله با بیماری ها به ویژه سرطان باال می برد.

طالبی و خربزه را با این مواد 
غذایی نخورید

  
برخی مواد غذایی دارای طبعی مخالف با طبع خربزه 
و طالبی بوده و باعث بروز مشکالتی می شود. خربزه 
را با میوه های شیرین و اسیدی ترکیب نکنید و 
همچنین با میوه های آبدار و سبزیجات برگ دار 
مصرف نکنید. این میوه ها با هم در تضاد بوده و 

ممکن است باعث بروز مشکالتی در سیستم گوارش 
شود. بهتر است خربزه را با معده خالی مصرف کنید و 
پس از صرف غذای سنگین از مصرف آن خودداری 
کنید. بهتر است خربزه را با میوه های دیگر مصرف 
نکنید زیرا خربزه و طالبی، زودتر از میوه های دیگر 
هضم می شوند و زمان هضم میوه های دیگر با 
این دو میوه، متفاوت است و همین موضوع باعث 
کندی حرکت روده و هضم طوالنی مدت می شود.

شربتی ترش و شیرین 
موثر در الغری

شربت آب لیمو و عسل خاصیت آنتی اکسیدانی 
و  تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم  بنابراین  دارد 
ویژه  به  مختلف  بیماری های  برابر  در  را  بدن 
شربت  این  می کند.  محافظت  سرطان ها  انواع 
دستگاه گوارش را ضد عفونی می کند و موجب 

می شود. هم  گوارش  دستگاه  بهتر  عملکرد 
مصرف شربت آبلیمو و عسل همراه با آب جوش 
ولرم یک ساعت پیش از غذا موجب احساس 
می شود.  افراد  و الغری  سوزی  چربی  سیری، 
این شربت برای افرادی که دچار تهوع هستند، 
مؤثری  نقش  شربت  این  است.  مناسب  بسیار 
در درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا دارد. خون را 
تصفیه می کند و غلظت آن را هم کاهش می دهد. 

یادداشت

یادداشت

برگزاری مسابقات دو و میدانی انتخابی تیم استان

مسابقات دو ومیدانی قهرمانی استان برگزار شد. مسابقات دو ومیدانی 
قهرمانی استان، انتخابی تیم نوجوانان و نونهاالن دختر اعزامی به مسابقات 
قهرمانی کشور با شرکت 25 نفر از بیرجند و نهبندان در مجموعه ورزشی 
انتخاب  برتر  نفر  پایان 10  برگزار شد. در  بیرجند  نفری غدیر   15 هزار 
و 23 و 24 تیر به مسابقات قهرمانی کشور در گلستان اعزام خواهند شد. 

دوچرخه سوار خراسانی بیابان لوت را رکاب می زند

مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اظهار کرد: حسن 
خراشادیزاده دوچرخه سوار اهل خراسان جنوبی با هدف معرفی جاذبه های 
طبیعی استان محدوده ای از کویر لوت را رکاب خواهد زد. برنامه ریزی بر 
این اساس است که مسیر دوچرخه سواری از کوه های مریخی نهبندان 
ماسه ای  مرتفع ترین هرم های  این مسیر  در  باشد،  کوه ملک محمد  تا 
ایران نیز وجود دارد. عربی ادامه داد: مسیر رکاب زنی این دوچرخه سوار 
خراسان جنوبی 100 کیلومتر رفت و 100 کیلومتر مسیر برگشت است. 

سانحه رانندگي در محور سربیشه - مود

سانحه رانندگي در محور سربیشه - مود دو زخمی بر جای گذاشت.  
جانشین پلیس راه استان گفت: در پی کاهش شدید دید افقی به 10 متر 
و  طوفان در محور سربیشه - مود، یک دستگاه تریلر به دلیل نبود دید 
کافی و انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز ، با یک دستگاه سواری پراید 
برخورد کرد که در پی آن راننده و یک سرنشین پراید زخمی و به بیمارستان 
بیرجند منتقل شدند. سرهنگ نیک مرد جانشین پلیس راه خراسان جنوبی 
افزود: از رانندگان می خواهیم با توجه به ممنوعیت تردد در مسیر سربیشه 
- مود تا زمان مساعد شدن هوا از  تردد در این محور خودداری کنند. 

دستگیری عامل انتشار تصاویر غیر اخالقی

فردی که در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر مبتذل کرده 
بود، در خراسان جنوبی دستگیر شد. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
پایش فضای مجازی  پلیس هنگام  استان گفت: کارشناسان  اطالعات 
صفحه ای را شناسایی کردند که در شبکه اجتماعی اینستاگرام مطالب و 
تصاویر خالف عفت عمومی منتشر می کرد که شناسایی متهم سایبری 
پیگیری شد. سرهنگ محمدپور افزود: کارشناسان پلیس فتا با پیگیری 
های سایبری و اقدامات فنی، منتشر کننده تصاویر غیر اخالقی را شناسایی 
و متهم را به پلیس فتا احضار کردند. وی گفت: متهم دستگیر شده در 
اظهاراتش عنوان کرد که صفحه شناسایی شده متعلق به خودش است و 
هدف خاص یا قصد سوء استفاده یا اخاذی یا انجام منکرات نداشته و فقط در 
دوره ای تحت تاثیر اینترنت و فضای اینستاگرام به این کار اقدام کرده است.

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور- محمدعلی رجبی  داده نما

مصرف ژلوفن بدون دستور و نسخه پزشک بسیار خطرناک و جبران ناپذیر 
است. مصرف ژلوفن برای بیماران قلبی بسیار خطرناک است و موجب 
افزایش حمالت قلبی خواهد شد و مصرف طوالنی مدت از این دارو با 
دوزهای باال باعث خونریزی معده و زخم های گوارشی مخصوصا در افراد 
مسن باال ۶5 سال می شود. شاید فروش این دارو بدون نسخه پزشک آزاد 
باشد و در نظر مردم یک داروی بی خطر به شمار رود اما این مسکن عوارض 
زیادی را به همراه دارد . بنابراین بعضی از گروه های خاص باید در مصرف 

این دارو احتیاط کنند. مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی برای 
افرادی که فشار خون باال دارند باعث خروج کنترل فشار خون می شود. از 
این رو مصرف این دارو در افراد با فشار خون باال باید با دوز پایین و دوره بسیار 
کوتاه و زیر نظر و با تجویز پزشک صورت گیرد. مصرف طوالنی مدت با دوز 
باالی این دارو خونریزی معده و زخم های گوارشی را به همراه دارد و در افراد 
باالی ۶5 سال و افراد سیگاری و بیمارانی که سابقه خونریزی گوارشی دارند 
و کسانی که داروی آسپرین ودیگر داروهای ضد انعقادی مصرف می کنند 

بیشتر است و باید حتما با دستور پزشک این دارو را استفاده نمایند. همچنین 
بیمارانی که ناراحتی کلیه دارند ، افرادی که بیماری کبدی دارند و کسانی که 
از ناراحتی قلب رنج می برند باید از مصرف داروهای ضد التهابی خودداری 
نمایند و در صورت نیاز حتما با نظر پزشک و با احتیاط فراوان این داروها را 
مصرف کنند. استفاده از ژلوفن در بیمارانی که سابقه سکته قلبی و مغزی 
دارند و از بیماری قلبی و عروقی رنج می برند بسیار خطرناک است و باعث 

افزایش حمالت قلبی می شود.

 خودسرانه ژلوفن نخورید!

امالک و 
مستغالت

امتیاز شرکت سلحشوران کویر  
واریزی11/200م

فی: توافقی
تلفن تماس:

09152671341

فروش آپار تمان64 متری
 آسانسور ندارد، طبقه سوم

تلفن تماس:
09151636190 

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با 4000متر مربع زمین 
و حدود 1700 متر مربع زیر بنا، 

ارتفاع ۸ متر، سند ششدانگ 
09151603740

فروش  امتیاز واحدآپارتمان.
تعاونی مسکن فرهنگیان. 

