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خراسان جنوبی؛ 
تنگه احد امنیت کشور!

سیل مهاجرت از روستاها با کم آبی 
به  آن  از  بسیاری  که  خشکسالی  و 
اوج  به  کنند،  می  تعبیر  اقلیم  تغییر 
خود رسیده است. این سیل خانمان 
برافکن، در بین راه، از زندگی و آرزو 
و مال و خاک و دام و باغ، هرچه را 
دیده و هرچه را شنیده، از میان برداشته 
و به جلگه ی وسیع مشکالت آورده 
است. هر روز وسعت این جلگه و هر 
ساعت ضخامت الیه الیه مشکالت 
در  تقریباً  ابرها،  بیشتر می شود.  آن 
هیچ جایی از کشور نیست که در این 
آبساِل خدایی نباریده باشند جز خراسان 
جنوبی. هنوز ... )ادامه در صفحه 2 (
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روحانی محصول حمایت
 جریان اصالح طلبی است

صفحه 2

صفحه 2

تجربه سال ۸۴ را 
تکرار نخواهیم کرد

صفحه 2

قصد عبور از
 دولت را نداریم

   نماز جمعه تریبون تکرار
 و کلی گویی بی فایده نیست

صفحه 2

استاندار  وتلفیق 
اقتصاد و امنیت در مرز

اندکی  جنوبی   خراسان  استاندار  معتمدیان  صادق  محمد 
پس از حضور در استان و طی دو هفته اخیر از گذرگاه های 
در  وی  کرد.  بازدید  سربیشه  شهرستان  در  ماهیرود  مرزی 
بیان  با  ماهیرود  گمرک  در  مرزی  مبادالت  شورای  نشست 
این که در زمان حاضر فقط یکی از معابر مرزی استان فعال 
است، اظهار کرد: تالش خواهیم کرد ... ) مشروح در صفحه 5(

قدردانی نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبر ی از حضور 

پرشکوه  مردم در کنگره ۲۰۰۰ شهید
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی ، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان 
رهبری و تولیت آستان قدس رضوی در پیامی از حضور پرشور مردم 
 خراسان جنوبی در کنگره ملی بزرگداشت 2000شهید استان قدردانی نمود .
در این پیام آمده است: خراسان جنوبی در حالی این روزها معطر به 
عطر بوی ایثار و شهادت است که حضور شکوه مندانه مردم همیشه 

در صحنه این استان در  ... ) مشروح در صفحه 5(

30 درصد صادرات ایران به افغانستان از  خراسان جنوبی/ 5
 در آئین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده  استان عنوان شد : 

 وعده استاندار برای توسعه سیمان باقران  / صفحه ۵

آگهی مزایده فروش امالک مازاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد دستور العمل ماده 2۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی، 
اصالحیه های شماره ۵۸۶2۰۶ مورخ ۹۵/۴/۵ - ۱۳۴2۵۹۰مورخ ۱۳۹۶/۵/2۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بند ۹ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و آئین نامه اجرایی شماره ۳۳۹۸۹/ت ۵۵۳۴ 

  https://eauc.setadiran.ir )ه مصوب ۹۷/۳/22 هیات دولت و در راستای مجوز صادره از مراجع مربوطه، تعدادی از اموال غیر منقول خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
و مزایده عمومی  به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. جهت بازدید در ساعت اداری از مورخ ۹۷/۹/2۴ لغایت ۹۷/۹/2۹ با شماره ۰۵۶۳22۱۳۵2۷ دفتر حقوقی هماهنگی به عمل آید. 

آدرس ملکضمانت نامه )ریال(قیمت پایه )ریال(اعیانعرصهمورد مزایده ردیف

بیرجند - شهرک صنعتی - خیابان تولید - تولید ۴5۳۰/۴۲۱۰۰۰۸/۳۶۰/5۰۰/۰۰۰۳۱۷/۲۱۰/۰۰۰۶ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی بیرجند۱

آرین شهر- جنب ساختمان بخشداری۱۷۰۱/۲۴۰۰۲/۴۷۲/5۰۰/۰۰۰۱۲۳/۶۲5/۰۰۰ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای آرین شهر۲

سربیشه - روستای سلم آباد۸۲۱/۱۲۳۰5۱/۳۶۲/۷5۰/۰۰۰۶۸/۱۳۷/5۰۰ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای سلم آباد۳

نهبندان- روستای خوانشرف۲۴۱۱/۷5۶۳۳۱/۴۹5/۰۰۰/۰۰۰۷۴/۷5۰/۰۰۰ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوانشرف۴
نشانی محل و تاریخ خرید اسناد مزایده: ۱- ورود به سایت www.setadiran.ir  و دریافت اسناد از قسمت مزایده ) موضوع فراخوان مزایده شماره ۱۰۰۹۷۳۶۳۷۰۰۰۰۰2( 

 ۲- تاریخ دریافت اسناد مزایده : از ۹۷/۹/2۴ لغایت ۹۷/۱۰/۱۵  ۳- عودت اسناد مزایده : تا ساعت ۱۴/۳۰ روز ۹۷/۱۰/۱۵  ۴- محل و زمان گشایش پیشنهادها : دفتر مدیر کل - ساعت ۹ صبح ۹۷/۱۰/۱۶ 
 تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران: بیرجند - خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه همکف - اتاق ۱۱۱  تلفن: ۰۵۶۳222۱22۰

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

بقاءمختص ذات یگانه اوست
مراسم تشییع و تدفین برادری دلسوز و بزرگ خاندان

شادروان علیرضا عباسیان
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

امروز شنبه ۹۷/۹/۲۴ ساعت ۱۳ الی ۱۴ از محل سالن اجتماعات 
آرامستان )غسالخانه(برگزار می شود، تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر 

 فاتحه باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
عباسیان و سایر فامیل وابسته

   آیـا می دانیدهای دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان...
شرح در صفحه3

یادمان باشد که ما خون داده ایم          یک بیابان مرد مجنون داده ایم
یادمان باشد پیام آفتاب                         دست نااهالن نیفتد انقالب

سردار علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )ع( 

خراسان جنوبی
ایران اسالمی در طول چهار دهه از پیروزی 
های  پیشرفت  اسالمی،  شکوهمند   انقالب 
خویش را مرهون بزرگمردانی است که با از 
روی  پا  زدنی  مثال  ایثاری  و  خودگذشتگی 
جهان  با  پیکار  به  و  گذاشته  خویش  نفس 
روحیه  این  شک  بی  اند  پرداخته  خواران 
دالوری کم نظیر ساخته و پرداخته پدران و مادرانی است که با سرمشق گرفتن 
از امام علی )ع( و حضرت زهرا )س( انسان هایی تربیت نموده اند که در اوج 
شور و نشاط جوانی کمر در نابودی ظالمان بسته و با الگو گرفتن از قاسم ها و 
علی اکبرها به یاری رهبر زمان خویش پرداختند و دفتر مشق عشق خود را در 
جبهه های نبرد پرنمودند. بانک انصار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره فرزندان 
شهید خراسان جنوبی مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب عالی در برگزاری 
موفق و بی نظیر کنگره  سرداران،  امیران و 2۰۰۰ شهید سرافراز استان که به 
امام خامنه ای: فرماندهی معظم کل قوا و مقام عظمای والیت   فرموده 
نیست شهادت  از  کمتر  شهدا  یاد  داشتن  نگه  زنده  فضیلت   امروز 

 اعالم نموده و همت واالیتان را در این امر خطیر می ستاید.

 مدیریت شعب بانک انصار استان خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـه
نگهداری  و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر بند دوم صورتجلسه شماره ۱2۰ شورای 
محترم اسالمی شهر،  نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس گلشن را از 
 طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.  لذا واجدین شرایط شرکت در مناقصه 
می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط 
مناقصه به سایت شهرداری به آدرس:  www.tabas.ir  و یا امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه یا با شماره ۰۵۶۳2۸2۰۹۰۸ تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۹/۲۴    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱۰/۱

مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

 جناب آقای مهندس هنری
رئیس محترم بسیج سازندگی استان

وجوان ترین کارآفرین 
جناب آقای حسین محروم

پس از تالش های شبانه روزی شما برادران بزرگوار در ظرفیت سنجی روستای 
حاجی آباد و برنامه ریزی برای ایجاد یک کارگاه اشتغال پایدار برای بانوان آن منطقه ثمره 
این تالش دلسوزانه و هوشمندانه ایجاد بیست موقعیت شغلی پایدار و چهل موقعیت شغلی 

در حال انجام برای بانوان آن منطقه شده است. از تالش و حمایت های شما بزرگواران
 در ایجاد کارگاه های کوچک اشتغال خانگی در استان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 جمعی از اهالی روستای حاجی آباد

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدن تان، لحظه ها طی شد و ُمرد
  و نگاه مان هر روز،  باز هم با همه ی شوق،  کوچه ها

را پایید. مثل آن روز که می آمدید از دور... دریغ! 
دل ما در غم هجران شما خوب ترین ها

  چه بگوییم چه کشید...
یاد و خاطره عزیزان مان

  حاج سید محمد حسین پور و حاجیه زهره سادات حسین پور
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده حسین پور

آگهـی مزایـده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: صرفا تامین کاالهای مورد نیاز 
فروشگاه های زندان مرکزی و بازداشتگاه عمومی بیرجند را از طریق مزایده واگذار 
نماید. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت ۶ روز نسبت به دریافت فرم های مزایده 
به آدرس این نمایندگی: بیرجند - غفاری ۵/2 فرعی اول مراجعه نمایید و همچنین 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های: ۰۹۱۵۳۶2۳۶2۶ و ۳22۳۷2۸۶ 
تماس حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

مدیر، کارکنان فرهیخته و اولیای محترم  
دانش آموزان عزیز دبیرستان دخترانه معرفت بیرجند
کسب موفقیت ارزشمند رتبه ممتاز کشوری اجرای مدل 

تعالی مدیریت مدرسه را تبریک عرض نموده، از خداوند منان 
برایتان توفیق روزافزون در تمامی عرصه های زندگی را خواستاریم.

