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رای اعتماد مجدد ، یعنی
 رضایت از وضعیت اقتصادی
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رحیم پور ازغدی آگاه به
 مسائل اجتماعی و روز است
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توضیحات رئیس جمهور باید 
برای مردم اقناع کننده باشد 

صفحه 2

به توانایی دوستان مان در 
دولت بسیار امیدوار هستم 

صفحه 2

از قربان تا غدیر، فرصتی 
برای درک اهمیت غدیر

مقام معظم رهبری عید قربان تا غدیر را 
به عنوان دهه امامت نامگذاری کردند تا 
فضای گفتمان برای ترویج و تبیین فلسفه  
غدیر فراهم شود.با الهام از فرمایشات 
ایشان، هر ساله با مشارکت اقشار مختلف 
مردم ده ها هزار برنامه تبلیغی، علمی، 
ورزشی و هنری به این مناسبت اجرا 
می شود.رهبر معظم انقالب در سخنانی 
در تشریح اهمیت غدیر، می فرمایند: 
با این مضمون واال،  »مسأله ی غدیر 
متعلق به همه ی مسلمانهاست، چون به 
معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت 

و حاکمیت والیت ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4149

5هیئت تجاری - اقتصادی فراه افغانستان در خراسان جنوبی5دولت در شرایط فعلی به همراهی مردم نیاز دارد 5جذب 900 میلیارد تومان سرمایه برای معادن تا پایان امسال

گامی دیگر برای ارتقای سالمت غذایی استان
    صفحه 5 

عکس:رضایی

 بدون دریافت پروانه ساختمانی هیچ پروژه ای را آغاز نکنید
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ظهر دیروز در مراسم افتتاح بوستان سایت اداری بیرجند 
اظهار کرد: هفته گذشته ۱5 پروژه را از مرحله افتتاح خارج کردم و این کار به دلیل نداشتن پروانه 

ساخت است. علوی مقدم عنوان کرد: مجموعه نهادها و سازمان ها ... )ادامه در صفحه 5(

مشاور، الیه های پنهان فردی را به زوجین  می شناساند
شاید برایتان این سوال پیش آید که چرا مشاوره ازدواج مهم است؟ مگر قدیمی ها برای ازدواج 
سراغ مشاور می رفتند که زندگی هایشان تا این اندازه با دوام بود؟ واقعیت این است که در دنیای 
امروز، پیچیدگی روابط، افراد و مسایل و مشکالت، نیاز به مشورت گرفتن از یک متخصص را پر 

رنگ تر می کند. از سوی دیگر، نقش زنان و مردان در جامعه امروز ... )ادامه در صفحه 3(

 افتتاح  ساختمان  و تجهیز آزمایشگاه شبکه دامپزشکی بیرجند

 خودکفایی مجتمع کاشی فرزاد در تولید لعاب کاشی /6
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  فراخـوان جذب نیـروی طـرحی
پایگاه انتقال خون شهرستان طبس در نظر دارد: 

یک نفر پزشک عمومی در قـالب طـرح نیروی انسانی 
)خانم متاهل( جذب نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 
 شماره 32423301 )واحد کارگزینی( تماس حاصل نمایند.

اداره کـل  انتقال خـون خراسان جنـوبی

با عرض گرامیداشت اعیاد قربان و غدیر )دهه والیت( 

سومین یادواره شهدای اصناف
 برگزار می گردد:

زمان : امروزیکشنبه مورخ 97/6/4
ساعت 7:30 صبح    مکان: مسجدالرسول )ص( بازار

حضور اصناف محترم موجب امتنان است.

روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان

مشیت الهی بر این تعلق گرفته 
که در بهار فرحناک زندگی، خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند 

و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی 
و یگانه راز جاودانگی اوست. 

جناب آقای محمد قلی زاده 
مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی )سایت مرزی(

با ابراز تأسف فقدان برادر عزیزتان را خدمت شما و سایر منسوبین 
تسلیت عرض نموده، از پیشگاه خالق هستی برای آن زنده یاد رحمت واسعه 

و برای صاحبان عزا صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
از طرف مدیریت و پرسنل شرکت آریا شهد ُدرح

جانسوزت رعوج  از  گذشت  سال  چهار 

... فراموشم  ابد  ات  نشود  خاطرت  و 
جاریست  جانمان  رد  همچنان  رپمهرت  یاد   ؛  زعزی  پوریای 

ما رددمند  دل  رب  دوباره  داغی  نت  فقدا سالگرد  و 
یوسفی خانواده 

ن محترم شبان  سرکار خانم دکتر شبان ،آاقی دکتر اثبتی و خاندا

ردگذشت مارد و  مارد همسر گرامی اتن را خدمت شما زعزیان تسلیت رعض نموده

وند متعال ربای آن مرحوهم غفران الهی وربای بازماندگان صبر  و شکیبایی مسئلت داریم   از ردگاه خدا

محسن اثبتی - هما اهدوی نیا - دکتر پورصدری - دکتر  اهدوی نیا

توزیع کتب درسی سال تحصیلی جدید همزمان در کلیه فروشگاه های لوازم التحریر از تاریخ 97/6/3

بیرجند، سجادشهر، میدان دوم سجادشهر 32429494- 32429029فرواگشه ـعارف رد خدمت شـما

آغاز فروش ویژه لوازم التحریر دانش آموزی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
حاجیـه خانم پری صردی 

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و همسر مرحوم محمدحسین خان نخعی
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع جنازه آن مرحومه

  امروز یکشنبه 97/6/4 ساعت 17 الی 18 از محل غسالخانه برگزار می گردد
مجلس سوم آن مرحومه روز دوشنبه 97/6/5 از ساعت 17 الی 18 

در محل هیئت محبان الزهرا )س( برگزار خواهد شد. 
خانواده نخعی و  سایربستگان

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی        
ریاست محترم اتاق اصناف بیرجند

با کمال مسرت، عضویت جناب عالی را به عنوان نماینده اتاق اصناف مرکز استان 
خراسان جنوبی در اتاق اصناف ایران که موید پشتکار و همت بلند شما می باشد 

تبریک عرض نموده،توفیق و سربلندی روز افزون جناب عالی را آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی 

مدیرعامل شرکت کویرتایر

برنامه مالقات مردمی

جناب آقـای علی هاشمـی
مدیرکل محترم زندان ها 

و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
دوشنبه هر هفتـه از ساعت 7/30 الی 11/30

مکان : اداره کل زندان ها معلم 7- چهارراه دوم 
تلفن جهت هماهنگی: 05632231975 - 05632237285

روابط عمومـی اداره کل زندان های استـان خراسـان جنوبـی
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حرکت ایران به سمت استقالل، دلیل نفرت آمریکاست

نوام چامسکی، نظریه پرداز در جواب این سوال که ریشه نفرت نخبگان سیاسی در آمریکا از ایران چیست، گفت: بسیار ساده است. در 
سال ۱۹۷۹ ]۱۳۵۷ شمسی[ ایران به سمت استقالل حرکت کرد. بدتر از آن، آنها یک فرد مستبد منصوب آمریکا که همسو با منافع 
آمریکا بر این کشور حکومت می کرد را سرنگون کردند. آنها )سیاسیون در آمریکا(، این را فراموش نخواهند کرد.

از قربان تا غدیر، فرصتی برای 
درک اهمیت غدیر 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... با الهام از فرمایشات ایشان، 

هر ساله با مشارکت اقشار مختلف مردم ده ها هزار 
برنامه تبلیغی، علمی، ورزشی و هنری به این مناسبت 
در  سخنانی  در  انقالب  معظم  رهبر  می شود.  اجرا 
تشریح اهمیت غدیر، می فرمایند: »مسأله ی غدیر 
با این مضمون واال، متعلق به همه ی مسلمانهاست، 
چون به معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و 
حاکمیت والیت ا... است. اگر ما هم بخواهیم حقیقتًا 
باید  باشیم،  امیرالمؤمنین  والیت  به  متمسکین  از 
خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم. 
بزرگ ترین نمونه این است که هرچه بتوانیم، استقرار 
است.  نامحدود  عدالت  دامنه ی  چون  کنیم.  عدل 
هرچه بتوانیم عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم، 
شباهت ما به امیرالمؤمنین و تمسک ما به والیت آن 
بزرگوار بیشتر خواهد شد”. در این میان   برای مقابله با 
هجمه هایی که علیه مقدسات اسالمی است و وهابیت 
می خواهد فلسفه  غدیر و اسالم را زیر سوال ببرد، باید 
با شکل گیری درست فلسفه  غدیر راه را به ملت ها 
نشان داده و با فرهنگ سازی درست، غدیر را معرفی 
کنیم. آیت ا... خامنه ای عید غدیر را سنت ملی خوانده 
و می فرمایند: “چون ملت ما دارای این عقیده و این 
محتوا و این هویت در ذهن خودش هست؛ یکی 
از کارهای دشمنان این است که ملتها را از هویت 
خالی کنند.” توجه به این سخن و رهنمود رهبرمعظم 
انقالب بسیار مهم و راهگشاست. خوشبختانه چند 
سالی است که در خراسان جنوبی نیز ستاد مردمی 
غدیر اقدامات خوبی را انجام و در جهت بزرگداشت 
دهه والیت و امامت، فرهنگ سازی و مردمی کردن 
غدیر فعالیت های خوبی را انجام داده است. یکی گام 
های نخست امسال  این ستاد،  نصب سه هزار کتیبه 
در شهر بیرجند بود که پیام ها و نکات مختلفی را 
نیز در خود جای داده بود. به گفته دبیر ستاد مردمی 
غدیر استان، امسال 40 برنامه همزمان با دهه والیت 
در خراسان جنوبی برگزار می شود. برگزاری یادواره 
شهدایی که سالگردشان مصادف با ایام دهه والیت 
شده است،کاروان شادی در صبح عید غدیر و  اجرای 
ضرب زور خانه ای، توزیع نان رایگان در شب عید 
غدیر  از جمله برنامه های این دهه است. فعالیت های 
ستاد مردمی غدیر در استان قابل توجه و ستودنی است 
و امیدواریم امسال نیز در ویژه برنامه های این ستاد 
که به همت و همراهی مردم اجرایی می شود، شاهد 
فرهنگ سازی و تاکید بر مسئله و جایگاه غدیر با توجه 
به رهنمون ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در این 
خصوص و ظرافت های الزم برای این مهم باشیم.