بلوارصیادشیرازی، 30میلیون
)یا معاوضه با اتومبیل(  

09153621434

 فروش باغ روستای تقاب
 در بهترین موقعیت مکانی 

با بهترین قیمت
تلفن تماس

091571519۸0

  
خریدار آپارتمان

 تا 55 میلیون تومان
تلفن تماس:

09157550057

فروش طبقه تجاری اداری، 
حاشیه بلوار مدرس، 7۸ متر، 

دارای سند تک برگ، 
2۸0 میلیون تومان
09902242492 

منزلی ویالیی حسین آباد سادات 
160متر، 90متر زیربنا ، یک 
خواب، با کلیه امکانات  فی:70م

تلفن تماس:
0915163469۸

مغازه فروشی در بازار سرپوش 
یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

شماره تماس
09330751696 

300مترمربع زمین مسکونی با 
سند ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر
 به فروش می رسد. فی 25 م 

0915363۸297

 فروش زمین 1۸0 متر ملکی 
انتهای انقالب 21 

قیمت توافقی
تلفن تماس

09155622611

فروش منزل ویالیی مهرشهر 
دوطبقه مستقل و مجزا ،دو نبش 

شیک و تازه ساز 
تلفن تماس

09153620921

سوئیت 35 متری اجاره ای، 
دارای درب مستقل،دارای امتیازات 

آب و برق و گاز
 واقع در سجاد

09151613970 

منزل ویالیی همکف دارای 
دوخواب و هال مستقل 

رهن و اجاره 500 هزار تومان
0915561659۸

متقاضی منزل اجاره ای 
ویالیی یا همکف 

رهن یا اجاره  با هال بزرگ
تلفن تماس:

09153632761

جویای کار

به یک نفر بازاریاب مجرب،
 با سابقه ،با حقوق عالی جهت 

بازاریابی آسانسور نیازمندیم
تلفن تماس:

09100400925

آشپز تخته کاری آماده همکاری 
جهت مجالس عروسی
 در شیفت بعدازظهر

تلفن تماس:
093700۸0964

به یک نفرآقا جهت همکاری در 
 دفترامالک محدوده سجادشهر
ترجیحابازنشسته  نیازمندیم

تلفن تماس:
09100400925

به دونفر جهت کار
 در کارگاه مبل نیازمندم 

تلفن تماس:
0936561559۸

به یک نفر کارگر مرغداری 
نیازمندیم 
تلفن تماس

09154427010
 

جوانی 17 ساله جویای کار
 در ام دی اف 

و کار کابینت سازی
تلفن تماس

0915۸60۸077

کارشناس عمران با بیش از 3 سال 
سابقه دفتر فنی و سرپرسی پروژه 
های راه سازی.آماده همکاری با 

شرکت های مشاور.با مدرک آزاد و 
امتیاز آور  09309055545

جویای کار
راننده پایه یک
تلفن تماس:

0915۸659130

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی به 

صورت تمام وقت ) با درآمد باال ( 
نیازمندیم. 

093۸5615244

به تعدادی راننده ) خانم و آقا ( 
با ماشین جهت کار در آژانس 

اینترنتی نیازمندیم 
تلفن تماس

093۸5615244

به تعدادی راننده
برای کاردرآژانس نیازمند یم 

تلفن تماس
09151609۸15 

 به تعدادی راننده 
جهت کاردر آژانس 

نیازمندیم
09153636255

تاکسی سرویس با زنگ خور باال 
نیاز به تعدادی راننده 
 با خودرو مدل باال دارد

099056372۸3
 

آژانس با زنگ خور باال و کارکرد 
تضمینی در بلوار آوینی

  نیاز به تعدادی راننده دارد
تلفن تماس

091549440۸0

آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده تمام وقت

 و نیمه وقت نیاز دارد
تلفن تماس:

09395265120   

 
 به تعدادی راننده  

برای کار در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

09153636255 

به تعدادی راننده سحرخیز 
باخودرو جهت کاردرآژانس با زنگ 
خور باال نیازمندیم  پیام جوابگو 
نیستم کسانی که کارکن هستند 
تماس بگیرند 09155612170

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس

نیازمندیم
تلفن تماس:

09155619072

آژانس با زنگ خور باال
 به تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیاز دارد
تلفن تماس:

09395265120 

نیازمند راننده متأهل، نیمه وقت
 با ماشین مرتب

 جهت کار در آژانس
تلفن تماس:

0939۸765413

کارگری  درخارج از شهر
یاداخل شهر با سابقه 4سال سابقه کار 
درکارخانه سنگ گرانیت یک سال 
کارخانه تولیدمصالح و3سال در

پروژه مسکن مهر 091526۸2۸9۸

به دوکارگر ساده
 نیازمندیم
تلفن تماس:

09155616256

خودرو

فروش پراید 90 دوگانه کارخانه 
تمام رنگ، بیمه 11 ماه

تلفن تماس:
09153615066

ماشین پراید دوگانه کارخانه، 
مدل۸6، رنگ نقره ای 

قیمت 14میلیون
تلفن تماس:

091596217۸۸

 پراید وانت مدل 94
بسیار تمیز، بدون رنگ، رنگ 

شکالتی، دوگانه، اتاقدار
تلفن تماس:

093662910۸4

پراید مدل ۸3 سبز، بیمه دو ماه 
اتاق و فنی سالم 

تلفن تماس:
09153615066

فروش 
ماشین جک اتومات

 شما ره تماس
 09330751696 

فروش سمند ef7 پایه گاز 
سوز،کالس 16،کارتکس

تلفن تماس:
0915.666.5217 

متفرقه

 )آژانس فروشی(
 فعال و با تمام امکانات

بلوار شعبانیه ، خیابان دولت
تلفن تماس:

091536399۸4

فروش یخچال 6 درب سوپری 
در حد نو

 به قیمت مناسب
تلفن تماس:

09030561641 

 
پیتزاوساندویچ باکلیه امکانات و 

موقعیت عالی وقیمت باورنکردنی 
به دلیل تغییرشغل
 واگذارمی گردد.
091566۸3903

 
فروش آهن 1۸
با قیمت مناسب

تلفن تماس:
09157236341

 

خریدار
گوشی لمسی سالم
 با قیمت مناسب

تلفن تماس:
0915۸6052۸1

خریدار
میلگرد ۸ به تعداد50 شاخه 

و درب فیبری دست دوم
تلفن تماس:

09157236341

 واگذاری و فروش:
فروشگاه پروتئینی با نمایندگی 

پخش استانی محصوالت ارگانیک 
 و بدون آنتی بیوتیک

 خیابان فردوسی، پروتئین سالمت
09153612۸6۸

کافی شاپ با 6 سال سابقه 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
099031364۸7
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حسینی- رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
استان  به سرمایه گذاران نوید داد با همکاری 
دستگاه های اجرایی دغدغه هایی از جمله آب، 
برق و گاز رفع می شود، وی خاطرنشان کرد: 
قرار داد نهایی شرکت گاز با پیمانکار بسته شد 
نیروی برق  و شرکت آب منطقه ای و توزیع 
نیز عملیات اجرایی خود را شروع کرده اند.صبح 
دیروز دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی 
وزارت کشور ، استاندار و جمعی از مدیران   استانی 
 از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بازدید کردند.
صفدری زاده رئیس منطقه ویژه اقتصادی  عنوان 
کرد: امروز منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نگاه مثبت 
و تحرکی در سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد کرده 
است، وواحدهای اقتصادی متنوعی در زمینه صنایع 
غذایی، صنعتی، نساجی، واحدهای سلولوزی و 
ماشین آالت به همت بخش خصوصی که عمدتا 
نیز بیرجندی هستند، عملیاتی شده است. وی از 
افتتاح چندین پروژه صنعتی دیگر در هفته دولت 
نیز خبر داد و افزود: منافع منطقه ویژه اقتصادی 

در گرو توسعه ، رشد و پویایی این منطقه است  .