 هیأت امنا و انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه معرفت 
)دوره اول (بیرجند 

سردار سرتیپ علـی قاسمـی
 فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی

یک بار دیگر عطر یاد و خاطره شهیدان در فضای شهرها 
و روستاهای خراسان جنوبی روح  و جان رهروان راه شهدا 
کنگره  اندرکاران  دست  همه  و  شما  همت  کرد.  معطر  را 

بزرگداشت 2۰۰۰ شهید خراسان جنوبی را ارج می نهیم.

گروه همرزمان پیشکسوت بیرجند

ری
اکب

س :
عک

عکس : مهدی آبادی
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آخرين مهلت درخواست کارت سوخت المثني   

روابط عمومي شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم کرد: امروز آخرين مهلت ثبت نام درخواست کارت سوخت 
المثني است. مالکان خودرو و موتورسيکلت که کارت سوخت ندارند و يا کارت خود را گم کرده اند، براي ثبت درخواست مهلت دارند 
با مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه يا اپليکيشن خدمات دولت همراه يا کد دستوري #4* و يا دفاتر پليس 10+ اقدام کنند.

لجستيکی  و  معنوی  از حمايت های  مقاله(  )ادامه سر 

مردمی در مرزها، يعنی باز شدن دروازه های حرکت 
دشمن و اذناب او چه در جنگ های مستقيم و چه در 
جنگ های نامنظم نيابتی تا عمق شهرهای پس از 
مرز، يعنی يک خطر امنيتی بزرگ، يعنی خطر برای 
همه چيز،  خطر بری عزيزاِن جان در تهراِن پايتخت! 
احساس می کنم روستاهای مرزی ما برای تثبيت 
جمعيت،  نياز به مهربانی های بيشتر مسؤوالن دارند 
نه وعده های بی عمل يا اقدام های عامالنه عامدانه 
عوام فريبانه بی خاصيت! مهربانی که در تغيير برخی 
قوانين، مهربانی که در ارائه برخی امکانات بر اساس 
حق شان، و مهربانی که در حمايت از آنها برای کار و 
شغل و درآمدهايشان می بايد و می تواند نمود داشته 
باشد.  حتم دارم شورای محترم عالی امنيت کشور در 
اين زمينه چيزهايی می داند و چيزهايی می بيند، اما 
حتم دارد چه اين شورای محترم و چه هر شورای 
باالدستی محترم ديگری، به جز آنچه نوشته شد به 
چيز ديگری نخواهد رسيد؛ »مهربانی برای تثبيت 
بايد خراسان  بايد و  بايد و  مرزنشينان!« مسؤوالن 
جنوبی را به عنوان »تنگه احد« اين سالهای کشور 
انتخاب و اعتماد به ديده بان  با  ببينند و برای آن 
های منصف و آگاه، با ديدگاههای ويژه تری چاره 
انديشی کنند. خراسان جنوبی به زعم و نظر من و با 
مؤلفه هايی که شايد نتوان همه آن را در اين مجال 
اندک شرح و تفصيل داد، مهم ترين استان کشور در 
حوزه ی اهميت امنيت برای تمام کشور، حداقل تا 
يک دهه آينده است. دشمن مسقر شده در آنسوی 
تغيير  به  شدت  به  »زمين«  حوزه  در  ما،  مرزهای 
و تحوالت مرزها  در استان ما چشم دوخته است، 
و مسؤوالن اگر به امنيت و آينده کشور معتقدند و 
اهميت می دهند، الجرم بايد اين چشم های شوم 
نقشه هايشان سوسو می  را که گاهی در سياهی 
زند، بيشتر ببينند و بدون تعلل تصميم گيری کنند.
   )لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد( 

ايرانسل و همراه اول به کمک 
هم آمدند

در  همراه  تلفن  اپراتورهای  بين  ملی  رومينگ 
سراسر کشور اجرايی شد. وزير ارتباطات گفت: در 
تنها پوشش  منطقه که  اقدام مهم در ۷000  يک 
همراه اول فراهم بود، ايرانسل نيز در دسترس قرار 
گرفت و متقابال در ۶800 منطقه خدمات ايرانسل 
شد.  پذير  دسترس  اول  همراه  مشترکان  برای 

سرمقاله

خراسان جنوبی؛ 
تنگه احد امنیت کشور! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در هيچ جايی از کشور نيست 

که در اين آبساِل خدايی، نباريده باشند جز خراسان 
جنوبی. هنوز هيچکس برای اين معمای بزرگ و درد 
بی درمان، دليل و جوابی ندارد، اما هرچه هست همين 
است؛ باران نمی آيد، زمين خشک است، چشمه ها و 
چاهها و قنات ها آبی ندارند و روستاها يکی يکی همان 
باقی مانده های صبور و نجيبشان را هم برای زنده 
ماندن راهی شهرها می کنند.همين و بس! سالها بعد، 
با تداوم چنين وضعيتی از خراسان جنوبی چه خواهد 
ماند؟ ده يا بيست يا سی سال ديگر، کداميک از شهرها 
به آبادانی امروز خواهند بود؟ و کداميک از روستاها 
مثل امروز جمعيت خواهند داشت؟ با چنين تغييراتی در 
خراسان جنوبی، وضعيت شرق کشور، وضعيت مرکز 
کشور، وضعيت غرب کشور و وضعيت کل کشور چه 
خواهد شد؟ سؤال بزرگ اين است که آيا خراسان 
جنوبی آنقدر اهميت دارد که چنين تغيير اقليمی در 
آن منجر به رويدادهای مهم اجتماعی و حتی امنيتی 
پيش بينی نشده در کل کشور شود؟ من معتقدم بله! 
پيش بينی ها نشان می دهند اگر شرايط همان باشد 
که اينک هست، هيچ روستايی و شايد نيمی از شهرها 
باقی مانده های واقعی خراسان  تنها  امروز استان، 
جنوبی بزرگ در سالهای نه چندان دور آينده باشند، 
و ديگر هيچ زندگی، هيچ فعاليت اقتصادی و اجتماعی، 
و هيچ حرکت و پويايی و امنيتی در اين کاخ بزرگ 
جمعيتی باقی نمانده باشد. »امنيت«! اين شاخصه در 
برابر همه شاخصه هايی که در دو دهه خشکسالی 
های تحميل شده بر استان ما دچار خدشه می شوند 
بيش از همه اهميت دارند! خالی شدن روستاهای 
مرزی خراسان جنوبی به ويژه روستاهای حاشيه مرز با 
کشور پرتالطم افغانستان )که دريای مواج رويدادهای 
هر روزه اش، کشتی سياست و حکومتش را به هر 
جايی می برد( اگر نگوييم خواسته ای راهبردی برای 
دشمنان ما در آنسوی مرز است، حداقل تحفه عزيز 
و پيشکش پيش بينی نشده ی شيرينی برای آنان 
در راستای تعميق و تثبيت شرايط دشمنی جديد با 
جمهوری اسالمی ايران و شاهراه جديدی برای نفوذ، 
اثرگذاری، تحميل شرايط و خواسته ها و بهره برداری 
از شرايط برای فشار به ويژه در حوزه های تروريستی 
بر کشور ماست. خالی شدن مرز از مرزداران بومی، 
بزرگ  لشکرگاههای  و  خالی شدن سنگرها  يعنی 
کشور از سربازان آشنا به محيط و شجاع و مبارزی 
که حداقل برای دفاع از خاک و بوم خويش حاضر 
عقبه  شدن  خالی  يعنی  هستند،  فداکاری  هر  به 
استراتژيک نظامی کشور ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

روحانی محصول حمایت جریان اصالح طلبی است

مجلس  رئيسه  هيئت  عضو  وکيلی،  علی  محمد 
شورای اسالمی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر 
اخير سعيد حجاريان که گفته  »ما با روحانی ائتالفی 
اين  حجاريان  آقای  منظور  شايد  گفت:  نکرديم«، 
است که حمايت کرديم ولی ائتالف گفتمانی نکرديم. 
يک جريان در انتخابات آن زمان وجود داشت و آن هم جريان اصالح طلبی 
است. طلبی  اصالح  جريان  حمايت  محصول  هم  روحانی  آقای  و  بود 

روحانی  اتهاماتی را متوجه منتقدان و رقبا می کند

حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
درباره  رئيس جمهور  اظهارات  به  اشاره  با  اسالمی 
FATF گفت:  دولت روحانی عادت کرده است که 
برای توجيه اقدامات خود، اتهاماتی را متوجه منتقدان 
و رقبای سابق کند. از جمله اين اتهام زنی ها می توان 
به رقابت های انتخاباتی سال گذشته اشاره کرد که روحانی برای تخريب رقيب، 
مدعی شد اگر رقيب آنها به قدرت برسد، خيابان ها را ديوارکشی می کند.