چهار فرآیند اداری که مردم 
را کالفه می کرد، حذف شد

در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی، چهار فرآیند 
و  مردم  کار  تسهیل  برای  اداری  زائد  بروکراسی 
کارآفرینان حذف شد. یکی از مهمترین روندهای 
بروکراتیک در معامالت مسکن مربوط به مالیات 
بر نقل و انتقال مسکن است که بر اساس تصمیم 
جدید وزارت اقتصاد، مقرر شد از این پس نیازی به 
حضور در مراکز مالیاتی برای پرداخت مالیات نقل 
و انتقال مسکن نباشد و مردم می توانند در ادارات 
ثبت اقدام به دریافت میزان مالیات و پرداخت آن 

کنند و سه مرحله از این فرآیند حذف شود.

قطع بی سر و صدای یارانه 
برخی نوزادان

بر اساس گزارش مسئوالن برخی استان های کشور 
به مدیران اجرایی در پایتخت، مشخص شد به رغم 
پیگیری های صورت گرفته، یارانه نوزادانی که طی ماه 
های اخیر به دنیا آمده اند، به حساب سرپرست خانوار 
واریز نشده است و مسئوالن دستگاه های مربوط در 
استان ها نیز دلیل به وجود آمدن این مشکل را فقدان 
اعتبار الزم برای اجرای این موضوع اعالم کرده اند که 
اکنون در حال پیگیری توسط دو عضو کابینه است.

نرخ جدید سود سپرده  ارزی 
مشخص شد

شرایط  و  مقررات  ای  بخشنامه  در  مرکزی  بانک   
کرد.  ابالغ  بانکی  شبکه  به  را  ارزی  گیری  سپرده 
به سپرده گیری  بانک ها نسبت  این بخشنامه  در 
درهم  یورو،  ارزهای  به  اسکناس  صورت  به  ارزی 
 4 و   ۲  ،۳ ترتیب  به  سود  نرخ  با  دالر  و  امارات 
بود.  خواهند  مجاز  مرکزی  بانک  تضمین  با  درصد 

واردکنندگان  موبایل با ارز دولتی 
نقره داغ شدند

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم 
جانبی در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان 
پرونده  بازداشت شدگان  و  متهمان  جزو  موبایل 
گفت:  هستند؟  تومانی   4۲00 دولتی  ارز  تخلف 
حدود ۲0 شرکت ارز دولتی 4۲00 تومانی دریافت 
کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا 

به وضعیت پرونده شان رسیدگی شود.

سرمقاله

جایروحانیبودمسالپیشدرمجلسحاضرمیشدم

پزشکیان نماینده تبریز گفت: سوال از رئیس جمهور 
هیچ ایرادی ندارد؛  من اگر جای رئیس جمهور بودم 
در همان یک سال پیش در مجلس حاضر می شدم 
از  سوال  ندارد  الزامی  اصال  می زدم.  را  حرف ها  و 
رئیس جمهور را به این شکل سیاسی کنیم. اصوال 
اینکه رئیس جمهور هر 6 ماه و یا سالی یک بار حضور یافته و نمایندگان 
از او سوال کنند و او پاسخگو باشد اصال ایرادی ندارد و اتفاقا جو تفاهم و 
دوستی به وجود می آید تا اینکه جوی ایجاد کنیم که حالت تقابل داشته باشد.

رحیمپورازغدیآگاهبهمسائلاجتماعیوروزاست

مجلس  عضو  شبستری  مجتهد  محسن  آیت ا... 
خبرگان رهبری  با اشاره به برخی تخریب ها علیه 
فردی  ازغدی  رحیم پور  گفت:  ازغدی،  رحیم پور 
انقالبی، متدین و دلسوز است و نقدهای  متفکر، 
اینکه  بیان  با  نشأت می گیرد. وی  دلسوزی  از  او 
رحیم پور ازغدی آگاه به مسائل اجتماعی و روز است، اظهار کرد: در اینکه 
این  منتهی  نیست،  تردیدی  است،  وارد  حوزه  و  روحانیت  به  اشکاالتی 

اشکال بهتر بود با ادبیاتی مناسب تر از سوی رحیم پور مطرح شود.

رایاعتمادمجدد،یعنیرضایتازوضعیتاقتصادی

 الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید و قائم مقام 
استیضاح کرباسیان،  به  اعتماد ملی نسبت  حزب 
وزیر اقتصاد و دارایی واکنش نشان داد. وی گفت: 
پاسخگوی  مقام  تنها  عنوان  به  اقتصاد  وزیر  اگر 
تیم اقتصادی دولت به مجلس، مجددا رای اعتماد 
بگیرد، به این معنی است که مجلس از شرایط اقتصادی کشور راضی 
است و در این صورت سوال از رئیس جمهور بالموضوع خواهد بود. افکار 

عمومی درباره عملکرد ما قضاوت خواهد کرد.

اشاره  با  فعال سیاسی  علی صوفی 
نمایندگان مجلس  به جلسه سوال 
از رئیس جمهور که قرار است هفته 
ابتدایی شهریور برگزار شود، گفت: 

رئیس  از  مجلس  نمایندگان  سوال 
و  باشد  جامعه  دل  از  باید  جمهور 
باعث شود مردم در جریان امور قرار 

بگیرند. وی افزود: در طرف مقابل، 
باید  هم  رئیس جمهور  توضیحات 
برای افکار عمومی و مردم اقناع کننده 
مجلس  در  را  آنچه  روحانی  باشد؛ 

مطرح خواهد کرد، در حقیقت باید 
پاسخ صحیح به افکار عمومی باشد. 
بد  شرایط  در  کرد:  تصریح  صوفی 

اقتصادی فعلی، تبعا سواالتی برای 
نمایندگان  و  است  مطرح  مردم 
مجلس در واقع می خواهند نسبت 
دولت  نقش  و  دولت  عملکرد  به 
از  موجود،  آمدن وضع  وجود  به  در 
خود عکس العمل نشان بدهند؛ این 
مساله جنبه مثبت قضیه است. وی 
اضافه کرد:نمایندگان مجلس کسانی 
هستند که به همین کابینه و به برنامه 
های تک تک وزرا، رای دادند؛ این 
برنامه ها به گونه ای بود که چشم 
انداز مثبتی را ارائه می کرد. صوفی 
گفت: در مجموع به نظر می رسید 
با این برنامه ها، اوضاع بهتر شود اما 
متاسفانه اوضاع بهتر نشد و روزگار 
مردم از نظر معیشتی سخت تر شد 
آمد. بر مردم وارد  بیشتری  و فشار 

آستان  متولی  خمینی،  سیدحسن 
امیدوارم به  امام خمینی )ره( گفت: 
روزهای  سعید  اعیاد  این  میمنت 
خوبی پیش روی ملت ایران و دولت 
باشد. روزهای سختی از حیث مسائل 
اقتصادی داریم ولی روزهای سخت 
وی  گذاشته ایم.  سر  پشت  را  تری 
اظهار کرد: به توانایی دوستان مان در 
دولت بسیار امیدوار هستم و مطمئن 
هستم با اتکا به امید می توانیم از تمام 
تردید  بدون  و  کنیم  عبور  گردنه ها 
امروز بزرگترین عامل برای برون رفت 
از شرایط کنونی برخورداری از روحیه 
امید است. وی با بیان اینکه با اتکا 
های  گردنه  از  توانیم  می  امید  به 
بی  امروز  گفت:  کنیم،  عبور  امروز 
تردید بزرگترین عامل برون رفت از 

شرایط موجود تزریق امید و توانایی 
راس  در  است؛  کشور  این  فرزندان 
آنها دولت که در صف اول مبارزه با 
دسیسه ها هستند. سیدحسن خمینی 

با اشاره به اینکه رئیس جمهور امید 
را از مواریث بزرگ امام برای جامعه 
ما تعریف کرد، گفت: ما می توانیم با 

اتکا به این امید از گردنه های امروز 
مانند شرایط بسیار سختی که  هم 
در سال های جنگ و بعد از جنگ 
افزود:  وی  کنیم.  عبور  داشتیم، 

روزهای خوشی را پیش رو داریم که 
ان شاء ا... با توجه به آنها مسیرمان 
را بهتر و با صالبت تر ادامه دهیم.

توضیحاترئیسجمهوربایدبرایمردماقناعکنندهباشد
آنچهدرمجلسطرحمیکندبایدپاسخصحیحبهافکارعمومیباشد

بهتواناییدوستانماندردولتبسیارامیدوارهستم
مطمئنهستمبااتکابهامیدمیتوانیمازتمامگردنههاعبورکنیم

آهن۷۰۰تومانارزانشد

رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو آهن 
و میلگرد حدود 4۵00 تا 4600 تومان است، گفت: این قیمت ها نسبت به 
هفته گذشته شاهد کاهش ۷00 تومانی است. آزاد، با اشاره به اینکه بازار منتظر 
اجرای دستور وزیر صنعت در فروش کاالهای کارخانجات در بورس کاال به 
آهن فروشان است، گفت: بورس کاال هنوز این دستور را اجرایی نکرده و حتی 
حدود دو هفته است که خرید و فروش نیمه تعطیل شده است. رئیس اتحادیه 
آهن فروشان تصریح کرد: با وجود این کاهش قیمت، هنوز فاصله زیادی با 
قیمت واقعی آهن که حدود ۳800 تومان است داریم که امیدواریم با فروش 
کاال به آهن فروشان نیاز بازار تأمین و کاهش قیمت ها در بازار به وجود آید.

ضوابطجدیدمعامالتدرفرابورساعالمشد

معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس از اعالم اصطالحات دستورالعمل 
بر  داد.  خبر  ایران  فرابورس  در  بهادار  اوراق  معامالت  انجام  نحوه  اجرایی 
اساس ضوابط جدید مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده 
سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که 
اطالعیه آن از سوی معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران منتشر 
شد، متقاضیان خرید سهام در معامالت عمده باید واجد 8 معیار باشند که 
نخستین معیار، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در تجهیز منابع مالی 
جهت خرید در معامله عمده است. نداشتن محکومیت قطعی یا سوءپیشینه 
به واسطه ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی نیز از جمله دیگر این معیارهاست.