 منطقه ویژه به عنوان سرباز کف میدان 
اقتصادی استان

 صفدری زاده  با تاکید بر این که منطقه ویژه به 
عنوان سرباز کف میدان اقتصادی وظیفه خود می 
داند تا تحرک اقتصاد استان را به همراه داشته 
باشد، اضافه کرد:  جوانانی خوش فکر از همین 

استان در این جا فعالیت دارند. رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به این که 
اولین پایانه صادراتی سنگ و فرآوررده های معدنی 
شرق کشور در این منطقه راه اندازی شده است، 
ادامه داد: راه اندازی اولین واحد طراحی و ساخت 
ماشین آالت خط تولید کاشی و سرامیک و استقرار 
با هدف  ایران  واحد آموزشی مدیریت صنعتی 
برگزاری دوره های گوناگون تجاری صنعتی از 
دیگر افتخارات منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است.  

آمادگی استفاده حداکثری از ظرفیت 
های بخش خصوصی وجود دارد

استاندار هم منطقه ویژه اقتصادی استان را در 
شرایط خاص حاکم بر جامعه ، فرصتی طالیی 
خواند و بیان کرد: این مکان در دوران صلح و 
آرامش و مراودات بین المللی نیز برای توسعه 

منطقه بسیار خوب عمل می کند.
مروج الشریعه اضافه کرد: کارکرد منطقه ویژه در 
مرز مشخص و متفاوت با سایر قطعات می باشد. 
به گفته وی اگر قرار بر تدوام وضع موجود  کشور 
باشد، همگرایی و هم افزایی بین بخش ها بسیار 
مهم است. . استاندار با اشاره به این که آمادگی 
استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی 
وجود دارد، افزود: با فعالیت ستاد امنیت شرق کشور 
در استان، به دنبال استفاده از ظرفیت مرز استان 
کشور،  دیگر  مرزهای  و  دیگر  های  استان   ،
برای مبادالت تجاری و خارجی خواهیم رفت.

بهترین ساعات من در این استان، لحظات 
بود اقتصادی  ویژه  منطقه  در  حضور 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  پرست  دین 
وزارت کشور با ابراز رضایت از همکاری خوب 
بین بخش دولتی و خصوصی در منطقه ویژه 

اقتصادی عنوان کرد: بهترین ساعات من در این 
استان، لحظات حضور در منطقه ویژه اقتصادی 
بود. وی با تاکید بر این که هرچه بخش خصوصی 
و دولتی اختالف نظرها را کنار بگذارند، ثمرات آن 
به خود مردم استان باز می گردد، اضافه کرد: این 
که بخش خصوصی آمادگی خود را برای اجرای 
سیاست های دولت اعالم کرده، به نفع استان 
است.دین پرست با بیان این که تردیدی وجود 

ندارد استاندار هماهنگی الزم را بین دستگاه های 
دولتی و خصوصی ایجاد می کند، تصریح کرد: 
وزارت کشور از تصمیمات استاندار حمایت خواهد 
کرد .وی بر حل ناهماهنگی ها و مشکالت قطعه 
منفصله در مرز ماهیرود تاکید کرد و افزود: از تمام 

ظرفیت ها و اختیارات قانونی و هر چه که برای 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی استفاده شود، حمایت 

خواهیم کرد.

افتتاح  پنجمین مجتمع
 فرآوری برنج کشور

 در این بازدید، مجتمع فراوری و بسته بندی برنج 
خاوران پردیس بیرجند نیز افتتاح شد. لشکری 

میزان  که  این  بیان  با  واحد  این  عامل  مدیر 
سرمایه گذاری این کارخانه ٨ میلیارد تومان است، 
اضافه کرد: : ظرفیت تولید این مجتمع ساالنه 
٢۵٠ هزار تن برنج است. به گفته وی در این 
کارخانه برنج پاکستانی وارد و نسبت به فراوری 
اقدام  و بسته بندی های ١٠، ١۵ و ٢٠ کیلویی 
می شود. لشکری میزان اشتغال این کارخانه را ٢۵ 
نفر عنوان کرد و گفت: ۵ نفر نیرو متخصص و ٢٠ 
نیروی کارگری مشغول به فعالیت هستند.وی با 
اشاره به این که اکنون امکان صادرات وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: تا آخر آذر سال جاری، نخستین 
بسته بندی های این کارخانه وارد بازار می شود.
مدیر عامل کارخانه پردیس بیرجند اضافه کرد: این 
مجتمع نخستین مجتمع فراوری برنج در استان و 
پنجمین مجتمع فراوری برنج در کشور است.وی 
خاطرنشان کرد: محصوالت این مجتمع در قالب 
پنج برند برند آسیا طالیی، سپاس، فرشته، ماهی و 

کیمیا وارد بازار می شود. 

در حاشیه:
جلسه خبرنگار ما با توجه به گفته دین پرست مبنی 
بر این که فقط استاندار می تواند مشکل درب واحد 
مرزی را حل کند، از وی درباره اقدامات مد نظر 
برای حل این مشکل پرسید که مروج الشریعه 
پاسخ داد: این موضوع امنیتی است و به سوال 

های امنیتی پاسخی نمی دهم.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
به  خود  سفر  از  روز  دومین  در  کشور  وزارت 
در  اقتصادی  پروژه  چندین  از  خراسان جنوبی 
خوسف و چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی 
بیرجند بازدید کرد. به گزارش فارس، صبح دیروز 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
استاندار  همراه،  هیئت  همراه  به  کشور  وزارت 
خراسان جنوبی و جمعی از مسئوالن استانی از چند 
پروژه در خوسف و چند واحد در شهرک صنعتی 
بیرجند بازدید کرد.یکی از این پروژه ها، پروژه تولید 
کک حرارتی بود که ظرفیت تولید ساالنه ۵٠ هزار 
تن، اشتغال مستقیم ٧۵ نفر، میزان سرمایه گذاری 

درصد سرمایه گذاری  با ١٠٠  دالر  میلیون   ١٢
خارجی و در زمینی به مساحت سه هکتار در حال 
احداث است. از دیگر از پروژه ها مورد بازدید معاون 
وزارت کشور پروژه تولید انواع شمش چدن بود 
که از مشخصات آن می توان به ظرفیت ساالنه 
١٠٠ هزار تن، اشتغال مستقیم ٢۵٠ نفر، میزان 
درصد   ١٠٠ دالر،  میلیون   ٢٧ سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری خارجی با پیشرفت فیزیکی ٩٨ 
درصد اشاره کرد.محل احداث پروژه شمش فوالد 
خوسف از دیگر پروژه های مورد بازدید این گروه 
بود که ظرفیت ساالنه آن ٢٩۵ هزار تن، اشتغال 
مستقیم ۶٠٠ نفر، میزان سرمایه گذاری ٧۵ میلیون 

دالر با ١٠٠ درصد سرمایه گذاری خارجی است.
این پروژه با تولید ساالنه ۵٠٠ هزار تن، میزان 
درصد   ١٠٠ دالر،  میلیون   ٣٠ سرمایه گذاری 
 ٢٠٠ مستقیم  اشتغال  خارجی،  سرمایه گذاری 
نفر و اشتغال غیرمستقیم ۶٠٠ نفر و در زمینی 
به مساحت ١۵ هکتار احداث می شود.بازدید از 
محل احداث پروژه تولید انواع ورق نورد گرم از 
برنامه های دیگر معاون وزیر کشور و هیأت همراه 
بود،  بازدید از نیروگاه برق خورشیدی خوسف ، 
بازدید از کارخانه  های کویر تایر،  سنگ پاسارگاد، 
کاشی نیلوفر از دیگر برنامه های دومین روز سفر 

معاون وزیر به خراسان جنوبی بود. 