قصد عبور از دولت را نداریم

کارگزاران  حزب  دبيرکل  کرباسچی،  غالمحسين 
دولت  از  عبور  قصد  نه  ما  کرد:  اظهار  سازندگی 
اين  پای  کماکان  و  داشت  خواهيم  نه  و  داريم  را 
دولت ايستاده ايم و اگر احزاب اصالح طلب حرفی 
می زنند، نقدی به دولت وارد می سازند، قطعا برای 
پيشرفت و صالح اين دولت است. وی افزود: احزاب و جناح های سياسی 
دارند. ملی  منافع  تشخيص  و  تعريف  در  کننده ای  تعيين  بسيار  نقش 

حسن رحيم پور ازغدی، عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی در سخنرانی 
پيش از خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: نماز جمعه تريبونی است که 

مردم  به  ها  حکومتی  خدمات  بايد 
سوءظن  مردم،  تا  شود  داده  توضيح 
جای  به  مسئوالن  و  نکنند  پيدا 
نبايد  مفاسد  برخی  به  پاسخگويی 

کاری کنند که اينگونه مسائل به کل 
سيستم و مسئوالن تعميم داده شود.

وی ادامه داد: در نماز جمعه به جای 
پاسخگويی، ناهيان از منکر، صاحبان 

حق، مظلومان و مستضعفان را متهم به 
تشويش اذهان عمومی، تضعيف نظام 
و ضد انقالبی گرايی نکنند و رهبری 
ميليون  چند  کارکرد  پاسخگوی  را 

سه  در  حکومت  کارگزار  و  کارمند 
 قوه نکنيم. وی گفت: نماز جمعه ای

که دهه به دهه مخاطبانش را نتواند 
کمی و کيفی تجديد کند و با جامعه 
نتواند جوان شود، نماز جمعه ای است 
که در متن مشکالت، مطالبات و بدهی 
های اجتماعی مانده است، نماز جمعه 
ها نبايد تبديل شوند به تريبون تکرار 
فايده  بی  گويی  کلی  و  مکررات  و 
نماز جمعه های  فايد، برخی  يا کم 
ما اين طور هستند و برخی نيستند.

در  که  مقدسی  روح  به  افزود:  وی   
اين  و  انقالب  سوم  و  جوان  نسل 
زند،  می  جوانه  مظلوم  جمهوری 
سرکوب  را  انتقاد  بگذاريد،  احترام 
نکنيد، آزادی بيان و نهی از منکر و 
حکم  شرعی،  حکم  معروف  به  امر 
است. قطعی  نياز  و  الناس  حق  ا...، 

صادق خرازی، دبيرکل حزب ندای 
معيشتی  مشکالت  گفت:  ايرانيان 
مديريت،  در  ها  تدبيری  بی  مردم، 
جمله  از  جهانی  استکبار  فشار 
مشکالت امروز ما است. وی ادامه 
دولت  از  فراوانی  انتظارات  ما  داد: 
اما هرگز حاضر  داريم،  و مسئولين 
نيستيم روی ديوار کسانی که هشت 
سال جمود کشور را ايجاد کردند را 
وجود  با  گفت:  خرازی  کنيم.  امضا 
همه مشکالتی که در کشور هست؛ 
کنشگران سياسی هوشمندانه تجربه 
سال 84 را تکرار نخواهند کرد که 
نتيجه اش آن گرفتاری بزرگ و هدر 
رفتن استعدادها و ظرفيت های کشور 
می شود. وی ادامه داد: انتظارات از 
طلبان  اصالح  است.  جدی  دولت 
اجازه نخواهند داد نيروهای خارجی 

از  ديدی  نوع  که  استعمارگران  و 
ايفا می کنند،  استعمار را با تحريم 
به  اشاره  با  خرازی  شوند.  موفق 
نقش وزير امور خارجه در بازی روابط 

سياست  استمرار  گفت:  الملل  بين 
منتهی  خارجه  سياست  به  داخلی 
خارجه  وزير  پشتوانه  اگر  شود.  می 
عرصه  در  تواند  می  باشد،  مردم 

وی  باشد.  موفق  المللی  بين  های 
سياست  موفقيت  دولتمردان  افزود: 
خارجه را حفظ کنند و اعضای دولت 
اين دستاورد بزرگ را جدی بگيرند. 

دبيرکل حزب ندای ايرانيان تصريح 
دست  کنيم  کمک  بايد  کرد: 
دشوار  روزهای  اين  در  اندرکاران 
نکنند.  تعبير   را  بيگانگان  خواب 

 نماز جمعه تریبون تکرار و کلی گویی بی فایده نیست
انتقاد را سرکوب نکنید

تجربه سال ۸۴ را تکرار نخواهیم کرد
انتظارات فراوانی از دولت و مسئولین داریم

قیمت نگران کننده گوشت در آستانه شب یلدا

ملکی، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندی با بيان اينکه قيمت گوشت گوسفندی 
طی دو هفته گذشته در بازار افزايش چشمگيری داشته، اظهار کرد: در اين 
مدت، هر هفته سه مرتبه با افزايش قيمت گوشت گوسفندی مواجه بوده ايم. 
در حال حاضر قيمت هرکيلوگرم شقه بدون دنبه تحويل به مغازه دار بين ۶٢ 
تا ۶3 هزارتومان و برای مصرف کنندگان حدود ۶8 تا ۶9 هزارتومان است. 
متاسفانه با کمبود شديد دام در بازار مواجه هستيم و دام از کشور قاچاق می 
شود. ملکی افزود: هم دام سنگين و هم دام سبک به صورت قاچاق از کشور 
خارج می شود و همين امر سبب شده قيمت دام افزايش زيادی داشته باشد.

سایت اتحادیه طال و جواهر رونمایی شد

به   www.estjt.ir نشانی  به  جواهر  و  طال  اتحاديه  رسمی  سايت 
صورت رسمی رونمايی شد. رئيس اتاق اصناف اظهار کرد: 13۵ اتحاديه 
در کشور فعاليت دارند که اتحاديه طال يکی از شاخص ترين هاست. اگر 
با علم روز پيشروی نکنيم، به طور حتم عقب مانده هستيم. قاسم نوده 
با  ايراد است، نبود همراهی و همگامی  افزود: آنچه بين اصناف  فرهانی 
يکديگر است. به گفته کارشناسان ۷۷ ميليارد دالر نقدينگی در دنيا 4۶0 
اطالعات  و  علم  از  اصناف  اگر  که  است  خاورميانه  سهم  دالر  ميليون 
داشت. خواهد  همراه  مثبتی  نتايج  حتم  طور  به  کنند،  استفاده  يکديگر 

بی مهری بودجه ۹۸ به حقوق بازنشستگان

رئيس مجمع کانون بازنشستگان از عدم توجه به حقوق بازنشستگان در بودجه 
98 انتقاد کرد. وی اظهار کرد: شايسته نظام نيست بازنشستگانی که دوران 
جوانی، عمر گران بهايشان را در راه خدمت به مملکت گذرانده اند از کمترين 
سرمايه اندوخته شده خود بهره ببرند. اميری از نمايندگان مجلس خواست 
بودجه را برای اصالح بحث همتراز حقوق بازنشستگان با شاغلين به دولت 
عودت دهند تا بلکه فرجی شود در غير اين صورت چکش کاری کميسيون 
تلفيق مجلس و ارائه بسته های حمايتی در بودجه سال آينده و گفتار درمانی 
صندوق بازنشستگی هيچ مشکلی از مشکالت بازنشستگان را حل نخواهد کرد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان بیرجند

تاریخ انتشار: ۹۷/۹/۲۴
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش 
منطقه درمیان بیرجند  ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۱۰/۵ در محل بیرجند، واقع در خیابان نارنج، نارنج 
۷، مجتمع انوشه برگزار شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور به هم سانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. ضمنا داوطلبان 
عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای کتبی خود را 
همراه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده و فرم ثبت نام را 

تکمیل نمایند.
دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال ۱۳۹۶ - تصویب 
بودجه مالی سال ۱۳۹۷ - تصمیم در مورد سود و زیان سال ۱۳۹۶ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی - تصمیم در خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری  

هیئت مديره شرکتتصمیم گیری در خصوص خرید زمین جدید -- تعیین خط مشی آتی شرکت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی ۹۴۰۰۳۵۸ 
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ۴۰۳ اصلی بخش ۱۱ قاین )چهارصد 
و سه اصلی بخش ۱۱ قاین(  به نشانی قاین ، جانبازان ۱۱، پالک ۳۶ و ۳۸ که ذیل ثبت شماره ۹۳ دفتر امالک جلد اول 
صفحه ۳۲۵ به نام  الهه صفی زاده فرزند محمد حسین با کد ملی ۰۸۸۹۸۵۸۵۶۱ ثبت گردیده است با حدود اربعه: شماال: 