قیمتجدیدبلیتپروازهایداخلیمشخصشد

مصوب  داخلی  پروازهای  جدید  نرخ های  هواپیمایی  شرکت های  انجمن 
با سازمان هواپیمایی کشوری را اعالم کرد. همان طور  ایرالین ها  جلسه 
که اسعدی سامانی دبیر این انجمن اعالم کرده بود ایرالین ها پذیرفتند که 
تا پایان مهر برای سفرهای داخلی نرخ های مشخص را تعیین کنند. بر این 
اساس با احتمال تغییرات بسیار جزئی انجمن شرکت های هواپیمایی نرخ 
تمام مسیرهای داخلی را اعالم کرده که در این میان تهران با ۵۳ مسیر 
بیشترین فعالیت را در عرصه هوایی کشور دارد. در نرخ های جدید ارائه شده 
پرواز میان تهران و استان های شمالی و شهرهای مرکزی مانند اصفهان 
کمترین بها را دارد که در مرز کمتر از ۳00 هزار تومان تعیین شده است.

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/3242432۰-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماژان سازه سهامی خاص 
)در حال تصفیه(  شماره ثبت: 518  شناسه ملی: 10360018835  تاریخ انتشار: 97/6/4

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماژان سازه ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 97/6/15 در محل 
دفتر شرکت واقع در بیست متری اول شرقی مدرس پالک 15 تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران 

محترم درخواست می شود اصالتا یا وکالتاً در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: ارائه گزارش هیئت تصفیه 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 
96/12/29 3- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و یا تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه قبلی و تعیین حق 

الزحمه ها 4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار و سایر موارد قابل طرح در جلسه
هیئت تصفیه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره سه هزار و هشتصد و بیست و سه فرعی از دویست و پنجاه اصلی )3823 
فرعی از 250- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان شهید محالتی، بین معلم و خیابان هفت تیر، پالک 47 ملکی 
آقای مهدی بهارشاهی فرزند امین اله به شماره ملی 0640062989 که سند مالکیت آن ذیل صفحه 452  دفتر جلد 204 امالک 
بیرجند به نام وی صادر  و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 9 متر پی دیوار به 

پی دیوار شماره 3824 فرعی شرقا به طول 17 متر پی دیوار به پی دیوار به شماره 3821 فرعی و جنوبا به طول 9 متر درب و دیواریست به خیابان 
غربا به طول  17 متر پی دیوار به پی دیوار است به شماره 3825 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 93033 - 93/7/23 
نزد دفترخانه 6 بیرجند در قبال مبلغ چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت شش ماه موضوع بدهی آقای مهدی بهارشاهی در 
رهن موسسه مالی و اعتباری نور شعبه بیرجند قرار گرفته است. نظر به اینکه متعهد ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل 
ننموده، بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 4/950/000/000 ریال طلب خویش 
تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400606 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه 
و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، به درخواست بانک 
بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به 
شماره 96008866- 1396/12/19 ششدانگ پالک  ثبتی فوق با عرصه ای به مساحت 153 متر مربع و اعیان در دو طبقه همکف و اول به 
مساحت 200 مترمربع دارای نمای سنگ و امتیازات منصوبه که در تصرف غیر بوده و شخص ثالث نسبت به مورد رهن ادعای مالکیت نموده 
به مبلغ هشت میلیارد و ششصد میلیون ریال )8/600/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته در روز یکشنبه مورخ 1397/07/01 از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل اداره  اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. موسسه بستانکار به موجب نامه 
شماره 97/49184- 1397/5/6  اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و همچنین مازاد بر رهن پالک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ 
2/500/000/000 ریال به نفع موسسه مالی اعتباری نور در پرونده اجرایی 9600872 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند بازداشت گردیده 
است، مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد 
شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت موسسه نور جایز می باشد. چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از 

تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.    

 تاریخ انتشار:1397/06/4                 فضه رمضانی اسفدن - کفیل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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989 زندانی استان حافظ قرآن شدند
صدا و سیما - 989 زندانی در زندان های خراسان جنوبی حافظ کل یا بخش هایی از قرآن کریم شدند.  مدیرکل زندانهای 
خراسان جنوبی گفت: 3 نفر از این زندانیان که اکنون دوران محکومیت خود را سپری می کنند، حافظ کل قرآن و بقیه 
حافظ بخش هایی از قرآن شده اند. هاشمی افزود: عالوه بر این افراد، 706 نفر از خانواده های آنها نیز حافظ قرآن شدند.

کارگران  خیابان  اسم  از  کارگران  اهالی  و  مردم  ما 
رنج می بریم خیابان به این خوبی اسم خوبی ندارد 
و در مقابل خیابان نیرو هوایی که قبال اسمش به 
شیله افغانی ها معروف بود و دو ماشین از کنار هم 
به سختی رد می شوند به هر قیمتی شده باید اسم 

کارگران عوض شود.
915...726

اداره  نباشید خدمت رئیس محترم  سالم و خسته 
راه و شهرسازی لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
شیرازی  بلوار صیاد  در  واقع  جلیلیان  محله  کشی 

اقدامی نمایید. خدمت به محرومین عبادت است.
915...358
طرح تله کابین بند دره و طرح گردشگری مسیر 
بند دره تا بند امیرشاه پس از چندین سال انتظار 
شهروندان به کجا رسید؟ تعلل یک شرکت خاص 
که متولی این امر است تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ 

شورای شهر و رسانه محترم پیگیر باشند
915...254
اگرمی خواهید پارک خطی رو اجراکنید،حتماازنظرات 
مردم استفاده کنید.مسیر پیاده روی رو،حتما با ورق 
گالوانیزه ضد زنگ،مسقف نمایید،تادر روزهای آفتابی 
و بارانی و هر شرایط آب و هوایی سالمندان و مردم  

بتوانند راحت پیاده روی کنند.
915...913
سالم  چرا  شهرداری  بیرجند نسبت  به  نشستن  شهروندان 
داخل  چمن  و فضای  سبز  بی تفاوت  است ؟ بهتراست  از 

شهرهای  دیگر  الگو  بگیریم. تشکر
915...748

 جوابیه های شهرداری بیرجند
* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
زعفران،  المان های  در خصوص ساخت   97/5/18
زرشک، عناب و کاج در میادین بنا بر اعالم رئیس حوزه 
شهردار به استحضار می رساند: در خصوص طراحی و 
اجرای المان های دائم، فراخوان کشوری داده شده که 
امیدست طرح های متناسب و زیبایی از آن استخراج شود.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/5/3 در خصوص نصب پرده و کولرها در تابستان 
بنا بر اعالم سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری به 
استحضار می رساند: حدود 50 درصد ناوگان فعال حمل 
و نقل اتوبوسرانی مجهز به سیستم سرمایشی می باشد 
لذا اتوبوس هایی که سیستم سرمایشی ندارند موظف به 
استفاده  از آن  می باشند و چنانچه شهروندی موردی 
را مشاهده نمودند مراتب را به شماره 32311500-

32226564 بازرسی و کنترل خطوط سازمان اطالع 
دهند تا برخورد  قانونی صورت پذیرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری - شاید برایتان این سوال پیش آید که چرا 
مشاوره ازدواج مهم است؟ مگر قدیمی ها برای ازدواج سراغ 

مشاور می رفتند که زندگی هایشان تا این اندازه با دوام بود؟
واقعیت این است که در دنیای امروز، پیچیدگی روابط، افراد و 
مسایل و مشکالت، نیاز به مشورت گرفتن از یک متخصص 
را پر رنگ تر می کند. از سوی دیگر، نقش زنان و مردان 
در جامعه امروز بسیار متفاوت از گذشته است. همین مسئله 
پایداری زندگی ها را کمتر کرده و برای سنجش میزان تفاهم و 

سازگاری بین دو نفر، نیاز به مداخالت علمی است.
تا دیروز اگر بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر آگاهی یا وابستگی 
های اقتصادی و اجتماعی روی مشکالت شان سرپوش می 
گذاشتند، امروز با شاغل شدن بیشتر زن ها و تحصیالت باالتر 
دختران و پسران، زندگی ها شکل متفاوتی پیدا کرده است. به 
همین بهانه نشستی با کارشناسان و مشاوران این حوزه در دفتر 

آوا برگزار شد تا اهمیت لزوم مشاوره قبل ازدواج را بشناسیم.

جوانان برای برقرار کردن رابطه عاطفی و 
جسمی آموزش ندیده اند

حافظیان، مشاور و کارشناس خانواده در دانشگاه بیرجند عنوان 
می کند: جوانان ما برای  برقرار کردن ارتباط، رفع نیاز عاطفی، 

جسمی و جنسی آموزش ندیده اند. 
وی با اشاره به این که پیامدهای بعدی این آموزش ناکافی، 
رفتارهای پرخاشگرانه است، ادامه می دهد: گاهی روانشناس 
به آنها آموزش دوره های کنترل خشم را توصیه می کند ولی 

ریشه  خشم درجای دیگری است. 
وی با بیان این که جوانان باید مهارت های زندگی، همسرداری 
و روابط متقابل را قبل از ازدواج یاد بگیرند، می افزاید: الزم است 
دو نفر دالیل درستی برای ازدواج داشته باشند و فرهنگ سازی 
برای آموزش و مشاوره قبل از ازدواج نهادینه شود. وی خاطر 
نشان می کند: در خانواده ای که ارتباط دختر با پدر و  برادر کم 
است در نتیجه ارتباط با جنس مخالف و آموزش های جسمی 
و جنسی و کنترل هیجانات هم کم است و این شخص در 
برابر همسر دچار مشکل می شود و نیاز به آموزش دارد. وی 
با اشاره به این که ابتدا باید خانواده ها را آماده کنیم چرا که 
 براساس تکنولوژی و موقعیت امروزی مالک ها تغییر یافته،
می افزاید: الزم است بینش  وآگاهی افراد باال رود تا موفق 

شوند و خود دو نفر تصمیم نهایی را بگیرند. 

 وی تاکید می کند: زمانی که دو نفر خودشان با مشاوره تصمیم 
نهایی را بگیرند پای کار و تصمیمی که گرفته اند، می مانند و 

عواقب آن را می پذیرند.