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  گروه 
توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه برای 
جنوبی  خراسان  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
از ٣١  پیگیری می کنیم، گفت:  و سرمایه گذار 
استان کشور، ٣١ شهرستان کم برخوردار انتخاب 
 و مورد حمایت طرح های ویژه قرار می گیرند. 
دین پرست عصر دیروز در ستاد اقتصاد مقاومتی 
در خراسان جنوبی اظهارکرد: خراسان جنوبی اولین 
سفری است که متفاوت از دیگر استانها است زیرا 
قرار است در این سفر با توجه به دوستی هایی که 

با استاندار داریم، پایلوت وپیگیر مشکالت خراسان 
استاندار فکر  باشیم و هردستگاهی که  جنوبی 
می کند که نمی تواند کمک کند باید مسئولیت 
افزود:  از جایی دیگر دنبال کند: دین پرست  را 
از مصوبات سفر به خراسان جنوبی برای برخی 
موارد پیگیر مجوز و مکاتبات الزم خواهیم بود.

کویر تایر  شرکتی پویا در شرق کشور
طرح  مشکالت  خصوص  در  کرد:  اظهار  وی 
فوالد خوسف چند درخواست مطرح و قرار است 

درخواست های خود را کتبی اعالم کنند وبرای 
نیروگاه خورشیدی در این شهرستان هم تضمین 
خرید برق تولیدی در استان مجوز صادر می شود و 

مستندات آن باید در اختیار ما قرار گیرد .
دین پرست، کویر تایر را شرکتی پویا در شرق 
کشور دانست و افزود: با توجه به دو مشکل این 
شرکت از جمله تامین مواد اولیه و بدهی ١٣٠ 
میلیارد تومانی مقرر شد مکاتبات الزم انجام شود 
و در مواقعی که شرایط کشور خاص است نباید 
زیاد خرده گیری کرد بلکه باید مشکالت وگره ها را 
پیدا کنیم.وی بیان کرد: انتقال آب از دریای عمان 
به خراسان جنوبی و موضوع سرمایه گذار این امر 
حتما بررسی خواهد شد زیرا موضوعی بسیارمهم 
است و  قرار است توافقهایی وزیر کشور با وزیر 
امور خارجه مبنی بر کارگروه مشترک تضمین سند 

راهبردی برای هدایت برنامه  داشته باشد.
وی گفت: برای دهه فجر امسال ٣٠١ طرح در 
کشور با سرمایه گذاری ٩٢هزار میلیارد تومان 
شناسایی کردیم که سهم خراسان جنوبی از 

این میزان ١٠ پروژه با هزار و١٢4 میلیارد تومان 
است که باید مدیران مربوطه پیگیری الزم را 
داشته باشند . وی با بیان اینکه  از ظرفیت های 
مهم خراسان جنوبی  بخش معدن است و اگر 
به این بخش به درستی نگاه نشود گناه بزرگی 
کرده اید، اظهار امیدواری کرد شورای استان 
به بخش معادن بیشتر توجه کند زیرا ظرفیت 

خوبی در این استان دارد.

انتقاد شدید استاندار از
 عملکرد ایمیدرو و ایدرو

استاندارنیز با بیان اینکه وضع آب استان وخیم تر 
از همسایگان از جمله سیستان و بلوچستان است 
گفت: از عملکرد ایمیدرو و ایدرو در استان راضی 
نیستیم و برای فوالد قاین که قرار بود ایمیدرو 
است.  مانده  بالتکلیف  همچنان  بردارد  قدم 
مروج الشریعه اظهار کرد: در گزارش صنعت و 
معدن استان پیگیری عملکرد بیالن پر رنگ 
است اما مشکالت باقی می ماند و اصل داستان 

این است که درخواست جلسه با حضور ایمیدرو 
داریم. وی افزود: در زمینه همکاری ایمیدرو و 
و شمش  نداریم  خاصی  چیز  استان  در  ایدرو 
منیزیم هم مشکلی است که با شریعتمداری 
بخش  دست  بگذارید  که  گذاشتیم  میان  در 
خصوصی در این زمینه باز شود اروپا برای این 
صنعت سر و دست می شکنند اما بی دلیل در 
کارخانه بسته است و چرا باید واحدی که مشتری 
خارجی در اروپا دارد در آن بسته باشد؟ درخواست 
ما ازوزیر این بود که یا در استان مدیر بگذارید تا 
مشکل را حل کند یا با ایمیدرو و ایدرو مشکل 
را حل کنید.وی گفت: در زمینه آب وضع استان 
وخیم تر از سیستان وبلوچستان و خراسان رضوی 
و  انجام شده  زیادی  نگاری های  نامه  و  است 
مطالعه آب از چابهار تا مشهد مطالعه شده است. 
مروج الشریعه افزود: آبرسانی با تانکر برای بیش 
از 4۶٠ روستا میسر نیست و حل این مشکالت 
نیازمند تدابیر ویژه در کشور است و انتطار ما از 

وزارت نیرو بیشتر از این  است.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: توطئه دشمن ناامید کردن مردم است 
و همه به ویژه رسانه ها باید هوشیار بوده و 
به دنبال ناامید کردن جامعه نباشند. به گزارش 
ایرنا، اسماعیلی روز گذشته در نشست کارگروه 
شرایط  در  افزود:  استان  اجتماعی  فرهنگی 
فعلی که رهبر معظم انقالب اعالم می کنند 
دشمن خواب های آشفته برای کشور می بیند 
باید به جای درگیری و هزینه کردن وقت، با 
همدلی و وحدت مشکالت مردم را به شکل 
جهادی حل کرد.وی با بیان اینکه باید خارج 
از تعارف، مالحظات را کنار گذاشت اظهار کرد: 
در حوادث اخیر کشور از جمله حمله به مغازه 
ها و ماجرای تجمع کامیون داران مسئوالن با 
حساسیت زیاد حقوق معترضان را به رسمیت 

شناخته و مشکالت را رصد کردند. 

طرح شهر بدون زباله گرد تهیه شود
معاون استاندار ادامه داد: طرح جامع شهر بدون 
زباله گرد در استان به صورت کالن تهیه تا به 
شورای اجتماعی کشور ارسال شود.وی با تاکید 
بر ارائه آمار دقیق از متکدیان اظهار کرد: به 
کمک این آمار می توان طرح جامع شهر بدون 
زباله گرد را تهیه کرد و به معضل زباله گردها 
و متکدیان در استان پایان داد. اسماعیلی بر 
ارایه طرح های جامع برای کنترل آسیب های 
اجتماعی تاکید  و گفت: دستگاه های اجرایی 
می توانند در این راه از ظرفیت سازمان های 
راه  به  اشاره  با  کنند. وی  استفاده  نهاد  مردم 
اندازی خانه جوان در استان افزود: این جوانان 
با انگیزه که هر کدام ظرفیت یک مدیرکل را 
دارند می توانند مشاوران خوبی برای مدیران 

دستگاه های اجرایی باشند. 