دیوار به دیوار منزل شماره ۴۰۵ اصلی شرقا: اول دیوار به دیوار منزل شماره ۴۰۲ اصلی دوم درب و دیواریست به ممر اشتراکی با منزل مزبور 
جنوبا: دیواریست به ممر عام غربا: دیوار به دیوار منزل ۴۰۴ - اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد که برابر سند شماره ۲۱۶۸۷ - ۹۰/۱۱/۹ دفتر یک 
قاین در قبال مبلغ ۲۲۷/۶۰۳/۳۶۲ ریال )دویست و بیست و هفت میلیون و ششصد و سه هزار و سیصد و شصت و دو( در رهن بانک ملت 
قاین قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد و بیست میلیون( ارزیابی شده که ملک مذکور برابر 
پرونده ثبتی دارای تحدید حدود می باشد و فاقد مساحت بوده که مساحت آن برابر نظریه ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با 
عرصه پس از اصالح حدود ۸۷ مترمربع و اعیان به متراژ ۱۰۰ مترمربع می باشد، یک طبقه در ) همکف( و زیرزمین مجموعا به متراژ ۱۰۰ 
 مترمربع بنای نیم اسکلت، نمای سنگ و سیمان و دارای انشعابات منصوبه آب و برق و گاز می باشد ، پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز 
یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ در اداره ثبت اسناد قاین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد و 
بیست میلیون( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود  قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده،  اینک بر حسب درخواست واصله  
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این 
واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاينات شهر قاين یک فرعی از ۳۹۵- اصلی محمد حسین خار کن نژاد ششدانگ یکباب 

مغازه در روز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر 
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم  و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۴    علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قايناتثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی صورگشت شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ و مجوز شماره ۴۹۵۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ سازمان هواپیمایی کشوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : ارائه کلیه خدمات 
مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم جهت بهره برداری الزم با رعایت قوانین و مقررات 

سازمان هواپیمایی کشوری. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۱6۴۳۲(

آگهی تغییرات شرکت سپهر آسان پرداخت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۴۲۶۱ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان علیرضا هاتف فرد به شماره 
ملی ۰۶۵۱۹۴۱۸۳۰ و علیرضا روانبخش به شماره ملی ۵۶۳۹۸۴۴۴۹۳ و رضا دلدار به شماره ملی ۰۶۴۰۱۴۷۶۱۵ و مرتضی ابوالحسن 
نژاد به شماره ملی ۰۹۴۲۵۸۵۶۰۷ و مهدی اخالق خوب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۸۴۴۴۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. ۲ - خانم قدسیه نیک کار به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۵۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر چاجی شماره ملی 

۰۶۴۰۱۳۴۶۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۱6۴۳۴(

)سهامی  قهستان  پرداخت  آسان  تغییرات شرکت سپهر  آگهی 
خاص( به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۴۲۶۱ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ۱ - آقای رضا دلدار به شماره ملی ۰۶۴۰۱۴۷۶۱۵ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اخالق خوب به شماره 
ملی ۴۲۳۱۹۸۴۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
علیرضا هاتف فرد به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۱۸۳۰ به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا روانبخش به شماره 
ملی ۵۶۳۹۸۴۴۴۹۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای 
مرتضی ابوالحسن نژاد به شماره ملی ۰۹۴۲۵۸۵۶۰۷ به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها با 
امضای آقای علیرضا هاتف فرد )مدیرعامل( و آقای رضا دلدار )رئیس 
هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و 
اداری با امضای آقای علیرضا هاتف فرد )مدیرعامل( به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۱6۴۳5(
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کارت ملی همراه داشته باشید

آگهی تغییرات شرکت سپهر آسان پرداخت قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۲۴۲۶۱ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر 

افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۱6۴۳6(

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای محمد خوشخو فرزند حسن به شماره ملی ۰۶۵۲۳۵۲۰۴۹صادره از بیرجند ابالغ می گردد: خانم 
فاطمه محمدی مستند به سند رسمی شماره ۵۷۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۱۱ قاین راجع به 
وصول ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد موضوع صداقیه خویش که برابر نرخ شاخص کاال و خدمات بانک مرکزی به مبلغ 

۳۵۸/۶۶۹/۳۴۱ ریال محاسبه گردیده است،  تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۲۷۴ در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی قاین تشکیل و چون آدرس زوج واقع در حوزه شهرستان بیرجند بوده،  لذا نیابت اجرایی درخصوص ابالغ 
اجرائیه به این اداره اعطا  و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۷۳۶ نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق 
گزارشات مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ و ۹۷/۶/۳۱ مامور اجرا آدرس شما به شرح مندرج در متن سند بیرجند،  مهرشهر،  بلوار شهید کاوه،  مهر ۴ بلوک 
۴۴۴ شناسایی نگردیده و امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی زوجه به نشانی بیرجند، مهرشهر،  بلوار شهید کاوه،  مهر 
۴ فرعی ۳ بلوک ۴۰۴ میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد،  لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به ماده 
۱۸- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و تاریخ انتشار این آگهی 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۴        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندروز ابالغ اجرائیه محسوب می گردد. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۳۱۷ اجرایی آقای حسین نینوائی فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰۴/۲۳۵/۱۰۳  
ریال در حق محمد رضا بخشی و مبلغ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و شخص ثالث در قبال 

بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آي رنگ مشکی روغنی مدل ۱۳۸۴ به شماره انتظامی ۴۴ ص 
۱۱۹ ایران ۵۲  واقع در پارکینگ کالنتری ۱۲ میدان امام )ره( )که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو بدنه آن صافکاری شده و نیاز به 
رنگ آمیزی کامل دارد. الستیک های جلو ۶۰  درصد و الستیک های عقب ۲۰ درصد سالم می باشد. خودرو تا مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ بیمه 
با تخفیف ۸ ساله دارد. وضعیت صندلی ها و تجهیزات داخل اتاق خوب می باشد( معرفی و توقیف گردیده که جمعا به مبلغ ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی ۱۶و ۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .
مهدی چاپاری - مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی ۹۱۰۰۰۴۲
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ۲۰۳ فرعی واقع در اراضی اسفدن 
پالک  ۱۱۹ اصلی باقیمانده ۱۵۷ و ۱۵۸ اصلی بخش ۱۴ قاین ) دویست و سه فرعی از یکصد و نوزده اصلی باقیمانده یکصد 
و پنجاه و هفت و یکصد و پنجاه و هشت اصلی بخش چهارده قاین ( به آدرس اسفدن، خیابان شهید مطهری، مطهری ۱۳ 

که ذیل ثبت شماره ۱۹۷۶ صفحه ۱۳۶ دفتر جلد ۱۵ به نام حسن محمدزاده فرزند علی با کد ملی ۰۸۸۸۸۳۶۷۴۰ ثبت و سند صادر گردیده 
است با حدود اربعه شماال: به طول ۱۲ متر پی دیواریست به قطعه ۱۹۸ تصرفی پرویز رضایی از پالک ۱۱۹ اصلی باقیمانده و ۱۵۷ و ۱۵۸ 
اصلی شرقا: به طول ۲۵ متر دیواریست به قطعه ۱۹۵ از پالک مزبور جنوبا: به طول ۱۲/۱۰ متر پی دیواریست به کوچه، غربا: به طول ۲۵ 
متر دیواریست اشتراکی با قطعه ۱۹۹ - از پالک فوق الذکر و حقوق ارتفاقی ندارد که برابر سند رهنی شماره ۱۱۴۸۹ - ۸۷/۴/۱۸  دفترخانه 
اسناد رسمی ۱۵ قاین در قبال مبلغ ۲۷۷/۰۹۷/۴۱۳  ریال )دویست و هفتاد و هفت میلیون و نود و هفت هزار و چهارصد و سیزده( در رهن 
بانک ملت قاین قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال )پانصد و هفتاد میلیون( ارزیابی شده که ملک مورد 
نظر در یک طبقه ) همکف( و در دو قسمت مجزا )اتاق بازی داخل حیاط ساختمان و قسمت اصلی سالن مهد کودک( و با مصالح بنایی و 
در قسمت اصلی با سقف طاق ضربی و اتاق بازی با سقف ایرانیت و در مجموع بدون کالف ) افقي - عمودی( اجرا گردیده است همچنین 
مساحت عرصه ملک فوق الذکر ۳۰۱/۲۵  مترمربع و  اعیانی در مجموع حدودا ۷۰ متر مربع می باشد و آشپزخانه با کابینت فلزی و کف 
ساختمان سیمان کاری و کف حیاط شن و نمای ساختمان سیمان سیاه و آجر سفال می باشد ، دارای انشعابات منصوبه آب و برق و گاز می 
باشد که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مستاجر )مهد حنانه( می باشد، پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۸  در 
اداره ثبت اسناد قاین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال )پانصد و هفتاد میلیون( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قايناتاداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۸۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ 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 خانم فریده 
سالمیان فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۶۹ صادره از مشهد و شماره ملی ۰۹۴۳۱۵۳۱۸۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 
به مساحت ۱۰۳۴/۴۱ متر مربع قسمتی از پالک ۲۲۲۴ فرعی از ۴۳۳- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد علی چاجی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۴  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

به یک نفر بازاریاب تلفنی  با روابط عمومی باال جهت همکاری در یک مجموعه 
فرهنگی با شرایط خوب درآمدی  نیازمندیم. در صورت تمایل مشخصات و 
درخواست خود را به شماره  ۰۹۱۵۶۶۳۵۱۶۹  از طریق تلگرام ارسال فرمایید.
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محبوب  فرماندار  عزیز،  محترم،شهردار  استاندار 
با توجه به استقبال بی نظیر مردم از تنها منطقه 
گردشگری شهر )بند دره( خواهشا سر و سامانی 
به وضع نامناسب آن بدهید و مناطق دیگری به 
این منظور ترتیب دهید. واقعا مردم به تفریحات و 
محل های سالم و خوب تفریحی نیاز دارن. باتشکر
915...918
روزنامه  شما  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
به  خواستم  جنوبی،می  خراسان  آوای  مردمی 
آقای شهردار و همکارانشان بگم وضع آسفالت 
خیابان  سمت  از  است.  افتضاح  بیرجند  شهر 
بلوار  عدل،  خیابان  راه،  اداره  سمت  به  نارنج 
یه  خواهشًا  و.......  شهر  سجاد  ورودی  فایده 
فکری بکنید،با این لوازم گرون ماشین این بی 

انصافیه.ممنون
937...041
بازنشسته  بعضی  برای  خورد  تاسف  باید  واقعا 
کار  برا  رو  جوان  نیروی  یه  جای  راحت  که  ها 
کردن می گیرن مخصوصا در آژانس و نقلیه .... 