شناخت و آشنایی قبل از ازدواج
الزم ولی کافی نیست

این  در  خانواده هم  کارشناس  و  روانشناس  بینشی،  محمد 

نشست عنوان می کند: متاسفانه خیلی از جوان ها برای رفع 
نیازهای جسمی ازدواج می کنند بدون اینکه آمادگی و شناخت 
الزم  برای تشکیل خانواده را داشته باشند. به گفته وی جامعه 
عالیق و تشابهات بین دو نفر را برای ازدواج کافی می داند، 
اما این اشتباه است شاید دو نفر تشابهاتی با هم داشته باشند 
ولی لزوما کامل نیست،  آنها آمادگی روانی، جسمی، اقتصادی 

و روانی را ندارند.
این روانشناس با بیان این که بعضی از مالک ها عینی و سنتی 
است، خاطر نشان می کند: دو نفری که می خواهند ازدواج کنند 
گاهی عنوان می کنند دو سال است که با هم ارتباط داریم پس 

شناخت کافی داریم که البته کافی و اصولی نیست.

بینشی خاطر نشان می کند: ازدواج پیوند دو تا قلب، دو تا 
روح ، روان و پیوند روح و جسم است. وی تناسب در عالیق 
را نشانه تفاهم می داند ولی تاکید می کند: عالقه مشترک 
در انتخاب یک رنگ، غذا و لباس دلیل مستند و کافی برای 
ازدواج موفق نیست.این مشاور خانواده با بیان این که ازدواج 
الیه هایی دارد که از دید افراد تحصیل کرده و جامعه پنهان 
است، می افزاید:  مالقات در کافی شاپ تشریفاتی و معمولی  
است اما کارشناس خبره ، تست های روانشناسی و مصاحبه 

بالینی تخصصی می گیرد، تا کامال شناخت علمی باشد. وی 
با بیان این که نکته کلیدی در اسالم داریم که زن و مرد 
لباس هم هستند، ادامه می دهد:  زن و مرد باید پوشش و 
مکمل هم  در همه زمینه ها باشند. مشاور خبره الیه پنهان 
درونی افراد را به طرف مقابل نشان می دهد. حسین امینی، 
روانشناس و کارشناس و دیگر مهمان روزنامه بیان می کند: 
الزم است الیه پنهان افراد را  بشناسیم  چون سطح انتظارات 
براساس این الیه های درونی فرد شکل می گیرد. وی تاکید 
می کند: زندگی مجردی با تاهلی فرق دارد. افراد بعد از ازدواج 
وارد دنیای واقعی می شوند بینش قبل ازدواج باعث لذت از 
زندگی واقعی می شود. وی با اشاره به این که مشاوره قبل از  

ازدواج چالش ها و پیچ و خم زندگی را به زوجین می شناساند، 
می افزاید: مشاور یاد می دهد در یک دوره حداقل 3 ماهه 
متناسب با عرف و شرع تحت نظر کارشناسان دو نفر همدیگر 
را بشناسند و الیه پنهان روحی یکدیگر را بشناسانند.وی با اشاره 
به این که مشاوره کار واقعا تخصصی است، ادامه می دهد: 
شاید خیلی ها مشاوره بلد باشند ولی متخصص در این حوزه 
نباشند و کسی که مشاوره می دهد حتما باید از فیلترها رد شود. 
وی ابراز تاسف می کند: این جسارت و خیانت است که برخی 

مشاوره و متخصص نیستند  اما در این زمینه فعالیت می کنند. 

 شناخت تناسب ناهوشیار زوجین
 نیاز به متخصص و روانشناس دارد

بهناز زال، مدرس و مسئول آموزش پیش از ازدواج بهزیستی 
هم می گوید: در سطح اول شناخت پیش از ازدواج به  تشابه 
فرهنگی، تحصیلی ، اقتصادی و فرهنگی پی برده می شود تا 
جایی که حتی گاهی تناسب ظاهری دو خانواده از نظر جمعیت 
هم در زندگی تاثیر دارد. به گفته وی در سطح دوم تناسب ها 
بررسی می شود که دو نفر  چقدر تفاهم دارند، اشتراک ظاهری، 

سلیقه ها و فهم مشترک و مسایل دیگر سنجیده می شود. وی 
تاکید می کند: خیلی مهم است دو نفر که قصد ازدواج دارند در 
مورد اختالف سلیقه ها با هم توافق کنند، این توافق قراردادی 
است که زوجین بتوانند در واقع سرمایه گذاری و ازدواج منطقی 
تناسب های  فاز سوم مشاوره   به گفته وی  باشند.  داشته 
ناهوشیار روانی  و شخصیتی دو نفر است که به سبک های 
دلبستگی برمی گردد. مسئول آموزش پیش از ازدواج بهزیستی  
تاکید می کند: قطعا دو نفر به تنهایی نمی توانند از مرحله 
تناسب ناهوشیار عبور کنند چرا که نیازمند متخصص در این 
عرصه هستند که اطالعات کافی و علمی داشته باشد. زال می 
افزاید: بعد از ازدواج نوع ارتباط متفاوت تر می شود، انتظارات 
بروز می کند و تناسب ناهوشیار نفوذ پیدا می کند. وی ادامه 
می دهد: مشاور و متخصص به زوجین کمک می کند تا در 
ازدواج که یک هندوانه در بسته است، مهارت های متناسب  و 
الزم را  آموزش ببینند.  وی تاکید می کند: پس از شناختن سطح 
ناهوشیار آنها یاد می گیرند در مقابل هر اتفاقی چه واکنشی داشته 
باشند تا بهترین تصمیم را بگیرند. به عبارتي مهارت حل تعارض 
پیدا کنند. وی با بیان اینکه زمانی که برنامه مشاوره مصداقی و 
عینی شود زوجین به آرامش می رسند، تاکید می کند: هیچ کس 
نمی تواند به تنهایی انعطاف، استقالل، هویت مشخص طرف 

مقابل را بشناسد و نیازمند متخصص در این حوزه است. 

رجوع به مشاور باید
در خانواده ها فرهنگ سازی شود

تارکی، کارشناس دفتر مشاوره سازمان بهزیستی استان هم  در 
این نشست با اشاره به این که مراجعه به مشاور باید فرهنگ 
را  طبیب  کسی  گذشته  در  شود:  می  یادآور  شود،   سازی  
نمی شناخت کم کم اینکه پیش طبیب و فرد متخصص  بروند 
فرهنگ سازی شد اکنون هم  باید فرهنگسازی شود که  برای 

مهمترین تصمیم زندگی به مشاور مراجعه کنند.
وی با بیان این که خط مشاوره 1480 تحت نظر بهزیستی 
کل استان را پوشش می دهد، می افزاید: اما برای اینکه همه 
جوانان از طرح مشاوره قبل ازدواج استفاده کنند باید همه 
رسانه ها و صدا و سیما  پای کار بیایند. وی خاطر نشان کرد: 
طرح آماز با موانع و مشکالتی روبرو بود که امیدواریم طی 
جلسات با عموم مردم و نهادهای مربوطه چون آموزش و 

پرورش آگاهی رسانی انجام شود. 

مشاور، الیه های پنهان فردی را به زوجین  می شناساند
نشست اختصاصی آوا با محوریت لزوم مشاوره قبل از ازدواج

یی
ضا

س:ر
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 »فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای کار پیمانکاران«         نوبت  اول   
دانشگاه بیرجند )مناقصه گذار به نشانی شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه( درنظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) معاونت سابق برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اسناد خزانه اسالمی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ساختمان و تأسیسات( با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/06/03 تا 

1397/06/07 به نشانی شهرستان بیرجند-خیابان شهید محالتی- حدفاصل بلوار معلم و غفاری- رو به  روی پارک آزادگان- پالک 26- طبقه اول- دفتر مهندسین مشاور پارس نقش مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهاداتمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال( براساس فهارس بها 1397مدت پیماننوع قراردادمحل اجراپروژه

تکمیل سالن اجتماعات 
به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره 96/1299188 بیرجنددانشجویی دانشگاه بیرجند

000 000 286770 156 396 615 ماهمورخ 96/05/04  ابالغی سازمان برنامه و بودجه
حداکثرساعت9 صبح روز شنبه 

ساعت9 صبح روز یکشنبه  مورخ  1397/06/24
مورخ 1397/06/25

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک 
تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( قرار داده شود. ضمنا انواع دیگر ضمانتنامه های معتبر اشاره شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران به عنوان تضمین شرکت 

درمناقصه قابل قبول می باشد.
محل فروش اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند-خیابان شهید محالتی- حدفاصل بلوار معلم و غفاری- رو به  روی پارک آزادگان-پالک 26- طبقه اول- دفتر مهندسین مشاور پارس نقش

هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ صد هزار تومان به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی  گردد. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز 
هویت نماینده معرفی شده و مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست.

محل تحویل اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه
محل گشایش پیشنهادها:  اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد.

دانشگــاه بیرجنـدمدت اعتبار پیشنهادها:  3 )سه( ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهاست. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

 »فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای«          نوبت  اول   
دانشگاه بیرجند )مناقصه گذار به آدرس شهرستان بیرجند - بلوار شهید آوینی - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه( درنظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در رشته راه وترابری )حداقل پایه پنج راه وترابری( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/06/03تا تاریخ 1397/06/05 به آدرس دانشگاه بیرجند- مدیریت امورفنی و نظارت 

برطرح های عمرانی مراجعه نمایند. 

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مدت پیمان نوع قرارداد محل اجرا موضوعپروژه 

احداث کمربندی )الین دوم ( دانشگاه 
بیرجند و اجرای توسعه پارکینگ ضلع 

جنوبی سازمان مرکزی و اجرای میدان های 
سه راه ادبیات و سازمان مرکزی

اجرای کمربندی 
وتوسعه پارکینگ 
و اجرای میدان ها 

دانشگاه 
بیرجند

 براساس بخشنامه فهرست بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به شماره 

100/65637 مورخ 8/14/ 1391 وپیوست های آن 
ابالغی سازمان برنامه و بودجه  

حداکثر ساعت 10 صبح 8،725،851،692436،300،000 4 ماه
روز شنبه مورخ 1397/06/17

ساعت 12 روز 
یکشنبه  مورخ 
 1397/06/18

تضمین شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک 
تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( قرارداده شود. ضمنآ انواع دیگر ضمانتنامه های معتبر اشاره شده درآیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران به عنوان تضمین شرکت 

درمناقصه قابل قبول می باشد
محل فروش اسنادمناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهیدآوینی -دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی

هزینه خرید اسناد به مبلغ صدهزار تومان به عهده شرکت کنندگان بوده وبه هیچ عنوان مستردنمی گردد. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت 
نماینده معرفی شده ، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست.

نشاني محل تسلیم پیشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند
دانشگــاه بیرجنـدمحل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد. پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.