لزوم فرهنگ سازی کار جمعی در استان
استان  در  جمعی  کار  سازی  فرهنگ  بر  وی 
تاکید و تصریح کرد: انتظار می رود مدیران با 
ایجاد فضای همدلی بدون موازی کاری برنامه 
ها را دنبال کنند و استانداری نیز به عنوان نهاد 
نظارتی مشکالت موجود را در مرکز پیگیری 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  کند.  می 
میز  اندازی  راه  لزوم  به  اشاره  با  استاندار 
اجتماعی در استان گفت: حداقل کاری که می 
توان برای کاهش مشکالت مردم انجام داد 
سرکشی از خانواده های محروم و دلجویی از 
آنان است. وی با انتقاد از انفعال برخی دستگاه 
های اجرایی اظهار کرد: عملکرد همه نهادها  
جدی ارزیابی می شود و با اداراتی که در اجرای 
مصوبات کارگروه فرهنگی اجتماعی کوتاهی 

کنند بدون تعارف برخورد خواهد شد.  

اعتیاد در راس آسیب های اجتماعی 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان نیز در 
این نشست با بیان اینکه اولویت جرائم  هر ۶ ماه 
یک بار مشخص می شود، گفت:  اعتیاد صنعتی، 
خرید و فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر، 
اختالفات خانوادگی، بیکاری و اعتیاد سنتی به 
ترتیب اولویت آسیب های اجتماعی استان است. 
سرهنگ سرفرازی افزود: همه باید دغدغه مند 

در حوزه آسیب های اجتماعی ورود پیدا کنند.

   اعتبارات کاهش آسیب اجتماعی
 2 برابر شد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
برابری  افزایش ٢  با  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
اعتبارات طرح ملی کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی در کشور رقم امسال 4٠٠ میلیارد تومان 

شده که ۵٠ درصد آن تخصیص یافته است.
محمودی اظهار کرد: از آنجا که تخصیص این 
اعتبارات فرصت بسیار مناسبی برای ارائه طرح 
های کالن و جذب اعتبار است از چند ماه قبل 
برای ارائه طرح های پیشنهادی با دستگاه های 
اجرایی مکاتبه شد.وی افزود: برخی مدیران نیز به 
نامه درخواست طرح پاسخ داده اند اما طرح های 
ارائه شده خرد و با مبالغ پایین است که قابل طرح 
در سطح کشور نیست.وی تاکید استاندار بر ارائه 
طرح های کالن برای حاشیه نشینی و طالق 
را یادآور شد. وی با بیان اینکه از فرمانداری ها 
هیچ طرحی دریافت نکردیم افزود: گزارش های 
دریافتی نشان از تالش ناکافی مدیران در این 
باره دارد و الزم است پرسنل اجرایی نیز در ادارات 
توجیه شوند.وی تنها طرح قابل قبول در این 
زمینه را مربوط به جهاد دانشگاهی عنوان   کرد .   

حل مشکل گاز، آب و برق سرمایه گذاران

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خبر داد:

گرد و غبار در استان ادامه دارد

کاوش-مدیر کل هواشناسی از ادامه وزش باد شدید و گرد و غبار تا پایان روز چهارشنبه در استان خبر داد. همچنین زارعی،کارشناسی هواشناسی نیز گفت: در این مدت وزش باد 
 شدید و گرد و خاک در برخی مناطق مثل شهرهای نهبندان، خوسف و سربیشه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود که احتمال بروز خسارت و اختالل در ترددهای جاده ای
 دور از انتظار نیست. وی از ادامه روند کاهش دمای هوا تا روز چهارشنبه در استان خبر داد و افزود: دمای هوا به طور میانگین از امروز تا روز چهارشنبه ٢ تا سه درجه کاهش می یابد.

بازدید از چندین پروژه اقتصادی و واحد صنعتی در خوسف و بیرجند

وزارت کشور پیگیر انتقال آب به خراسان جنوبی

مردم را نباید نا امید کرد

 هشدارپلیس درباره کالهبرداری فروش 
خودرو  و آپارتمان

غالمی-رئیس پلیس آگاهی استان درباره کالهبرداری 
با عنوان فروش لیزینگی خودرو و پیش فروش آپارتمان 
در  آگهی  درج  گفت:  داد. سرهنگ حسینی  هشدار 
مطبوعات از سوی شرکت ها، موسسات و سایر مراکز 
مبنی بر فروش لیزینگی خودرو یا پیش فروش آپارتمان 
دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان شده و تأیید آن 
از سوی مراجع رسمی نیست. وی اظهار کرد: شهروندان 
نباید به همه شرکت های لیزینگ خودرو اعتماد کنند 
و پیش از پرداخت هر گونه وجه از مجوزدار بودن آن 
شرکت از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: اسامی شرکت های مجاز در فعالیت فروش 
نشانی به  بانک مرکزی  در سایت   لیزینگی خودرو 
 www.cbi.ir موجود است. وی تصریح کرد: مردم برای 
پیش خرید امالک باید عالوه بر این که از صحت و 
سقم اسناد ارایه شده از سوی فروشنده آگاه و مطمئن 
شوند، قرارداد را در بنگاه های معامالت ملکی دارای 
مجوز منعقد و کد رهگیری معتبر دریافت کنند.حسینی 
گفت: فروشنده ملک هم موظف است سند اولیه ملک 

را به مشاور امالک و خریدار نشان دهد.

اجرای 40 درصد از عملیات احداث 
بوستان بهجت  در شمال شهربیرجند 

کاوش-شهردار بیرجند گفت: چهل درصد از عملیات 
ا جرایی بوستان بهجت واقع در شمال این شهر انجام 
شد.جاوید در بازدید از مراحل ساخت بوستان بهجت 

با گستره ١٣ هزار متر مربع در   بوستان  این  افزود: 
مجتمع های مسکن مهر واقع شده است و بوستان آیت 
ا... بهجت نخستین بوستان شهری دارای تجهیزات و 
امکانات در شمال بیرجند بوده که عملیات اجرایی آن 
اردیبهشت آغاز شد و در هفته دولت آماده بهره برداری 
می شود.وی گفت: برای احداث  این بوستان   شهرداری 

بیش از ١4 میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند.

ذخیره سازی آرد دراستان  مطلوب است

ایرنا-مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
جنوبی گفت:  استان از لحاظ ذخیره سازی آرد وضع 
مطلوبی دارد و سهمیه ها به میزان درخواست مطابق 
گذشته توزیع می شود. اسداللهی با اشاره به توزیع آرد در 
روستاها گفت: این سهمیه براساس سرانه جمعیتی هر 
روستا ماهانه توزیع می شود. وی با بیان اینکه بخشی 
از نیاز گندم، ازخارج استان تامین می شود افزود: سه 
کارخانه در استان با فناوری باال آرد موردنیاز را تامین 
می کنند و ظرفیت تولیدی خوبی هم دارند. وی گفت: 
کیفیت نامطلوب نان در برخی موارد  بیشتر مربوط به 

نوع و روش تولید و آماده سازی خمیر نان است.

تولید 200 تن شیر شتر در  استان

صداوسیما- ٢٠٠ تن شیر شتر در خراسان جنوبی تولید 
و جمع آوری شد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی استان با اشاره به تولید روزانه ٢ تن شیر شتر 
در استان، گفت: در سه ماه گذشته ٢٠٠ تن شیر قابل 
استحصال و جمع آوری در واحدهای تولیدات صنعتی 
استان تولید و جمع آوری شد.مدرسی افزود: مقدار تولید 
شیر تولیدی بیش از این مقدار است که به بچه شترها 
خورانده می شود و قابل استحصال نیست.وی با بیان 
اینکه نزدیک به ٢٠ درصد از جمعیت شتر کشور در 
خراسان  جنوبی است، افزود: رتبه نخست شیر شتر در 
کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد. معاون بهبود 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان جمعیت شتر در 
استان را ٣۵ هزار نفر عنوان کرد. شیر شتر برای درمان 
سل،  خونی،  کم  کبد،  یرقان،  دیابت،  های  بیماری  
شکنندگی استخوان  ها و نرمی استخوان در کودکان، 
سرماخوردگی، تب، آنفوالنزا و هپاتیت “ ب “ مفید است.