و هیچکی هم نیست رسیدگی کنه.
938...213
سازمان  محترم  مدیریت  قاطع  پیگیری  از 
میادین میوه و تره بار شهرداری بابت حمایت از 
کار و کارگر ایرانی و اخراج اتباع بیگانه از بازار 

روزغفاری تقدیر و تشکر می کنیم.
915...610
هم  ها  آزمایشگاه  درباره  نیست  بهتر  واقعا 
مطلبی بنویسین. یک آزماشگاه که مثال تو شهر 
ما  که  اشتباه  از  پر  اشتباه  شناخته شده  بهترین 
مشهد  ریم  می  آزمایش  کوچکترین  برای  حتما 
واقعا کسایی که ندارن و به این آزمایشگاه هم 
هم  پرسنل  حتی  کنن  چکار  باید  دارن  اعتماد 

خیلی بی دقت هستن.
910...039
بخش  توابع  از  گیوشاد  روستای  شهرک  اهالی 
که  است  مدتی  خوسف  شهرستان  ماژان  جلگه 
درخواست برق کرده اند با توجه به اینکه نقشه 
هیچ  هنوز  پیگیری  علیرغم  ولی  شده  برداری 
نداریم.  بودجه  ما  فرمایند  می  و  نیست  خبری 
استان،  برق  شرکت  محترم،  استانداری  از 
داریم  تقاضا  مسکن  بنیاد  خوسف،  فرمانداری 
الزم  دستورات  و  مساعدت  مشکل  رفع  جهت 

را بفرمایند.
915...135
خوابگاه  جو  و  مشکالت  مورد  در  که  مطلبی 
من  واقعا  بود.  درست  و  بجا  بسیار  نوشتید  ها 
دانشجو پسر هم در شهر که هیچ مکان درستی 
چه  شوم!  می  فسیل  ندارد  سالم  تفریح  برای 
باید  که  خوابگاهی  پسران  و  دختران  به  رسد 
تفریحات  سمت  و  بمانند  سالم  تا  کنند  جهاد 
نشوند.امیدوارم مسئوالن محترم  ناسالم کشیده 
فکری کنند.این موضوع کوچکی نیست و همه 

مسئوالن در این اتفاقات نقش دارند.
935...408
گزارش کافه گردی خوب بود. نکات مهمی هم 
در آن بود و سخنان کارشناس محترم بجا بود.
نداشته  هم  را  ها  کافه  همین  ها  جوان  ما  اما 
تفریح  که  است  این  امیدمان  کنیم؟  چه  باشیم 
از  کند.  می  عوض  را  حالمان  و  است  سالمی 
اینکه به مطالبات و درد دل های جوانان گوش 
می دهید ممنونیم.کاش مسئوالن هم این حرف 

ها را بشنوند و فکری کنند.
915...640

آغاز اجرای طرح ترافیک زمستانه در خراسان جنوبی
جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: از روز پنجشنبه گذشته تیم های امدادی همچون هالل احمر، اورژانس، راهداری 
و پلیس راه در گردنه های برفگیر استان از جمله گردنه خونیک و ثمن شاهی مستقر شدند. سرهنگ نیکمرد افزود: طرح 

ترافیک زمستانه با هدف کمک به مردم در ایام سرد سال و از 22 آذر تا 22 اسفند اجرا می شود. 

شب های فرهنگی و برنامه های جنبی، زینت بخش نمایشگاه امسال

نسرین کاری - سرانه مطالعه در کشور 16 ثانیه است و ما 
در زمینه مطالعه قابل مقایسه با دیگر کشورها نیستیم و کشوری 
موفق می شود که اهل مطالعه باشد و مردم ما باید با کتاب 
آشتی کنند تا ادعای آن را داشته باشیم که دارای تمدن هستیم. 
امسال نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی از 19 تا 24 آذر  در 
محل دائمی نمایشگاه های استان  دایر شد. در این نمایشگاه 
183 ناشر در 116 غرفه برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی به 
عرضه کتاب پرداختند. در بدو ورود به نمایشگاه با سیل عظیمی 
از مردم در محوطه نمایشگاه مواجه شدم. توجه ام به سمت 
مردمی جلب شد که مشغول خرید از غرفه های خوراکی بودند!  
به سمت سالن یک نمایشگاه می روم اما چیزی که همان ابتدا 
برایم جلب توجه می کند خلوتی سالن نسبت به سال گذشته 
است! با بیشتر غرفه داران که صحبت می کنم معتقد هستند 
تبلیغات نمایشگاه کتاب امسال بسیار ضعیف بوده و استقبال از 

محوطه نمایشگاه بیشتر از غرفه های کتاب است.
شب های فرهنگی شهرستان ها  از ابتکارات نمایشگاه  امسال 
است،  بانکی  روش  به  کتاب  بن  فروش  است،همچنین 
باجه های بانک شهر که به عنوان عامل فروش بن های کتاب 
در این دوره از نمایشگاه معرفی شده است، در سالن دوم  
میزبان بازدیدکنندگان است، عالوه بر آن، فروش اینترنتی 
بن  کارت کتاب که پیش از آغاز به کار این نمایشگاه دایر 
بوده کمک زیادی به افراد کرده است. دیگر نیاز نیست برای 
خرید بن کتاب، ساعت های طوالنی در صف و سرپا ایستاد 
و منتظر ماند، خوشبختانه بازدیدکنندگان می توانند در صندلی 
بنشینند و منتظر باشند تا نوبت آنها شود، هر چند مردم باز 
هم ناراضی اند، می گویند خرید بن کتاب زمان زیادی از آنها 
می گیرد و تخفیف ها کافی نیست! شب های فرهنگی سه 
شهر طبس، فردوس و قاین از برنامه های جنبی نمایشگاه 
است که رنگ و حس جالبی به نمایشگاه امسال داده است.  
مخصوص  غرفه های  نمایشگاه،  این  بخش های  دیگر  از 
کودکان و نوجوانان است، کودکانی که پدران و مادران خود 
را تا زمان طوالنی سرپا نگاه می دارند که نقاشی کنند و جایزه 

بگیرند، کتاب بخرند و یا سرود بخوانند.

کتاب در سبد خرید مردم نیست
به سراغ غرفه داران می روم. برخی از نبود استقبال کافی حرف 
می زنند و برخی از فروش خود راضی هستند. یکی از غرفه داران 
می گوید: خرید کتاب از سبد خانوار خارج شده و اکنون مردم 
به شکم خود بیشتر فکر می کنند و کمتر به فکر غذای مغز خود 
هستند. وی با اشاره به اینکه امسال نمایشگاه تا به امروز زیاد 
جالب نبود و خرید و استقبال هم کم بود، ادامه می دهد: تبلیغات 
هم دیر شروع شد و ضعیف بود و اکثرا از طریق اینترنت و از 
طریق دوستان به هم اطالع دادند.یکی از غرفه داران از تهران 
هم بیان می کند:  از ناشران  حمایت نمی شود و ناشر به سمت 
تجاری سازی پیش می رود، محتوای مفید از کتاب ها خارج و 
تبدیل به کاال می شود و در انبوه کتاب ها کتابخوان ترجیح 
می دهد کتاب نخرد. این غرفه دار درباره فروشگاه های داخل 
محوطه نمایشگاه عنوان می کند: متاسفانه این فروشگاه ها با 
نمایشگاه کتاب همخوانی ندارد که البته با توجه قراردادهای 
6 ماهه که با آنها بسته شده اجتناب ناپذیر است! رضایی که 

از شمال به این نمایشگاه آمده است، می گوید: فروش زیاد 
نیست و با ایده آل ما فاصله دارد و سرانه مطالعه ما با آنچه در 
رسانه ها گفته می شود کمتر است. این غرفه دار با بیان اینکه 
آمدن مدارس به نمایشگاه اتفاق خوبی است، می گوید: مربیان 
اطالعات  خود را کامل کنند تا بچه ها بیشتر تشویق شوند و 

مطمئنا بازتاب آن در آینده بیشتر است.