باغ گلشن طبس  داده نما

اهمیت ناخن درسالمتی

با اینکه بسیاری از تغییرات جزئی ناخن با 
باال رفتن سن به وجود می آید، ولی برخی 
بیماری ها نظیر: بیماری های قلبی، ریوی، 
و  کلیوی  کبدی،  مشکالت  خونی،  کم 
دیابت نیز موجب تغییرات ناخن می شود.

لذا اگر شما در ناخن تان تغییر واضحی را 
مشاهده کردید، به پزشک متخصص پوست 

مراجعه کنید.

 بیخیال زندگی ناسالم شوید 

می دانید اصل و شرط اول موفقیت، سالمت خودتان است. اگر به سالمت 
خودتان نیندیشید یعنی اینکه بی خیال موفقیت شدید. خیلی سخت است که 
یکباره دست از یک سری تغذیه بردارید و یا تن پروری را کنار بگذارید و 
ورزش کنید. برای همین آهسته آهسته شروع کنید و به غذایی که می خورید 
اهمیت دهید و کمی هم فعالیت فیزیکی داشته باشید. تغذیه را به خصوص 
جدی بگیرید، بعضی اوقات غذای سالم کم پیدا می شود و حتی مواد غذایی 

آماده هم گاهی کامال ناسالم هستند. 
خیلی بین این دو جمله تفاوت است که: من ورزش می کنم تا امسال فالن 
شخص حاضر به معاشرت با من شود! یا من ورزش می کنم برای سالمت 

خودم. هر دو هدف دارند اما این کجا و آن کجا!

موفقیت

داستان های دنباله دار

بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

من گفتم : کاره ای نیستم. دارم تماشا می کنم و راه افتادم. مرد داخل 
مغازه شد. تکه کاشی سفیدی داشت. دیگر معطل نکردم. تکه کاشی 
را برداشتم و با تمام قوت بازویم پراندم به طرف شیشه بزرگ مغازه. 
شیشه صدایی کرد و خرد شد. صدای شیشه انگار بار سنگینی را از 
روی دلم برداشت و آن وقت دو پا داشتم دو پای دیگر هم قرض 
کردم و حاال در نرو کی در برو! نمی دانم از چند خیابان رد شده بودم 
که به احمد حسین برخوردم و فهمیدم که دیگر از مغازه خیلی دور 
شده ام. احمد حسین مثل همیشه جلوی دبستان دخترانه این بر و 
آن بر می رفت و از ماشین های سواری که دختر بچه ها را پیاده می 
کردند، گدایی می کرد. هر صبح زود کار احمد حسین همین بود. من 
عاقبت نفهمیدم که احمد حسین پیش چه کسی زندگی می کند اما 
قاسم می گفت که احمد حسین فقط یک مادربزرگ دارد که او هم 
گداست. احمد حسین خودش چیزی نمی گفت. وقتی زنگ مدرسه 
زده شد و بچه ها به کالس ها رفتند ما راه افتادیم. احمد حسین گفت: 

امروز دخل خوبی نکردم همه می گویند پول خرد نداریم.  
من گفتم : کجا می خواهی برویم؟

احمد حسین گفت: همین جوری راه می رویم دیگر.  )ادامه دارد...(

آیه روز  

فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می  کند که بیم دهید 
که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید. سوره النحل/ آیه 2

حدیث روز  

زمانی که حاکمان دروغ بگویند باران نبارد، و چون زمامدار ستم ورزد، دولت، خوار گردد. و اگر 
زکات اموال داده نشود چهارپایان از بین روند. امام رضا )علیه السالم(

یکشنبه   * 4 شهریور  1397 * شماره 4149 
4

4 شهریور روز کارمند

همه ساله در هفته دولت 4 شهریور به روز کارمند اختصاص می 
یابد و در این روز به منظور تجلیل از کارگزاران دولت جمهوری 
انتخاب،  های  مالک  تبیین  با  خدمت،  به  نهادن  ارج  و  اسالمی 
نظام  کارکنان  عظیم  خیل  نمایندگان  عنوان  به  نمونه  کارمندان 
قرار می  تقدیر  و  تشویق  مورد  و  انتخاب  نقاط کشور،  اقصی  در 
از  پس  و  سرمایه داری  رشد  با  جدید  مفهوم  در  گیرند.کارمندی 
تامین کننده  دانشگاه های غرب که  انقالب صنعتی شکل گرفت. 
نیاز جریان تولید صنعتی بودند تربیت کارمندان را بر عهده گرفتند. 
جامعه شناسان سرمایه داری قشر کارمند را یکی از طبقات چندگانه 

می دانند که از طبقات متوسط است.
تاریخچه پیدایش شغل کارمندی

منشاء پیدایش کارمندان دولتی را باید در دربارها جستجو کرد که 
پادشاهان افراد خاصی را که دارای مهارت های الزم بودند به طور 
درازمدت - در قالب مزد زمانی- استخدام می کردند و آنان را به نظام 
ارزشی خود وفادار می ساختند. با جایگزینی حکومت های جمهوری به 
جای پادشاهی، این کارمندان باید عالوه بر داشتن مهارت های الزم، 

وفاداری خود را به نظام حکومتی نیز آشکار می ساختند.
با گسترش جامعه صنعتی شمار کارمندان نسبت به کارگران به سرعت 
افزایش یافت، تا جایی که کارمندان به اهمیت اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی قابل توجهی رسیدند و عالوه بر دریافت حقوق مناسب، به 

پست های اجرایی متناسب رسیدند.
مشکالت نظام اداری

روز کارمند بیش از آنکه از جهت فرمایشی و شعاری حائز اهمیت باشد 

فرصتی است مناسب برای تبیین جایگاه و رفع مشکالت کارمندان. از 
آنجا که کارمندان با دلسوزی و حسن نیت وقت خود را صرف خدمت 
به مردم و نظام می کنند دولت باید توجه ویژه ای نسبت به آنان مبذول 
دارد و با طراحی برنامه های صحیح بیشترین استفاده را از این نیروی 

صادق و زحمتکش جهت پیشبرد اهداف خود ببرد.
یک محقق علوم اجتماعی در مورد مشکالت نظام اداری کنونی ما 
چنین می گوید: بزرگترین مشکل نظام اداری در کشور ما که متأثر از 
وضعیت کلی جامعه است، حاکمیت نداشتن یک فرهنگ صحیح میان 
مدیران، کارکنان و ارباب رجوع است. اگر بررسی های الزم انجام شود 
شاید نمونه های بسیاری از رفتارهای غیر منطقی و نامعقول در سطح 
ادارات خود را نشان دهد. به عنوان نمونه وقتی شخصی برای امضای 
پرونده ای وارد یک اداره می شود منشی رئیس می گوید: آقای رئیس 
تشریف ندارند، جلسه هستند، مأموریت هستند، کاری فوق العاده پیش 
آمده و هزار دلیلی که به هر حال فرقی برای ارباب رجوع نمی کند 
چون کار او انجام نمی شود. در اینجا حاضر نبودن فرد انجام دهنده کار 
در مواقع اداری و مراجعه ارباب رجوع نوعی تخلف از مقررات و قوانین 
به حساب می آید که در جای خود قابل پیگیری است. در یک نظام 
اداری متحول، متوازن و سالم نباید مدیران و یا افراد مسئول انجام کار 
در ساعات اداری و زمانی که ارباب رجوع برای انجام کار به محل 

وظیفه آنان مراجعه می کنند، در محل حود حاضر نباشند.

یک لحظه مکث کن . . . 

معجزه مورچه ها
 برای بهبود شنوایی

 

و  درمان  مورچه،  روغن  درمانی  خواص  از 
بهبود وز وز گوش و افزایش شنوایی برای 
با کاهش قدرت شنوایی  افرادی است که 

مواجه شده اند. 
این  درمان  برای  سنتی  طب  درمانگران 
عارضه به بیماران شان توصیه می کردند که 
مقدار مشخصی از این روغن را درون گوش 

بچکانند و برای درمان اقدام کنند.

علت خشكی دهان را پیگیری کنید

اولین سد  دهان،  بزاق  که  نکنید  فراموش 
دفاعی بدن برای جلوگیری از ورود باکتری 
و تکثیر آن در دهان و دستگاه گوارش و 
و  دندان ها  پوسیدگی  از  کننده  ممانعت 
بروز بیماری های لثه ای است. پس کاهش 
بزاق و بروز خشکی و کم آبی دهان و زبان، 
اتفاقی است که باید هرچه زودتر با مراجعه به 

پزشک و دندانپزشک علت یابی شود.

انواع مواد غذایی و نوشیدنی های شیرین و  * مصرف قند، شکر، 
نوشابه را کم کنید.

* مصرف مواد غذایی دارای قندهای ساده )شیرینی، شکالت، آب 
نبات، مربا، انواع شربت ها و نوشابه ها( را کاهش دهید.

* بهتر است به جای انواع شیرینی از میوه هایی با طعم شیرین )مثل 
خرما و انواع میوه های خشک( استفاده کنید.

* به جای مصرف نوشابه های شیرین و گازدار از آب دوغ، کفیر، آب 

میوه تازه و طبیعی و ... استفاده کنید.توجه داشته باشید درصورتی که 
بیش از میزان مورد نیاز مواد قندی و شیرین مصرف شود، باعث اضافه 
وزن، چاقی، افزایش فشار خون و افزایش چربی خون می شود. به 
عالوه مصرف زیاد مواد قندی سبب ایجاد پوسیدگی دندان به ویژه 
کودکان می شود. عادت کردن ذائقه به مواد شیرین که به طور معمول 
از دوران کودکی شروع می شود، عوارض متعددی نظیر اضافه وزن، 

دیابت و آرتریت را در سنین باالتر به دنبال خواهد داشت.