۱40 نجات گر هالل احمر آماده امداد 

مهر-مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
با اشاره به وقوع گرد و غبار شدید در استان گفت: 
به حوادث  برای خدمات رسانی  امدادی  نیروی   ١4٠
احتمالی در مسیر جاده ها در حالت آماده باش کامل 
هستند. شهریاری با اشاره به گرد و خاک و اختالل 
 ١4٠ کرد:  بیان  مواصالتی  محورهای  در   تردد 

نجات گر هالل احمر برای امدادرسانی در حال آماده باش 
کامل هستند.وی با بیان اینکه ٢٨ پایگاه هالل احمر 
آماده خدمت رسانی است، گفت: از این میزان شش 
پایگاه موقت و ٢٢ پایگاه ثابت است.شهریاری بیان 
کرد: نیروهای هالل احمر تا پایان روز چهارشنبه که با 
پدیده گرد و غبار و احتمال بروز خسارت مواجه هستیم، 
در آماده باش کامل هستند.وی بیان کرد: این نیروها در 
مسیرهای مواصالتی که  شرایط خاصی نسبت به سایر 
مناطق دارند، مستقر می شوند.وی بیان کرد: 4٠ دستگاه 
خودروی آمبوالنس و خودروی نجات در پایگاه های 

هالل احمر برای امداد رسانی آماده هستند.

تسطیح و اجرای فضای سبز
 تپه های ۱7 شهریور بیرجند

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مقدم-رئیس  دادرس 
فضاهای شهری شهرداری گفت: تپه های مشرف 
به خیابان ١٧ شهریور تسطیح و فضای سبز آن اجرا 
تپه های ١٧ شهریور در  افزود:  می گردد.جهاندیده 
ضلع غرب و جنوب فرهنگسرای شهید صیاد شیرازی 
تسطیح و فضای سبز آن در حال ساخت می باشد.وی 
از اعتبار ٢١٣ میلیون تومانی این پروژه خبر داد.جهاندیده 
هدف از اجرای این پروژه را افزایش زیبایی بصری، 
جلوگیری از گرد و خاک و بهداشت عمومی عنوان کرد.

خودرو  هدیه فرماندار به رتبه های
 تک رقمی کنکور طبس

صداوسیما-فرماندار طبس از اهدای خودرو به رتبه 
داد.  خبر  شهرستان  این  کنکور  رقمی  تک  های 
این  پرورش  و  آموزش  شورای  در  طبس  فرماندار 
شهرستان گفت: جوایز خوب و ارزنده ای برای رتبه 
های برتر کنکور سراسری به ویژه تک رقمی های 

این شهرستان در نظر گرفته شده است

جواز تاسیس 2  واحد در ناحیه صنعتی 
درمیان صادر شد

 مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان 
گفت: نخستین بار جواز تاسیس ٢ واحد تولیدی در 
ناحیه صنعتی این شهرستان صادر شد. بیجاری روز 
گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: زمینه فعالیت یک 
واحد صنعتی بسته بندی مواد غذایی به ویژه محصوالت 
بومی از جمله زرشک در این منطقه فراهم شده است. 
زیرساخت ها از جمله برق، آب و راه دسترسی از سال 
١٣٨٩ در ناحیه صنعتی شهرستان درمیان فراهم شده 
ولی تاکنون کسی برای سرمایه گذاری در این ناحیه 
اقدام نکرده است.وی بیان کرد: زمین مورد نیاز برای 
احداث این واحد صنعتی به مساحت بیش از ٢ هزار و 
۶٠٠ متر مربع به سرمایه گذار واگذار شده و در صورت 
بهره برداری برای ١۵ نفر اشتغالزایی خواهد شد. وی 
گفت: جواز تاسیس یک واحد صنعتی یخچال سازی 
هم در این ناحیه صادر شده است و سرمایه گذار برای 
احداث این واحد درخواست سه هزار متر مربع زمین 
کرده که درخواست وی در شرکت شهرکهای صنعتی 

استان  بررسی  خواهد شد.

آبیاری فضای سبز شهری بیرجند شبانه شد

دادرس مقدم-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری بیرجند گفت: آبیاری فضای سبز 
شهری  از روزانه به شبانه تغییر کرد.شاکری روزگذشته 
در تشریح طرح تغییرشیوه آبیاری فضای سبز از روزانه به 
شبانه افزود: افت فشارآب،تبخیر بیش از حد آب،کمبود 
منابع آبی،گرم شدن شدید هوا، تبخیر آب در گیاهان، 
افزایش نوبت دهی در طول روز از جمله دالیل تغییر 
زمان شیوه آبیاری فضای سبز از روزانه به شبانه است.
وی اظهارکرد:کمبود نیرو از یک طرف و افزایش درجه 
حرارت از طرف دیگر به طراوت فضای سبز شهری 
بیرجند آسیب زده است.وی تاکید کرد: هم اینک ٢٨۶ 
هکتار از فضای سبز شهری بیرجند زیر پوشش طرح 

آبیاری شبانه قرار گرفته است.

دانشکده نسل سه قاین، مرجعیت 
هوشمندسازی تکنولوژی در کشور

ایسنا-رئیس شبکه بهداشت و درمان قاین از راه اندازی 
دانشکده نسل سه در قاین خبر داد و گفت: این دانشکده 
مرجعیت هوشمندسازی تکنولوژی در کشور خواهد بود.
حمیدی ، اظهارکرد: دانشکده قاینات به دالیل مختلف 
در جایگاه واقعی خود نبوده و از طرف دیگر نیز وزارت 
بهداشت و معاونت آموزشی تاکید بر مجازی سازی، تولید 
ثروت و علم و کاهش هزینه را در دراز مدت داشته اند 
که این امر باعث احداث دانشکده نسل سوم در قاینات 
شد.وی افزود: مسافت طوالنی از شهر بیرجند و وجود 
اساتید عالقه مند و جوان باعث شد تا اقدامات الزم برای 
احداث دانشکده نسل سه در قاین انجام شود.حمیدی 
تصریح کرد: با فعالیت این دانشکده در زمینه تکنولوژی 
و هوشمندسازی حرف اول را در کشور خواهیم زد.

*سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری سربیشه گفت: عملیات مرمت مسجد 

تاریخی چهارده معصوم  این شهرستان آغاز شد.
و  مردم  از همه  استان  برق  نیروی  توزیع  *شرکت 
مشترکان این استان خواست تا نسبت به مدیریت 

مصرف برق بیش از پیش توجه کنند.
* مشاور فرماندار فردوس در امور بانوان و خانواده گفت: 
نخستین شب بازار تولیدات محلی بانوان با هدف حمایت 
از مشاغل خرد و خانگی در سال حمایت از کاالی ایرانی 

در این شهرستان راه اندازی می شود.
*معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نسبت به مصرف خودسرانه داروی “متیل فنیدیت” با 

نام های تجاری “ریتالین و روبیفن “هشدار داد.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: ٣٠ هزار و 
١٣ راس دام عشایر و روستاهای مرزی نهبندان علیه 

بیماری های مختلف واکسینه شدند.
*رئیس اداره بهزیستی زیرکوه گفت: نمایشگاه پیشگیری 
از اعتیاد امروز در حاجی آباد زیرکوه گشایش یافت.
*سرپرست اردوی جهادی پزشکی نور الهدی گفت: 
گروه جهادی پزشکی نورالهدی به منطقه ماژان خوسف 