شعر خوانی جایگاه مناسبی بین ایرانی ها دارد
با مسئول آن غرفه هم کالم  در یک غرفه متوقف شده و 
می شوم، غرفه وی متعلق به نشر تخصصی شعر است، استقبال 
را خوب ارزیابی می کند و می گوید: خوشحالم شعرخوانی جایگاه 
مناسبی بین ایرانی ها دارد، استقبال در نمایشگاه حاضر، تا به 
امروز خوب بوده و امیدوارم در سال های آتی از این هم بهتر 
شود. وی می افزاید: برنامه هایی که در سالن پخش می شود به 
معرفی غرفه های موجود نمی پردازد. موسوی دیگر غرفه دار در 
سالن نخست نمایشگاه کتاب می گوید:  از 2 سال پیش در این 

نمایشگاه ها شرکت کرده است. 
وی یادآور می شود: نمایشگاه امسال جذابیت خاصی ندارد، 
فضای  غرفه ها،  ظاهر  و  در شکل  خاصی  بصری  جذابیت 
باید از  سالن ها و حیاط نمایشگاه وجود ندارد، به نظر بنده 
شیوه های مدرن و یا کالسیک در طراحی ها بهره گرفت. وی 
تبلیغات نمایشگاه کتاب امسال را نیز ناکافی می داند و ادامه 
می دهد: تبلیغات کم است، این سطح از تبلیغات برای نمایشگاه 

کافی نیست.

وضع معیشتی مردم و کمبود تمایل خرید کتاب
اولین تجربه حضور  است که  نیز غرفه دار دیگری  یوسفی 
می گوید:  می گذارد،  سر  پشت  را  جنوبی  خراسان  در  خود 
انتظار نداشتم استقبال در بیرجند بدین نحو باشد، از فروش 
راضی هستیم.وی می گوید: البته بازدیدکننده خیلی بیشتر از 
خریدکننده است، بیشتر مردم تمایلی به خرید ندارند و فکر 
می کنم این مسئله به وضع معیشتی مردم برمی گردد. به سراغ 
غرفه دار دیگری می روم، به اصطالح مشغول چانه زدن با یک 
مشتری است، کتاب هایی که مشکالت چاپی داشته باشند، با 
قیمت کمتری به فروش می رسند. مشتری باالخره تخفیف 40 
درصدی از او می گیرد و خوشحال از خرید خود از غرفه دور 
می شود. او عنوان می کند: خراسان جنوبی مهد علم و دانش 
است و باید برای نمایشگاهی به این عظمت تبلیغات بیشتری 
می شد، ضمن اینکه نوردهی و وضع موکت های نمایشگاه هم 

چندان چنگی به دل نمی زند. 

خرید کتاب مورد عالقه با هر قیمتی
صابری یکی دیگر از غرفه داران است و درباره تاثیر گرانی بر 
میزان خرید کتاب، بیان می کند: اگرچه به دلیل گرانی کاغذ 
امسال قیمت کتاب مقداری باال رفته اما مردم همچنان خرید 
خود را انجام دادند و اگر کتابی را واقعا دوست داشته باشند آن 
را با هر قیمتی می خرند. وی عمده تمایل مردم را به سمت 
کتاب های داستان کوتاه، رمان، کتاب های تاریخی، کتاب های 
می افزاید:  و  می داند  نوجوان  و  کودک  کتاب های  و  علمی 
غرفه های  در صدر  نیز  دانشگاهی  کتب  فروش  غرفه های 

پرفروش بوده است. البته بسیاری از مردم هم هستند که کتاب 
نخریدند و فقط در غرفه ها حاضر شدند، کتاب ها را ورق می زدند 
و نگاه می کردند که مشخص نیست ناشی از گرانی کتاب است 

یا اینکه کتاب مورد عالقه خود را پیدا نمی کنند.

استقبال از نمایشگاه از حد
 متوسط رو به باال بوده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی هم در گفتگو 
با خبرنگار آوا می گوید: استقبال از نمایشگاه را در حد خوب،  
متوسط رو به باال می بینم. ناصر نبی زاده با بیان اینکه تنوع کتاب 
ها در این نمایشگاه زیاد است، می افزاید:  60 هزار عنوان کتاب 
 ها تازه و نوچاپ و پرفروش به میزبانی این همایش آمده اند.

وی با اشاره به اینکه ناشرانی که در این نمایشگاه حضور دارند 
در حوزه کتاب در سطح ملی فعال هستند، افزود: بیشتر آنها 
کتاب های پرفروش با تنوع و عالقه مندی های گوناگون را 

برای عرضه آورده اند.
وی یادآور می شود: بیش از 350 ناشر برای حضور در نمایشگاه 
امسال ثبت نام کرده بودند اما به علت کمبود فضا فقط توانستیم 

از 137 ناشر در 110 غرفه استفاده کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه تبلیغاتی در فضای 

در   دهد:  می  ادامه  داشتیم،  خیابانی  استندهای  و  مجازی 
آویزهای خیابانی شهرداری اجازه نصب نداد، چرا که آنها اعالم 

کردند آویز خیابانی ممنوع شده و ما هم احترام گذاشتیم.

تبلیغات نمایشگاه کتاب زینت یک شهر است
وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب بستری فرهنگی است 
این  افزاید:  بگیرد، می  قرار  باید در سبد خانواده  و کتاب 
دارند  اقتصادی  نمایشگاه های که جنبه  با همه  همایش 
فرق دارد لذا باید توجه ویژه به آن شود. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد خاطر نشان می کند: تبلیغات نمایشگاه کتاب زینت 

یک شهر است، چرا که نشانگر فرهنگ آن شهر می باشد. 
نبی زاده ابراز امیدواری می کند: با راه اندازی فضای جدید 
نمایشگاه در سال آینده این نمایشگاه با شکوه بیشتری برپا 
شود و از ناشران بیشتری دعوت شود.وی یادآور می شود: 
ناشران کشورهای  از  داریم  آینده تصمیم  برنامه سال  در 

افغانستان و پاکستان هم دعوت کنیم تا جنبه بین المللی 
است  الزم  مورد  این  در  و  یابد  توسعه  هم  نمایشگاه 
مسئوالن لطف بیشتری به نمایشگاه کتاب داشته باشند. 
وی با بیان اینکه وجود غرفه های خوراکی و گوناگون در 
محوطه نمایشگاه سنخیتی با این نمایشگاه فرهنگی ندارد، 
نیازهای  البته وجود چند غرفه که  نشان می کند:  خاطر 
اینکه  ضمن  است.  الزم  کند  برطرف  را  بازدیدکنندگان 
برخی از این غرفه ها قراردادهای 6 ماهه و یک ساله با 

نمایشگاه دارند.

 نمره استقبال از نمایشگاه کتاب:متوسط
دی

 آبا
دی

 مه
س:

عک

       مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1204 ، 97-1205 ، 97-1210 ، 97-1206 ، 97-1207 ، 97-1208 ، 1209 - 97  
تجدید مناقصه های 97-1197/1 ، 97-1198/1 ، 97-1185/1

 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:

ف
دي
شماره ر

مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه
نوع تضمين و 

مدت مبلغ)ریال(
تاریخ 

ساعت بازگشاییبازگشایی

197 - 1204
آبرسانی به روستای افضل آباد 

4,425,888,674شهرستان نهبندان 
ضمانتنامه معتبر 

145 روزبه مبلغ 221,300,000

13
97

/10
/11

8صبح

297 - 1205
توسعه شبکه آبرسانی روستاهای 

8,426,856,991حاشيه شهر بيرجند 
ضمانتنامه معتبر

8:30 صبح 200 روز به مبلغ 421,400,000

397 - 1210
مجتمع آبرسانی حامی و دهن رود 

2,714,717,382شهرستان خوسف 
ضمانتنامه معتبر

9 صبح110 روز به مبلغ 135,800,000

10,108,176,489مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس 97-1197/1 4
ضمانتنامه معتبر 

9:30 صبح305 روزبه مبلغ 505,500,000

597-1198/1
آبرسانی به روستای چنشت

6,067,419,808 شهرستان سربيشه 
ضمانتنامه معتبر

10 صبح 185 روز به مبلغ 303,400,000

2,102,631,897مجتمع آبرسانی گرماب شهرستان قاینات  697-1185/1
ضمانتنامه معتبر

90 روز به مبلغ 105,200,000

13
97

/10
/12

8 صبح

7,676,236,273مجتمع آبرسانی شيرگ شهرستان زیرکوه 1206 - 797
ضمانتنامه معتبر

8:30 صبح195 روز به مبلغ 383,900,000

4,045,649,281مجتمع آبرسانی وحدت شهرستان زیرکوه 1207- 897
ضمانتنامه معتبر

9 صبح180 روز به مبلغ 202,300,000

3,657,745,496مجتمع آبرسانی آهنگران شهرستان زیرکوه1208 - 997
ضمانتنامه معتبر

9:30 صبح140 روز به مبلغ 182,900,000

5,245,636,462مجتمع آبرسانی فندخت شهرستان زیرکوه1209 - 1097
ضمانتنامه معتبر 

10 صبح 182 روزبه مبلغ 262,300,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/09/24 الی 1397/09/28  تاریخ ارسال پيشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1397/10/10
محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

رشته و رتبه پيمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5   دبيرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813
 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