قند کمتر، سالمتی بیشتر

جدول 4149                        

براي   - تنقالت  از   -  1 افقي: 
کارکردن  همه  خود  منظور  انجام 
شعر  پدر   - آشفته   - مگر   -2
ملي  سازمان   - آبرو  بي   -3 نو 
 - امریکا  فضایي  و  هوانوردي 
تخت سلطنت 4- حالي کردن - 
عالمت مصدر جعلي - جایگزین 
کبریت 5- یک عامیانه - زندگاني 
نشده!   شاد  هنوز   - خسارت   -
عاقبت  در  اتوبوس فضایي -   -6
کاري نگریستن - خانه انسانهاي 
درد - شناخته  رنج،  نخستین 7- 
شده ترین اثر صادق هدایت و از 
مادربزرگ   - ادبیات  شاهکارهاي 
8- نوعي پارچه نخي مانند متقال 
- کشور عجایب - از ر گهاي مهم 
نامي   - شطرنج  بازنده   -9 بدن 
دخترانه - کلمه نهي از گفتن 10- 
بخشهاي  از  یکي   - بیشه  شیر 
باریک  نان   - اسپانیا  خودمختار 
شاه  مخفف   -11 شکل  لولهاي 
- کشوري در مدیترانه -کناره دریا 
- همگي 12- بسیار پاک - حرف 
ندا - بیماري عفوني 13- پیامبران 
- محکم و قاطع - درودگر 14- 
خواب خوش - لباس زمستاني - 
وصله هنري 15- کنایه از کار بي 

نتیجه کردن - با اهمیت
فاش   - چریک   -1 عمودي: 
 - نظري  حکمت   -2 عیان  و 
آهنگر   -3 فرزندزاده   - بساوایي 
همیشه  درختي   - شاهنامه 
و  اشاره   -4 آشکارکننده   - سبز 
رمز - پوستین - وسیله سنجش 
5- رنگي براي خودرو - با اعتبار 
- فرودگاه نظامي روسیه 6- قوم 
 - تکانه   - تلفني  میوه   - آتیال 
خوب نیست 7- آلودگي - لیست 
نمره شاگرد  نوعي کامیون 8-   -
زرنگ - فن، شگرد - باالي چشم 

9- کتاب مقدس هندوان - محو 
کردن غم از دل - شهري باستاني 
واقع در بخش مرکزي شهرستان 
کنگان در استان بوشهر 10- نفس 
نیاکان  نازک -  سوزناک - تخته 
- به رخ کشیدن احسان 11 میوه 
ساوه - سربار، باعث زحمت - پول 
ژاپن 12- شنیدن - جدید - کوره 
13- زرنگ و بال - در جنگ مي 
 - دشت   -14 گناهکار   - گیرند 
حبل الورید - ناتوان از حل مشکل 
نوعي   - ناخوشایند   -15 میشود 
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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شعبه دیگری ندارد         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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

به یک منشی خانم با روابط 
عمومی باال جهت کار در دفتر 

کابینت سازی نیازمندیم.
خیابان پاسداران ، نبش پاسداران 27 

کابینت ایده آل
09155626909- شهریاری

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

به دو پیک موتوری برای کار
 در غذای آماده نیازمندیم.

آدرس: نبش توحید 11
 غذا آماده جوجه طالیی

09157565201

تخریب و بازسازی ساختمان  09155626033- 09302761630

دالیـا  پروتئیـــن
 * خیارشور نول  )دبه ای( 22500 تومان
* خیارشـور یک)دبـه ای( 15500تومان
 * پنیر پیتزا همسفر یک 16800 تومان
 * پنیر پیتزا همسفر دو 15800 تومان
* ذرت منجمـــد      128500 تومان
* خالل سیب الوی      54500 تومان
 * همبرگر مام 60 درصد  13200 تومان

 * همبرگر30 درصد شهراد 2700 تومان
 *همبرگر60درصد شهراد52500 تومان
 *کباب لقمه 70درصد شهراد   3700 تومان 
 *استیک 10 تایی شهراد 10200 تومان
  * سوسیس آلمانی 2 شهراد   3700 تومان
 * سوسیس آلمانی 1 شهراد    4700 تومان

بازار روز پاسداران غرفه 20   09353315656/ 32442876 -056 بهروش

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

یک قطعه زمین 3000 متری 
مزروعی، نهال کاری شده، 150 
متر استخر، یک ساعت آب چاه 

و 30 متر انباری واقع در 
کالته ملک 5 کیلومتری خوسف 

به فروش می رسد.
09155615638  

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

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

فـروشی 
گلخانه مکانیزه به همراه ویالی شیک 
با کلیه امکانات، 15کیلومتری شهر، 
درآمد بسیار عالی به صورت نقد 

و اقساط به فروش می رسد.
09155610164

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

فروش فوری پوشـاک مجلسی 
شامل دکور خوب، مکان  عالی ، دید  کافی
 و مشتری قابل قبول به دلیل مهاجرت 

به صورت نقد و اقساط یا معاوضه 
با اتومبیل واگذار می شود.    

09213826400
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از آغاز امسال 75 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی به مردم استان پرداخت شده است. به 
سهم  گفت:  استاندار  سیما،  و  صدا  گزارش 
خراسان جنوبی از تسهیالت اشتغال روستایی 
336 میلیارد تومان بوده که تا کنون 133 میلیارد 
تومان آن ابالغ شده است.مروج الشریعه افزود: از 
محل این اعتبار تا کنون 97 میلیارد تومان عقد 
قرارداد بانکی بسته شده که 75 میلیارد تومان به 
متقاضیان پرداخت و از محل آن برای 2 هزار 
نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. وی گفت: 

اعتبار  با  اشتغال روستایی  همچنین 14 طرح 
200 میلیون تومان و اشتغالزایی 1200 نفر در 
کارگروه ملی این اعتبارات در حال بررسی برای 
اختصاص اعتبار است. استاندار گفت: برای ایجاد 
فرصت های شغلی بیشتر، همچنین 68 میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال با نرخ سود 8 درصد به 
متقاضیان اعطا می شود. مروج الشریعه از ابالغ 
148 میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و 
بودجه کشور به این استان خبر داد و افزود: 100 
میلیارد تومان از این اعتبار به صورت تسهیالت 

بانکی با نرخ 4 درصد به افراد خسارت دیده از 
بارش های بهاره و 48 میلیارد تومان هم برای 
جبران خسارت های ناشی از خشکسالی ها به 
کشاورزان و دامداران پرداخت می شود. وی در 
خصوص دوبانده شدن راه های استان هم گفت: 
ضمن اینکه سرمایه گذار می تواند از تسهیالت 
بانکی استفاده کند، امکان استفاده از منابع مالی 
بخش غیردولتی و اعطای تسهیالت به بانک ها 
هم فراهم شده است  که در این خصوص بانک 
ملی خراسان جنوبی و رضوی اعالم آمادگی 

برای تأمین منابع مالی و مشارکت در این طرح را 
کرده اند. مروج الشریعه، تأمین آب استان را یکی 
از مهمترین نیازهای استان اعالم کرد و گفت: 
چنانچه تصفیه و نمک زدایی آب از ساحل چابهار 
تا مشهد انجام شود، عالوه بر برخورداری 10 و 
نیم میلیون نفر جمعیت از آب در 3 استان سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی، 7 هزار و 
680 واحد صنعتی و معدنی و حوزه کشاورزی نیز 
در این سه استان از مزایای آن بهره مند خواهند 
 شد. وی افزود: تالش می کنیم تا پایان امسال

تومان  میلیارد   900 استان،  معادن  حوزه  در 
سرمایه گذاری را جذب کنیم.

گروه خبر- استاندار گفت: در شرایط سخت فعلی 
دولت به همراهی مردم نیاز دارد و مساجد فرصت 
مغتنمی است که باید برای اطالع رسانی به افکار 

عمومی در این زمینه از آن استفاده کرد.
روز گذشته پنجمین شورای اداری خراسان جنوبی  
با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار به 

همراه جمعی از مسئوالن برگزار گردید.  

هفته دولت فرصت مناسبی
برای بیان واقعیت ها است

ولی فقیه در این جلسه با بیان اینکه امروز آمریکا با 
فشار اقتصادی، شعاری می دهد که از عهده اش بر 
نمی آید، گفت: جایگاه نظام اسالمی و جمهوری 
اسالمی برای عموم روشن است چرا که سابقه 
کهن در آرمان های همه انبیاء دارد. آیت ا... عبادی 
بیان کرد: استکبار تاکنون جنایت های زیادی انجام 
نمونه  زنان بی گناه  و  داده که کشتن کودکان 

مشمئزکننده اوست. وی بیان کرد: جنایات آمریکا 
پیروزی نیست بلکه عین شکست بوده که اثبات 
آن نیازمند صبر است. وی با بیان اینکه باید در 

بیان شود،  واقعیت ها  روانی  مقابل جنگ های 
گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان 
عملکردها و واقعیت هاست. نماینده ولی فقیه بیان 
کرد: مسئوالن باید طی هفته دولت در مساجد 
انجام  آنچه  از  و  بنشینند  مردم  پای صحبت 

داده اند، اطالع رسانی کنند.

باید داشته های کشور را مدیریت کنیم

مروج الشریعه  در ادامه  اظهار کرد: دولت به عنوان 
پیشانی کل نظام باید پاسخگوی تمام اجزا در ابعاد 
ملی و جهانی باشد. وی با اشاره به تالش یک 
ساله مدیران در استان برای ارائه خدمات به مردم 
افزود: شرایط ویژه کشور ایجاب می کند که 

فراتر از تالش های عادی و جاری پا در عرصه 
مدیریت جهادی به معنای واقعی بگذاریم. وی 
تاکید کرد: باید داشته های کشور را مدیریت 
کنیم و برای این کار مسیری هم شروع شده 
که البته شاید با خطا مواجه بوده و اما با اصالح و 
تکمیل می توان به از بین بردن مشکالت امیدوار 
بود. استاندار با تاکید بر اینکه به همکاری مردم 
نیازمند هستیم، افزود: بنا نیست در وضع ویژه 
کشور همه مشکالت و کم و کاستی ها به مردم 
منتقل شود ولی باید بین مردم حضور یافت و آن 
بخش از واقعیت ها که نیازمند همکاری است 

بیان کنیم که اینجا نقش رسانه نیز مهم است.

گذر از مشکالت موجود 
در گرو اتکا به خودباوری

مروج الشریعه با بیان اینکه خوی استکبار می طلبد 
که همه باب میل او رفتار کنند، گفت: استکبار می 

خواهد در یک تقسیم کار جهانی مسیر پیشرفت 
از  کشور  گذر  وی  کند.  مشخص  را  کشورها 
مشکالت موجود را در گرو اتکا به ملت ، استناد به 
کالم وحی و خودباوری دانست و افزود: باید انرژی 
نیروهای جوان با رویکرد مثبت برای مدیریت 
هوشمند نظام به کار گرفته شود. وی ادامه داد: 
برای حفظ آرامش مردم با پشتوانه قانون مصمم 
هستیم و به هیچ وجه اجازه این رفتارها را نخواهیم 
داد. مروج الشریعه با اشاره به فعالیت ناجوانمردانه 
برخی شبکه های اجتماعی خاطر نشان کرد: 
مدیران و همه اجزای نظام نباید نسبت به فعالیت 
های خارج از عرف بی تفاوت باشند. وی با بیان 
اینکه تاالرهای گفت و گو فضای مناسب برای 
پذیرش جوانان با هر تفکری بر پایه موازین شرع 
و عقل است، گفت: امروز که تصمیم های کالن 
در شورای عالی گرفته می شود فرصتی برای نظام 

است که در برخی روش ها بازنگری کنند.