خراسان جنوبی اعزام شد.
*سرپرست شهرداری منطقه یک بیرجند از اصالح 

هندسی و بهسازی تقاطع بلوار جوایه و رجایی خبر داد.
*وسایل پلی اتیلن بازی کودکان در 4 پارک قاین 

نصب و راه اندازی شد.
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قاليباف موي دماغ فرصت طلباني 
 مي شد که از آنها تحت عنوان 

4 درصدي ها ياد مي کرد 

سعید احدیان، مشاور قالیباف درباره پیشنهاد معاون 
را  خبر  این  گفت:  قالیباف  به  روحانی  دولت  اولی 
به  اما  نوشتند  طلب  اصالح  های  رسانه  برخی 
قالیباف  به  روحانی  دولت  تکذیب می شود.  راحتی 
چون  بدهد  تواند  نمی  ماهیتا  را  پیشنهادی  چنین 
طلبانی  فرصت  دماغ  موی  قالیباف  این صورت   در 
می شد که از آنها در انتخابات تحت عنوان 4 درصدی ها 
یاد می کرد. البته ای کاش آنقدر عقالنیت وجود داشت 
که دنبال افراد پاکدست و توانمند برای انجام کارها باشند 
و چنین پیشنهادی را مطرح کنند. در صورت طرح 
مسئله هم، بعید بود مورد پذیرش قالیباف قرار بگیرد.

به بهانه دور زدن تحريم 
جيب هاي بسياري پر شد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت گفت: 
بروز پدیده هایی مثل بابک زنجانی محصول عدم 
به دنبال عدم شفافیت  اگر کسانی  بود و  شفافیت 
دارند.  خود  برای  پشت صحنه هایی  یعنی  هستند، 
این  شاهد  تحریم،  زدن  دور  بهانه  به  متاسفانه 
بودیم که جیب های بسیاری پر شد و یک عده که 
متقاضی تحریم هستند و از آنها به عنوان کاسبان 
تحریم یاد می شود در واقع به فکر جیب شان هستند.

اروپايی ها در اين مدت نشان دادند 
که قابل اعتماد نيستند

حسن کاظمی قمی، سفیر پیشین ایران در عراق 
گفت: اروپا صالحیت اینکه یک توافق راهبردی و 
کلیدی داشته باشد، ندارد. با توجه به این باید بدانیم 
که در مذاکرات با اروپا باید تا کجا جلو برویم. من 
مخالف مذاکره با اروپا نیستم و صرفاً نقل تجاربی را 
می کنم که در سالیان طوالنی با اروپاییان داشته ایم 
و آن اینکه سران سه کشور اروپایی در این مدت 

نشان دادند که قابل اعتماد نیستند.

ازاين دعواها پيداست که يا يک نفوذ 
رخ داده يا کارها بچگانه شده است 

سیدحسن خمینی گفت: ما همه یک ملتیم و در یک 
کشتی نشسته ایم و واقعا هم دشمنان قسم خورده و 
جسوری پیدا کرده ایم؛ در هیچ دوره ای کشورهای 
منطقه حاضر نبودند این مقدار هزینه دهند. دشمنی 
های آمریکا و رژیم صهیونیستی هم وجود دارد. در 
 چنین شرایطی فکر کردن به برخی مسائل حاشیه ای
واقعا بچگانه است. در همین هفت هشت ماه گذشته 
بر سر چیست؟!  ما  راست  و  دعواهای چپ  ببینید 
نفوذ  یک  یا  واقعا  که  است  پیدا  دعواها  این  از 
جدی رخ داده و یا اینکه کارها بچگانه شده است.

ابرهای ايران را می دزدند

جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشورگفت: 
دخالت  به  مشکوک  ایران  در  اقلیمی  تغییرات 
و  اسرائیل  از  مشترکی  تیم های  خارجی هاست؛ 
ابرهای در حال ورود  از کشورهای همسایه،  یکی 
با  این ما  بر  بارور می کنند؛ عالوه  را غیر  ایران  به 
بحث ابر دزدی و برف دزدی نیز مواجه هستیم. در 
این مطالعه طی 4 سال گذشته ارتفاعات افغانستان 
تا مدیترانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتیجه اینکه 
این  در  متر  و 200  هزار  دو  باالی  ارتفاعات  همه 
محدوده پر از برف ولی ارتفاعات ما خشک بوده است.

چاره ای جز مذاکره نداريم

عضو  و  تهران  مردم  نماینده  حضرتی،  الیاس 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون 
اینکه می توانیم به عضویت CFT درآمده، اما حق 
تحفظی برای خود قائل باشیم، گفت: ممکن است 
ایران شروطی بگذارد که آنها نپذیرند اما این موضوع 
ایرادی ندارد چرا که برخی کشورها نیز برای چنین 
موضوعاتی سال ها مذاکره می کنند از این رو ما نیز 

چاره ای جز مذاکره نداریم.

بايد با مسکو صريح و شفاف 
مذاکره کرد

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
با روسیه و پوتین  گفت:  در چارچوب منافع ملی، 
می توان کار کرد. تجربه موفق اقدام مشترک در 
سوریه را نباید فراموش کرد. باید با مسکو صریح و 
شفاف مذاکره کرد و برنامه مشترک در حوزه منافع 
طرفین تعریف کرد. همکاری متقابل که تعارضی با 

استقالل کشور ندارد.

آمريکايی ها  اشتباه می کنند 
روی اسب مرده شرط بندی می کنند

صادق زیبا کالم، استاد دانشگاه و فعال سیاسی بیان 
اساسا هرگونه سرمایه گذاری روی سازمان  کرد: 
مجاهدین خلق در حقیقت شرط بندی روی اسب 
مرده است؛ آینده سیاسی ایران در گرو دموکراسی 
است وجریانات سیاسی در آینده ایران نقش دارند 
که طرفدار آزادی بیان، آزادی قلم، انتخابات آزاد، 

حاکمیت قانون و دموکراسی باشند.

ازسخنان روحانی بر می آيدکه به جنگ اقتصادی باور دارد

شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان گفت: از سخنان 
رئیس جمهور بر می آید که به جنگ اقتصادی باور 
جنگ  که  است  این  اصلی،  نکات  از  یکی  و  دارد 
اتاق جنگ نیاز دارد.  اقتصادی مانند هر جنگی به 
اکنون وزارت خزانه داری آمریکا اتاق جنگ آمریکا 
علیه ماست و ما هم باید اتاق جنگ داشته باشیم و این گونه نباشد که هر 
کسی برای خودش کار کند؛ جنگ تمام عیار است و همه باید به میدان بیایند.

بقای برجام به نفع منطقه و جهان است 

حجت االسالم حسن ورحانی، رئیس جمهور گفت: 
به دلیل اینکه هر 5 کشور یعنی هم روسیه و چین 
و هم 3 کشور اروپایی و کل اتحادیه اروپا تالش 
می کنند برجام بدون آمریکا باقی بماند. همه احساس 
می کنند بقای برجام به نفع منطقه و جهان است و 
با یک صدا همه آمریکا را محکوم می کنند که از قطعنامه 2231 که همه 

کشورها را الزام به همکاری می کند، خارج شده است. 