 به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در 
مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي www.abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات iets.mporg.ir مراجعه و یا با 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیشماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  امروز آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب می باشد؟ 

 ارائه کارت ملی برای دریافت کارت الکترونیکی کتاب )بن کتاب( الزامی می باشد؟

سقف مبلغ دریافتی کارت الکترونیکی کتاب براساس مدرک تحصیلی متفاوت می باشد. )تا دیپلم  برای هر فرد 
500/000 ریال - دیپلم به باال  برای هر فرد 1/000/000 ریال (

 درصورت استفاده نکردن از بن خرید کتاب در نمایشگاه طبق طرح »کتابفروشی های همراه با نمایشگاه« 
می توانید تا 2 هفته پس از پایان نمایشگاه با ارائه بن کارت های خریداری شده  با مراجعه به کتابفروشی های : 

پاتوق کتاب ، شهر کتاب ، قهستان و سیمرغ از اعمال تخفیف نمایشگاهی برخوردار شوید ؟ 
 

اعتبار بن کارت ها برای بازدیدکنندگان نمایشگاه تا پایان نمایشگاه می باشد و وجه کارت استفاده نشده از پایان 
نمایشگاه تا پانزده روز به میزان درصد استفاده نشده سهم متقاضی در دستگاه های ATM  بانک های کشور 

قابل برداشت می باشد؟ 

کارت های توزیعی در هر نمایشگاه ویژه آن نمایشگاه بوده و در سایر نمایشگاه ها غیرقابل استفاده می باشد؟ 

در غرفه پژوهش و کتب استانی روز شنبه ساعت 18 جناب آقای دکتر شاطری در مورد موضوعات )توان ظرفیت 
های استانی در حوزه فرهنگی ، اجتماعی و مشکالت نشر و چاپ کتاب در استان ( ایراد سخن می نمایند ؟ 

در غرفه کودک روز شنبه برنامه هایی از قبیل مسابقه نقاشی با محوریت کتاب و کتابخوانی ، خرید کاالی ایرانی و 
آسیب های اجتماعی ، معرفی شخصیت های داستانی با اجرای نقالی، قصه گویی )پیشباز شب یلدا( و اهدای کتاب  
با محوریت توزیع پیام های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، جمع آوری کتاب های اهدایی به دوستان نیازمند 

و امضاء عهد نامه دوستی با کتاب برگزار  می شود ؟
  

در غرفه برنامه های جنبی ساعت 18 کارگاه آموزشی در خصوص استفاده بهینه از فضای مجازی و ساعت 19:30 
نشست فرهنگی با جناب آقای دکتر بهنام فر به اجرا درخواهد آمد ؟

 

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

 آیا می دانیدهای دوازدهمین  نمایشگاه بزرگ کتاب 

 کميته اطالع رسانی دوازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

 از همشهریان عزیز تقاضا می شود با رعایت عفاف و حجاب اسالمی در محل نمایشگاه 
 ما را در هرچه بهتر برگزار شدن این حرکت فرهنگی همراهی نمایند



موفقیت و انرژی

سرمایه گذاری روی خود

هر ایده ای که به ذهن تان می رسد 
یادداشت کنید

هرگز خانه را بدون قلم و کاغذ ترک نکنید. معموال 
ذهن  به  شرایط  نامناسب ترین  در  ایده ها  بهترین 
خطور می کنند؛ یادداشت شان کنید. فکر نکنید به 
یادتان خواهد ماند؛ نمی ماند! ضمنا یادداشت کردن 
ایده و فکر به ذهن تان اجازه می دهد ذخیره اش کند 

و ایده های بیشتر و بهتری ارائه دهد.
برای دل خودتان کاری انجام دهید. سختکوشی 
اما  است،  موفقیت  در  اساسی  عامل  پشتکار،  و 
کاری  و  کنید  تفریح  ماه،  در  بار  یک  کم  دست 
هیجان انگیز، مفرح و بی شائبه انجام دهید که به 
خوش  بدهد؛  سرزندگی  و  شادابی  احساس  شما 

بگذرانید و تفریح کنید.

بعضی از کارهایی که می توانید برای 
سرمایه گذاری روی خودتان انجام دهید

به باشگاه بروید و تمرین کنید. تمرین و ورزش باعث 
ترشح اندروفین شده، به شما احساس فوق العاده ای 
باال  را  انرژی تان  میزان  و  وری   بهره  و  می دهد 
می برد. اگر زمانی را به ورزش اختصاص دهید از 
عهده  انجام کارهای روزانه تان بهتر بر خواهید آمد 
می گذارد  پای تان  پیش  زندگی  که  چیزهایی  با  و 
بهتر می توانید کنار بیایید. چهل و پنج تا پنجاه دقیقه 
وقت، تمام آن چیزی است که نیاز دارید و بهترین 

مدت برای ورزش و تمرین نیز همین مقدار است.
به  برای خرید  کار  از محل  برگشتن  وقتی هنگام 
فروشگاه می روید از خودتان بپرسید: »چه غذاهایی 
ذهن و بدنم را تغذیه و تقویت می کند تا احساس و 
عملکرد بهتری داشته باشم؟« با پاسخی که به این 
سوال می دهید شرایط عالی بودن را برای خودتان 
فراهم می کنید و هوشمندانه غذاهایی را برمی گزینید 
و  می برند  باال  را  جسمی تان  و  ذهنی  توانایی  که 

تصمیمات بهتری خواهید گرفت.
کتاب  همه  تقریبا  خواندن.  کتاب  به  کنید  شروع 

می خرند، اما تعداد کمی واقعا آنها را کامل می خوانند.
خریده اند  که  را  کتاب هایی  افراد  از  کمی  تعداد 
که  را  چیزی  کمتری  بسیار  تعداد  اما  می خوانند 
خوانده اند به خاطر می سپارند. فقط خواننده  کتاب 

نباشید بلکه واقعا مطالعه اش کنید.
دست کم یک ساعت در روز کتاب بخوانید. برایان 
ساعت  »یک  می گوید:  انگیزشی  سخنران  تریسی 
مطالعه  روزانه، در عرض سه سال شما را در هر زمینه ای 
که فعالیت دارید، بهترین خواهد کرد؛ در عرض پنج سال 
تبدیل به یک مرجع ملی خواهید شد و در عرض هفت 
سال می توانید در زمینه  کاری خود یکی از بهترین افراد 

در دنیا باشید.«

جدول 4237                        

برای  مثل  در   - شر  افقی: 
می  بکار  دنده  یک  آدم  کارهای 
رود 2- وسایل - نورانی - مرکز 
 - نیست  اینجا   - صداقت   -3
ابراهیم  زادگاه   -4 نجیب  جمع 
پیامبر - همدم - واحدی در وزن 
نوعی   - ناشنوا  ژاپن 5-  پول   -
ایران  شهرهای  عروس   - چرم 
رضوی  خراسان  در  شهری   -6
- منطقه ای در اصفهان - ضمیر 
نشین  باال  راز   - شخص  سوم 
7- بندری در بلغارستان - از رکن 
های نماز - ترس و بیم 8- نوعی 
مار - خدای من- هر رفتی دارد - 
رود مرزی 9- از غالت - زندان 
ایتالیا  در  فوتبالی  تیم  و  شهر   -
10- ابر نزدیک زمین - عالمت 
جمع - واحد سطح - درگیر کاری 
شدن 11- طعم دلپذیر - از انواع 
 -12 سوهان  برآمدگی   - جمله 
منقار - ضمیر انگلیسی - سنگ 
نرم - قطار 13- رنگ کار - تمام 
کننده - از جانشینان چنگیز خان 
14- کاپیتان پرسپولیس - واحد 
تشنه  رویای   - عربستان  پول 
15- دزدکی گوش کردن - زود 

و سریع 

جمهور  رئیس   -1 عمودی: 
نیروگاه  شهر   - متحده  ایاالت 
زاید  ماده   - نترس  و  شجاع   -2
سوخت و ساز بدن - بیماری درد 
انگشتان پا 3- از مسلمانان صدر 
اسالم - بلند - گالیه کردن 4- 
عید ویتنامی ها- آرنج سربریده - 
بازداشتن از کاری - ملعون کربال 
5- خاطرات به جا مانده از شخصی 
- جواب مثبت - حرف انتخاب 6- 
پایتخت ایتالیا - همچنین - شهر 
زلزله زده - روز 7- جمع غنیمت 
- از سبزی ها - دیوار بلند 8- از 
باالبر ماشین - میوه  پیامبران - 

ها- از ادعیه 9- شهری نزدیک 
تهران- ریشه خوراکی - سخت 
ترین ماده جهان 10- پدر ترکی 
- برادر پدر - پیش نمایش - تکیه 
دادن 11- جعبه باز نشده - ظاهر 
نقلیه ورزشی  ساختمان - وسیله 
12- کمربند کاراته - غذای رقیق 
ول  و  شل   - انتخاباتی  نظر   -
در  شهری   - بهشتی  میوه   -13
استان کرمان - ستاره 14- اسمی 
انواع  از  فرنگی - نامی پسرانه و 
ای  قلعه   -15 ها  رکن   - سمند 
در زاگرس خشک - از استانهای 

کشورمان.
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دارچین تقویت کننده معده
 و حافظه و تسریع کننده جریان خون

دارچین محرک اعصاب، تقویت کننده معده و حافظه، 
افزایش  و  بخش  نیرو  خون،  جریان  تسریع کننده 
دهنده فشارخون است. دارچین از لخته شدن خون 

جلوگیری می کند. چند عدد چوب دارچین را در یک 
قوری به همراه آب در دمای 80 درجه سانتی گراد به 
مدت 15 الی 20 دقیقه َدم کنید سپس می توانید چند 
قطره آب لیموترش تازه به آن بیفزایید که طبع گرم 
دارچین تعدیل شود. می توانید برای شیرین کردن 

این دمنوش از کمی نبات یا عسل استفاده کنید.