فرمانده ارشد آجا در استان با بیان اینکه نیروهای 
مسلح همواره آمادگی 100 درصدی دارند، گفت: در 
حال حاضر هیچ تهدیدی برای کشور وجود ندارد.  
به گزارش تسنیم، امیر علی اکبر عباسی تجدد صبح 
دیروز در نشست خبری اظهارکرد: کشور ایران 
اسالمی در حال حاضر همچون جزیره آرام در 
اقیانوس متالطم قرار داشته و پیرامون ما عناصر 
تکفیری داعش در حال فعالیت است اما به برکت 
بیداری مردم بصیر، خداجو و با پشتوانه رهبری 
مدبر و فعالیت های شبانه روزی نیروهای مسلح 

جرأت جسارت به ایران را ندارند. 
وی افزود: همواره پیام جمهوری اسالمی ایران 
برای کشورهای همسایه صلح و ثبات منطقه ای 
است و فرزندان ملت در ارتش مکتبی و والیی در 
برابر هر تعرضی به مرزها همچون مشتی آهنین  
هستند و همواره نیروهای مسلح و به ویژه ارتش 

برای کشور مایه آرامش و دلگرمی است.

پدافند هوایی، یگانی فرانیرویی
عباسی تجدد گفت: پدافند هوایی از پیکره نیروی 

هوایی ارتش جدا و امروز به عنوان یک یگان 
فرا نیرویی، هدایت عملیات پدافند هوایی همه 
یگان های پدافند هوایی نیروهای مسلح اعم از 

سپاه، ارتش، بسیج و نیروی نظامی را بر عهده دارد. 
وی اظهار کرد: پدافند هوایی سهم عمده خود را در 
تولید امنیت ملی ایفا می کند و در زمان هشت سال 
دفاع مقدس همزمان با حضور دائمی در صحنه 
نبرد و تمامی عملیات های انجام شده با استقرار در  
پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، پایانه های 

نفتی، اسکله ها، کارخانجات و ذوب آهن نقش 
موثری در تامین امنیت و حفظ و حراست از منابع 

درآمدی کشور ایفا کرد. 

رهگیری ، درگیری
و انهدام هواپیمای دشمن

فرمانده پدافند هوایی استان خراسان جنوبی با بیان 
اینکه در 8 سال دفاع مقدس پدافند به گونه ای 
عمل کرد که عالوه بر سرنگونی 605 هواپیما ، 67 
فروند بالگرد دشمن، سه بار نیروی هوایی عراق به 

کلی نابود شد و 59 خلبان عراقی را اسیر کرد، ادامه 
داد: در پدافند هوایی ماموریت هایی از جمله کشف 
هر گونه اهداف پرنده توسط رادارهای مختلف و 
تجهیزات شنود الکترونیکی و دیده بانی بصری و 
مرحله تشخیص دوست از دشمن به خوبی انجام 
می شود. به گفته وی رهگیری ، درگیری و انهدام 
هواپیمای دشمن از دیگر ماموریت ها است که اگر 
هواپیمای دشمن به اخطارهای شبکه یکپارچه 
پدافندی توجه نکند و از مرزهای ایران خارج نشود 
فرمانده صحنه نبرد دستور انهدام آن را توسط 
هواپیمای خودی شکاری و با سامانه موشکی 
توپخانه ای صادر می کند. عباسی تجدد با تاکید بر 
این که شبکه پدافند هوایی ماموریت دائمی داشته 
تا همه پروازها را از لحظه ورود تا خروج از کشور 
رصد کند، افزود: این ماموریت مستمر و بدون 
تعطیلی است و نباید حتی به واسطه اختالل فنی 

در سیستم ها و تجهیزات لحظه ای متوقف شود. 

تجهیزات نیروهای مسلح بومی است
هوایی  پدافند  هفته  در  اینکه  بیان  با  وی 

برنامه های متعددی برگزار می شود، اظهار کرد: 
ورزشی،  مسابقات  نمونه،  کارکنان  از  تجلیل 
تقدیر از داروسازان، تجلیل از سربازان نمونه، 
سرپایی  ویزیت  ولی فقیه،  نماینده  با  دیدار 
نماز جمعه در 9 شهرستان  رایگان در محل 

پیش بینی شده است. 
فرمانده ارشد آجا در استان خراسان جنوبی افزود: 
پدافند یک شبکه و مجموعه حلقه ها برای 360 
درجه کشور است و ماموریت ما کشف اشیای 
پرنده است و در مسیرهایی که احتمال تهدید است 

سامانه های جدیدی مستقر کردیم.
عباسی تجدد گفت: رسانه های معاند به دنبال 
ایجاد یاس و ناامیدی در کشور هستند و عملیات 
روانی که دشمن جزو هدف خود قرار داده برای 
این است که مردم باور کنند توانایی دفاع نداریم 
در  که  تجهیزاتی  تمام  است  این  واقعیت  و 
نیروهای مسلح وجود دارد به روز و بومی است 
و نیروهای مسلح در خراسان جنوبی با آمادگی 
100 درصد همراه با تجهیزات نوآوری شده در 

برابر هر تهاجمی ایستادگی می کنند.

دولت در شرایط فعلی به همراهی مردم نیاز دارد

هیچ تهدیدی برای کشور وجود ندارد

جذب 900 میلیارد تومان سرمایه تا پایان امسال

*نماینده ولی فقیه در استان با اجتماع اصحاب صاحب 
 الزمانی سید الشهدا)ع( و مداح  مطرح کشوری؛ مهدی 

رسولی دیدار و گفتگو کردند.
*صبح دیروز استاندار، به همراه معاونان و جمعی از مدیران 
ستادي و استاني  در اولین برنامه کاری خود درهفته 
دولت با آرمان هاي واالي شهدا تجدید میثاق کردند.
*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: 
145 کالس درس تا مهر سال جاری در استان به 

بهره برداری می رسد.
*مدیر جهاد کشاورزی سرایان از بهره برداری 33 طرح 
و پروژه شاخص بخش کشاورزی این شهرستان در 

هفته دولت امسال خبر داد.
پروژه  زنی 133  کلنگ  و  افتتاح  از  قاین  *فرماندار 
عمرانی، خدماتی و فرهنگی در این شهرستان همزمان 

با هفته دولت خبر داد.
*به گفته مدیرعامل شرکت گاز 12 شهر خراسان 

جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.
*گروه جهادی فدائیان رهبر، 12 روز خدمت خالصانه در 

روستای میریک شهرستان بیرجند انجام داد.
*به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، بازدید از گنجینه 

تنوع زیستی استان رایگان است.
*رئیس اداره قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه از 
سهمیه 14 هزار نفری خراسان جنوبی در طرح تربیت 

حافظان قرآن خبر داد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“من در اینجا از مسئولین سپاه مي خواهم تا بیشتر به مظلومین برسند همین 
جبهه ها را مظلومین و مستضعفان پر کرده اند.”

شهید حسین چداني

گامی دیگر برای
 ارتقاء سالمت غذایی استان

رضایی- روز گذشته به مناسبت آغاز هفته دولت، 
ساختمان شبکه دامپزشکی بیرجند با حضور رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور ، استاندار ، فرماندار بیرجند و 
جمعی از مسئوالن استان افتتاح شد. رفیعی پور رئیس 
راه  از  خرسندی  ابراز  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
اندازی این مجموعه بیان کرد: ساخت این آزمایشگاه 
در امنیت اقتصادی و غذایی استان بسیاری موثر بوده 
و دژ محکمی برای توسعه بهداشت عمومی و تجارت 
بین المللی خواهد بود. وی ادامه داد: برای ساخت این 
آزمایشگاه در فاز اول مبلغ 700 میلیون تومان تخصیص 
یافته است، برای فاز دوم نیزکه تجهیز آزمایشگاه 
PcR و آزمایشگاه اداره کل است مبلغ 600 میلیون 

تومان اختصاص داده شده است. استاندار نیز بیان کرد: 
 هفته دولت فرصت مناسبی برای دولتمردان است که 
می توانند گزارش عملکردهای یک ساله را به مردم 
ارئه دهند که این موضوع  موجب تقویت تعامل بین 
مردم و دولت می شود. مروج الشریعه با اشاره به اینکه 
هفته دولت، هفته بازنگری در روش ها و نگاه هاست، 
ادامه داد:چشم اندازی که برای جامعه تعریف می شود 
و همچنین بکارگیری ظرفیت های جامعه بسیار مهم 

است. )مشروح خبر در شماره آتی روزنامه(

طرح هادی ۶۴ روستا
به بهره برداری می رسد

مهر-مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از افتتاح 
طرح هادی 64 روستای استان همزمان با هفته دولت 
خبر داد. آسمانی مقدم اظهار کرد: طی این هفته یکصد 
و هفتاد و سومین جلد سند مالکیت شهری و روستایی 
در شهرستان نهبندان و دویست و هشتاد و یکمین جلد 
سند مالکیت شهری و روستایی در شهرستان سربیشه 
تحویل متقاضیان می شود.وی بیان کرد: مجموع اعتبار 
مصوب این پروژه ها بالغ بر 61 میلیارد و 289 میلیون 
ریال بوده و تاکنون بالغ بر 32 میلیارد و 346 میلیون 
ریال از سوی دهیاری ها هزینه شده است. مدیرکل 
بنیاد مسکن خراسان جنوبی همچنین از بهره برداری 
266 واحد مسکن طرح نوسازی و بهسازی مسکن 

روستایی طی این هفته خبر داد.

هیئت تجاری - اقتصادی فراه افغانستان 
در خراسان جنوبی

افغانستان  فراه  والیت  والی  گذشته  کاوش-روز 
این کشور به  اقتصادی  به همراه هیئت تجاری- 
بیرجند سفر کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و منابع انسانی استاندار گفت: این هیئت با هدف 
تحکیم روابط اقتصادی خراسان جنوبی با والیت 
فراه افغانستان وارد بیرجند شد. جزئیات سفر هیئت 
تجاری - اقتصادی والیت فراه افغانستان در شماره 

های بعدی اطالع رسانی خواهد شد.