حزب  دبیرکل  حبیبی،  محمدنبی 
موتلفه اسالمی گفت: ما خودمان را 
پشتیبان اصولی دولت مستقر می دانیم 
و تالش ما این است که ضمن بیان 

انتقادات، بنا را بر پشتیبانی از دولت 
تشکیالت  داد:  ادامه  وی  بگذاریم. 
مؤتلفه از ابتدا براساس افقی که امام  
ذره    ای  و  )ره( گذاشته حرکت کرده 
باقی  برای  است.  نکرده  پیدا  زاویه 

ماندن در این راه پر پیچ و خم بین 
که  بسته اند  پیمان  خدا  و  خودشان 
همه هزینه را بپردازند؛ راه هم جلوی 
آنها روشن بوده است. وی با تاکید بر 

اینکه هر آنچه به عنوان دموکراسی 
مطرح می شود مورد قبول ما نیست، 
گفت: در اساسنامه اولیه که با ویرایش 
شهید بهشتی شکل گرفته، اینکه ما 
به دنبال جامعه نمونه اسالمی هستیم، 

جزو بندها بوده است، ما امروز مدعی 
هستیم تمام لوازم یک حزب مقتدر 
اسالمی را داریم. حبیبی افزود: اولین 
سپس  است،  مبانی  داشتن  مسئله 
کشور  اداره  برای  باید  حزب  اینکه 
برنامه داشته باشد. وی اضافه کرد: 
ما در شرایط حاضر معتقدیم کسانی 
دارند،  انقالب  دلسوزی  ادعای  که 
واجب سیاسی است که سلیقه   های 
کننند؛  نزدیک  هم  به  را  متعدد 
کردن  ریشه   کن  برای  دشمن  چون 
است.  آمده  میدان  به  انقالب  اصل 
انتقاد  دولت  از  کسی  اگر  معتقدیم 
دارد می تواند بیان کند؛ به شرط اینکه 
قصد تخریب و مچ   گیری نباشد. در 
شرایط حاضر مؤتلفه معتقد است که 
همه نیروهای انقالب باید سلیقه    ها را 
به هم نزدیک و جانانه در حمایت از 
مقام معظم رهبری سینه سپر کنند.

خودمان را پشتيبان اصولی دولت مستقر می دانيم 
ضمن بيان انتقادات ، بنا را بر پشتيبانی از دولت می گذاريم

قوه  رئیس  آملی الریجانی،  ا...  آیت 
عالوه  مردم  اینکه  بیان  با  قضائیه 
بر تامین نیازهایشان، به یک گوش 
شنوا احتیاج دارند و باید حرف هایشان 
مواردی  در  کرد:  اظهار  شود،  شنیده 
که کم کاری دستگاه های اجرایی به 
نوعی می تواند اقدام مجرمانه قلمداد 
شود باید پرونده تشکیل داد تا همه 
بدانند که باید وظیفه خود را به درستی 
انجام دهند. البته نباید فراموش کنیم 
و  بودجه  در  نیز  اجرایی  که دستگاه 
اعتبارات با تنگناهایی مواجه است منتها 
شایسته است که رئیس جمهور، معاون 
اول ایشان و سایر مسئوالن با وجود 
کثرت اشتغاالت تالش کنند که سخن 
مردم به موقع شنیده شود و گام های 
خوبی در زمینه رفع مشکالت بردارند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت 
بیان  اموال،  تخریب  از  پیشگیری 

کرد: کسانی که مطالبه برحق دارند 
دست به تخریب نمی زنند. بر همین 
شناخت  را  طلبان  فرصت  باید  مبنا 
و هیچ مسامحه ای با آنان نداشت. 

دادستان ها و سایر مسئوالن قضایی 
مکلفند با هرکس در هر لباس که 
عمومی  اموال  تخریب  به  اقدام 
برخورد  کنند،  می  خصوصی  و 
قانونی کنند و به آنها مجال ندهند.

کرد:  تصریح  مردم  به  خطاب  وی 
کشور طبعاً مشکالتی دارد و ممکن 
کاری  کم  و  ها  توجهی  بی  است 
هایی صورت گرفته باشد که باید از راه 

قانونی به این کاستی ها اعتراض کرد و 
درجهت رفع آنها گام برداشت. اما نباید 
بستر را برای سلطه بیگانگان فراهم 
کنید. بر همین اساس صف اعتراض 
شود. جدا  وآشوب  تخریب  از  باید 

 مردم عالوه بر تامين نيازهايشان، به يک گوش شنوا احتياج دارند
صف اعتراض از تخريب و آشوب جدا شود

برخي وزرا بيشتر مراقب خودشان هستند تا مراقب انقالب

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهورگفت: بعضی وزرای 
کابینه جسارت و شجاعت کافی برای ورود به مسائل 
مراقب خودشان  بیشتر  وزرا  برخی  ندارند.  را  جدی 
هستند تا مراقب انقالب، در واقع آنها بیشتر سعی 
دارند به خودشان صدمه ای وارد نشود. چون می دانند 
در یک سطوحی اختالفاتی وجود دارد که اگر از سر باز کنند امکان دارد به 
بعضی افراد صدمه وارد شود، به همین دلیل شجاعانه به مسائل ورود نمی کنند.

گشایش نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در حاجی آباد زیرکوهبازدید معاون بنیاد مسکن کشور از روستاهای مرزی درحبازدید معاون وزیر کشور از مراکز صنعتی بیرجند * عکس: سپیده قلندری اسفدن

شرکت تعاونی مسکن تاکسیداران بیرجند در نظر دارد: اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل و به 
صورت یکجا از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این 
آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به آدرس شرکت واقع در بیرجند، خیابان 
طالقانی، بین طالقانی 6  و 8 ، پالک 90 ، طبقه اول مراجعه نمایند. ضمنا جهت بازدید و هرگونه سوال با شماره 
09151631684 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است شرکت در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود و 
هزینه درج آگهی در تعهد برنده مزایده خواهد بود. 1- ضایعات آهن 2- آهن ناودانی و زنبوری و تیرآهن 

3- سیلوی سیمان 50 تنی 4- تانکر آب ورق سیاه ظرفیت حدود 8 و 15 هزار لیتری.

رضا زارعی - مديرعامل 

شمارهعنوان هدیهردیفشمارهعنوان هدیهردیفشمارهعنوان هدیهردیفشمارهعنوان هدیهردیف

1

راکت بدمینتون

2636871

توپ

2639361

تی شرت

 2633611

شلوار گرم ورزشی

263323

2263370226398722638342263112

3263198326336332636683263893

4309475426311942639314263710

5263004526340853090265263602

6263410626362662633746263866

7263260730906572631507309474

8263582826312483095038263006

9263485926375192633759263248

10263555103094381026165210263231

نام و نام خانوادگیعنوان هدیهردیفنام و نام خانوادگیشمارهعنوان هدیهردیفشمارهعنوان هدیهردیف

1

لباس گرم ورزشی 

3091671

سفر به 
مشهد مقدس 

1سمیه ماهی  263225

کمک هزینه
عتبات عالیات

زهرا ساالری
2محمد رضایی23094052263194

3غالمرضا رضا زاده 32632973263275

4عرفان براتی 42637074309563

5فاطمه مرکی 52616535263521

ضمن سپاس و تشکر از همراهی شهروندان عزیز شهرستان بیرجند که با حضور خویش در همایش پیاده روی خانوادگی که به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر که درتاریخ 1397/4/7 برگزار گردید شرکت نمودند، بدینوسیله اسامی برندگان خوش شانس همایش مذکور اعالم می گردد. لذا خواهشمندیم عزیزان برنده 
 جهت دریافت هدیه خود از تاریخ 1397/4/12 لغایت 1397/4/20 از ساعت 10 الی12:30 روزهای اداری یاد شده با همراه داشتن کپی کارت ملی و یا شناسنامه به آدرس 

خیابان مفتح، استادیوم آزادی بیرجند، دفتر هیئت ورزش های همگانی استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.                   
 روابط عمومی هيئت ورزش های همگانی استان خراسان جنوبی

ليست برندگان قرعه کشی همايش پياده روی خانوادگی گراميداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 4/7/ 1397 شهرستان بيرجند

خاندان محترم رضازاده
 با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان

 حاج محمد رضا زاده
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض 

نموده و برای آن عزیز سفرکرده 
علو درجات را خواستاریم. 

هيئت حسينی