خانه دار شدن معلوالن و مددجویان 
بهزیستی خراسان جنوبی در هفته دولت

ایسنا-مدیرکل بهزیستی گفت: در هفته دولت امسال 
160 واحد مسکونی معلوالن و مددجویان بهزیستی و 
چندین طرح اشتغال و مرکز تحت نظارت در راستای 
اهداف بهزیستی با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 700 
میلیون تومان به بهره برداری می رسد. عرب نژاد، دیروز 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد 132 واحد 
مربوط به خانوارهای تک معلولی و از پروژه تعاونی 
مسکن سکنی گستر در بیرجند هفت واحد مسکونی 
مربوط به خانوارهای دارای حداقل دو معلول شهری 
است و 21 واحد مسکونی روستایی متعلق به خانوارهای 
است. استان  در  باال  به  معلول  دو  حداقل  دارای 

دستگاه های اجرایی بدون دریافت پروانه 
ساختمانی هیچ پروژه ای را آغاز نکنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: هفته 
تسنیم-گذشته 15 پروژه را از مرحله افتتاح خارج کردیم 
و این کار به دلیل نداشتن پروانه ساخت است. علوی  
مقدم  در مراسم افتتاح بوستان سایت اداری بیرجند 
موفقیتی  سازمان ها  و  نهادها  مجموعه  کرد:  اظهار 
نخواهند داشت مگر اینکه همه بخش های مختلف به 
یاری هم بشتابند. وی با اشاره به اینکه هر پروژه ای که 
کلنگ زنی و افتتاح شود باید تمام برنامه ها و توافقاتی را 
که با شهرداری دارد تعیین تکلیف کند، گفت: همچنین 
پروژه  ای کلنگ آن به زمین نخواهد خورد مگر اینکه 
پروانه ساختمان گرفته باشد. وی تصریح کرد: از اوایل 
مهر شهردار اختیار تام دارد با هر دستگاه اجرایی که 
پروانه ساختمانی را دریافت نکند، برخورد کند و ما نیز 
از شهرداری حمایت خواهیم کرد. اقدامات شهرداری در 

راستای خدمت به مردم تبدیل خواهد بود.

بیش از 100 كیلوگرم تریاك كشف شد 

فرمانده انتظامي از کشف 106کیلو و 800گرم تریاك در 
عملیات پلیس استان خبر داد. مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان با همکاري مأموران انتظامي نهبندان 
هنگام کنترل محورهاي عبوري 2 خودروي قاچاقچیان 
را در محورهاي فرعي این شهرستان شناسایي و با 

اجراي طرح مهار متوقف کردند.

گوسفندی كه صاحبش را
 به كام مرگ كشاند

مرد 52 ساله ماژانی، برای نجات گوسفندش در استخر 
غرق شد. مسئول فوریت های پزشکی خوسف گفت:  
جمعه شب گذشته در پی تماسی با اورژانس مبنی بر 
غرق شدن یک مرد 52 ساله در استخر روستای ماژان، 
تکنسین های اورژانس ماژان به محل حادثه اعزام اما با 

پیکر بی جان این مرد مواجه شدند.

حوادث استان
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اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
۱۳976۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱5۴7-۱۳97/5/۱6 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا شایان پور فرزند علی به شماره شناسنامه ۱ صادره از 
بیرجند و شماره ملی ۰65۲۲5۲۰۰۱ نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 5۴/65 مترمربع قسمتی از پالک ۱۳96- اصلی بخش ۲ 
بیرجند از محل مالکیت محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/04    علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و كارگر ماهر داخل و خارج شهر

شهرام  مداحی
0915  3۶3  3۶۴7 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528
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 پیامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
یَف راِحٌل، وإنَّ العاِریََة َمردوَدةٌ نیا َضیٌف، وما في أیدیِهم عاِریٌَة، وإنَّ الضَّ إنَّ النّاَس فِي الدُّ

مردم در دنیا، میهمان هستند و آنچه در اختیار دارند، عاریت است. میهمان، رفتنی است و عاریت، 
پس دادنی.

)إرشاد القلوب ، ص 23(

عکس: رضایی

سازی  لعاب  واحد  دیروز  - ظهر  الهام حسینی  سیده 
استاندار  برکت  و  پرخیر  با دستان  فرزاد  کارخانه کاشی 
خراسان جنوبی افتتاح شد و همزمان با آن، مروج الشریعه 
همراه با جمعی از مسئوالن استان بازدیدی از این مجموعه 

داشتند.
استاندار در حاشیه بازدید، مجتمع کاشی فرزاد را بسیار 
فعال ، پویا و رو به توسعه دانست و افزود: همه این ویژگی 
عاشق  و  مند  عالقه  توانمند،  مدیری  وجود  دلیل  به  ها 
صنعت و تولید صنعتی یعنی آقای فالحی، کارآفرین بزرگ 
این مجموعه است. وی تاکید کرد: هر مورد و مشکلی که 

آقای فالحی مطرح کنند حتما پیگیری خواهیم کرد.
تولید کنندگان استان به عنوان سربازان خط مقدم 

جبهه اقتصادی
فالحی مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد نیز ضمن 
تشکر از حضور استاندار و مسئوالن همراه وی بیان کرد: با 
توجه به درخواست های تولید کنندگان خراسان جنوبی 
با معافیت های مالیاتی که در  رابطه  و حتی کشور، در 
حقیقت به خیلی از تولید کنندگان آسیب وارد کرده و 
شدیم.  موضوع  این  پیگیر  است،  گرفته  را  تولید  قدرت 
وی از تک تک مسئوالن استان و کشور تقاضا کرد: برای 
کنندگان  تولید  از  حمایت  و  صنعتی  واحدهای  حیات 

خصوصا منطقه خراسان جنوبی تالش کنند. 
فالحی از تولید کنندگان استان به عنوان سربازان خط 
مرز  از  حراست  برای  مرزبانانی  و  اقتصادی  جبهه  مقدم 
کشور با افغانستان یاد کرد و ادامه داد: محدودیت های 
این استان اعم از جاده های دوطرفه به نام جاده مرگ، 
مبادالتی  های  جاده  و  هواپیمایی  ریلی، خط  نبود خط 

پوشیده  مسئولی  هیچ  بر  مناسب،  مرزی  درون  و  برون 
نیست و نیاز به معافیت های مالیاتی 20 ساله در راستای 
به  آن  نقاط  تمام  برای  استان  اقتصاد  پیشرفت  و  رونق 
و  کاشی  مجتمع  مدیر  دیده می شود.  مرز  در  خصوص 
سرامیک فرزاد این توجه ها را عاملی برای جلوگیری از 
مهاجرت مردم منطقه به کالن شهرها نیز عنوان کرد و 
یادآور شد: در همین راستا حمایت شما مسئوالن بیش از 

پیش نیاز است.
فالحی در بخشی از سخنانش به معافیت های 20 ساله 
قزوین  کاسپین  و  یزد  اردکان  فریمان،  صنعتی  شهرک 
اشاره کرد و افزود: شهرک صنعتی بیرجند و قاین شامل 
این گونه معافیت ها نمی شود. وی ضمن تشکر از پیگیری 
های مجدانه استاندار برای معافیت مالیاتی این دو شهرک 
صنعتی از طرف صنعتگران بزرگ استان، بیان کرد: این 
موضوع خواسته همه صنعتگران است و تقاضا داریم دنباله 
کار تا رسیدن به نتیجه و معافیت صد در صدی گرفته 

شود.
سایر  از  تر  کیفیت  با  سازی،  لعاب  واحد  تولیدات 

نقاط کشور
فالحی درباره واحد لعاب سازی این کارخانه نیز بیان کرد: 
ما از صنعتگران قدیمی این کشور هستیم و مدت ها لعاب 
را از نقاط دیگر وارد می کردیم، ولی با مشکالتی که برای 
تامین مواد اولیه ایجاد شد و کیفیت آن هم مد نظر ما 
به  باال، تصمیم  تقاضای  و  تولید  به حجم  توجه  با  نبود، 
اندازی واحد رنگ و لعاب گرفتیم. به گفته وی این  راه 
واحد با ایجاد اشتغال مستقیم برای 50 نفر نیروی بومی و 
 تولید لعابی با کیفیت تر از آن چه که از خارج استان تهیه 

می شد، فعالیت خود را شروع کرد.
این  به  اشاره  با  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  مجتمع  مدیر 
به سرمایه گذاری  نیاز  واحدها  قبیل  این  اندازی  راه  که 
سنگینی دارد، خاطرنشان کرد: مجموع سرمایه گذاری با 
وضع فعلی انبارها و خرید مواد اولیه، بیش از 10 میلیارد 
تومان است. فالحی با اعتقاد بر این که ظرفیت تولید به 
حدی است که خارج از استان را نیز می توان پشتیبانی 
کرد، ادامه داد: اکنون ظرفیت تولید 50 تن در روز است و 
می توان گفت در زمینه تهیه لعاب خودکفا شده و وابسته 
نیستیم. به گفته وی، زیربنای این واحد 3 هکتار بوده و 

20 میلیارد تومان سرمایه در گردش آن است.
صادرات بالغ بر 10 میلیون دالر 

وی به شرکت کاغذسازی »هادی گستر« که با استفاده 
از ماشین آالت سلولوزی کاغذ و کربناتی در دست اقدام 
برای راه اندازی است، اشاره کرد و افزود: این پروژه مد 
نظر حجت االسالم عبادی نماینده مردم بیرجند، خوسف 
و درمیان، مروج الشریعه استاندار و مسئوالن استان قرار 
گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک با حل مشکالت آب و 

زمین شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد با بیان این که در این 
مجموعه برای بیش از 700 نفر اشتغال ایجاد شده است، 
میلیارد  از 10  بیش  تاکنون  ابتدای سال  از  کرد:  اضافه 

تومان ماشین آالت جدید در مجتمع نصب شده است. 
گفتنی است؛ تولیدات این مجتمع به کشورهای آسیای 
میانه، شمال آفریقا، افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه 
صادر می شود و از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 10 میلیون 

دالر صادرات انجام شده است.

مجتمع کارخانجات کاشی فرزاد، قلب تپنده شهرک صنعتی
استاندار خراسان جنوبی: درخواست های این مجموعه بزرگ را حتما پیگیری می کنیم