سس گوجه فرنگی عاملی برای تقویت 
باکتری خوب در روده

پژوهش ها نشان می دهد سس گوجه طبخ شده 
روده  در  پروبیوتیک ها  فعالیت  بهبود  به  می تواند 
با  »ما  گفت:  پژوهش  این  محقق  کند.  کمک 

گوجه فرنگی خام و سرخ شده کار کردیم تا تاثیر 
دریافتیم  نتایج  بین  در  و  تعیین کنیم  را  پردازش 
که وعده های غذایی غنی از پروبیوتیک ها با سس 
گوجه فرنگی سرخ شده باعث افزایش اثر باکتری 

خوب در معده می شود.«

خطرات مصرف خیار شور
 و ترشی کپک زده

ترشی و خیار شور از مواد غذایی هستند که به سرعت 
کپک می زنند. برخی از کپک های ترشی بی خطر 
و برخی دیگر بیماری زا هستند. بنابراین بهتر است 

ترشی های کپک زده را نخورید زیرا قادر نخواهید بود 
کپک های بیماری زا را شناسایی کنید و با خوردن این 
کپک ها بیمار می شوید. همچنین باید بدانید ترشی 
حاوی سرکه مایع است که امکان انتشار کپک های 

بیماری زا در تمام آن وجود دارد.

عوارض جانبی
 پاک کننده های ناخن

پاک کننده های الک ناخن دو نوع هستند و یکی از آن 
ها حاوی استون می باشد که ماده ای بسیار خطرناک 
همراه با عوارض زیاد برای سالمت بدن است. پاک 

کننده های استون دار حاوی مواد سمی است که می 
تواند اثرات مضری بر بدن داشته باشد. استون با کاهش 
فشار خون، به سیستم قلبی عروقی آسیب می رساند. 
استون اثرات منفی بر سیستم گوارشی نیز دارد. مانند: 
درد شکم، حالت تهوع و استفراغ. استون ممکن است 

باعث تنگی نفس و یا مشکل در تنفس شود. 

عفونت سرماخوردگی شایع ترین
 دلیل سنگین شدن سر

عفونت  سر  شدن  سنگین  دلیل  ترین  شایع 
سینوس  مخاط  آن  در  که  است  سرماخوردگی 
ملتهب و تخلیه سینوس مختل می شود. افراد دارای 

سردردهای تنشی و افرادی که مایع مغزی نخاعی 
آنها کشیده می شود بیشتر دچار این حالت می شوند.

یا بی خوابی در درون مغز  در زمان کم خوابی و 
و بین نرون ها ، بیشتر از حد نیاز پروتئین انباشته 
می شود که موجب احساس سنگینی سر و کندی 

فعالیت مغز می گردد. 

محصوالت آرایشی و بهداشتی  که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، به دالیل فراوانی غیرمجاز و غیرقابل 
مصرف می باشند: از نظر مواد اولیه به کار رفته، نحوه تولید، نگهداری و حمل و نقل، بر روی آنها کنترل الزم 
اعمال نشده است. محصوالت آرایشی و بهداشتی قاچاق فاقد برگ آنالیز و اطالعات مربوط به میزان و اجزای 
تشکیل دهنده می باشند. امکان استفاده از رنگ های غیرمجاز که حساسیت زا و مضر برای سالمتی محسوب 
می شوند، در این محصوالت وجود  دارند. احتمال آلودگی میکروبی و آسیب های فیزیکی برای محصوالت 

آرایشی و بهداشتی قاچاق به دلیل شرایط نامناسب نگهداری وجود دارد. 

مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق کاال دانشگاه پزشکی بیرجند

اگر از طرفداران کفش پاشه بلند هستید پس غر نزنید. پا های شما در این کفش ها به گونه ای قرار می گیرند 
که فشار بسیار زیادی متوجه پنجه پا می شود. پس اگر حس خستگی تان در پا توام با درد و کوفتگی است 

این می تواند نشانه درست رفتار نکردن شما با بدن تان و پا ها باشد.
سعی کنید از کفش های راحت تری استفاده کنید یا اگر چنین فشاری به پاهای تان تحمیل می کنید آن ها را 

یک تشت آب گرم قرار دهید. آرتریت همان بیماری التهاب مفاصل است.
 التهابی که با درد، ورم و ایجاد محدودیت در حرکت همراه است. این التهاب می تواند عامل عفونی داشته 
باشد. به هر حال اگر احساس می کنید پای شما متورم و دردناک شده، بهتر است به آرتریت شک کرده و با 

یک پزشک مشورت کنید.

از کفش های راحت استفاده کنیددالیل غیر مجاز  و غیر قابل مصرف بودن لوازم آرایشی قاچاق

شوخ طبعي و بذله گویي
خنده بهترین دارو است. علم ثابت کرده که خنده ارگان هاي 
داخلي بدن را ماساژ مي دهد و هضم غذا و جریان خون را 
بهبود مي بخشد. شوخ طبعي همچنین آندرفین ها را در مغز رها 
مي سازد و حس خوشي و سالمت ایجاد مي کند. شوخ طبعي 
توانایي براي شناخت و تشخیص چیزهاي مضحک و بي معني 
و غیرمنطقي در هر شرایطي و پذیرش آن است. شوخ طبعي 
توانایي براي این است که فرد خودش و دیگران را زیاد از 
از روابط خشک و سرد حذر کند. حس  حد جدي نگیرد و 
شور و شادي به آرامش ذهن و انعطاف پذیري بیشتر کمک 

مي کند.اگر زندگي نوابغ را بررسي کنیم، مي بینیم که بیشتر 
آن ها شوخ طبع بوده اند افرادي چون: انیشتن، آلبریت شوایتزر، 

شوناردو داوینچي، شکسپیر، گوته. 
 فکر بکر

فکر بکر عنصر دیگري است که یک ذهن خالق را مي پروراند 
و  امیدوارکننده  داستان هاي  با  را  روز  هر  مي کند  کمک  و 
روحیه بخش شروع کنید. داستان ها و افکاري که به شما روحیه 
مي بخشند، در طول روز شما را هدایت مي کنند و ذهن شما را 

در جایگاه رفیع و ممتازي قرار مي دهند.
وقتي روح شما بهبود مي یابد، توانایي شما براي درک کردن 

مي یابد  افزایش  به طور گسترده  راه هاي خالق  دریافت  و 
به  رسیدن  براي  است، عالقه  نگرش خالق  جوهر  این  و 
افق هاي جدید.ذهن خالق به انعطاف پذیري که موجب فکر 
بکر مي شود، نیاز دارد. فکر بکر نگرش هاي کودکانه از شور 
و نشاط و پذیرش زندگي را یادآور مي شود. به عبارتي به ما 
حس شادي و نشاط کودکانه و حس شور و خرمي دست 
مي دهد. پس روز خود را با این احساس شروع کنید در نتیجه 
هر چیزي که در مسیر شما قرار مي گیرد، شیرین خواهد شد 
و راه حل ها و توجیهات خالق آشکار خواهند شد، حتي در 

سخت ترین چالش هاي زندگي.

دو ویژگی برای خالق تر شدن

آیه روز

هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی  کنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می  گوید و 
آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. )سوره مومنون/ آیه 62(

پیام روز

 برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت هایی که بدون امتحان کردن شان از دست 
می دادید، ناراحت باشید.
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امنبااداژدهاش1
لیدنقرالرارسا2
نراادیرولفمتل3
شافخفادهامیج4
یخایننیکشراج5
روانتریتادتبا6
ررکممداتعباتم7
ساسحاسررای8
زاینیبساسرینپ9
نیرسنمالباداش1۰
اتویدارلمنمت11
مامزیراتایرای12
رلکرگشیامنندب13
ویتکااونشیارا14
زابلدلوکاونین15

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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

به تعدادی نیروی خانم و آقا و یک پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.
 ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر
32342244 -09363654796

کارت دانشجویی اینجانب محسن 
میرزایی به شماره دانشجویی 

94177135190078 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انواع قیر و چتایی و ایزوگام با نصاب ماهر 
بیست متری مدرس - نبش آیت ا... 

سعیدی 11     09151601418

یک واحد سه خوابه حدود 130متر 
، طبقه اول با کلیه امکانات اجاره 

داده می شود. 32428088

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت یک 
میلیون در ماه نیازمند است. طالقانی 2،  ساختمان 

آلما، طبقه 2،  واحد 203     32236199

ملک تجاری حاشیه فلکه خوسف،  طبقه باالی 
بستنی طرالن، 2 اتاق، 5 میلیون تومان رهن 
و 500 هزار تومان اجاره  09155617899 ود  

محد
  و

یژه
ش و

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

0915   056   2100



5
شنبه * 24 آذر 1397* شماره 4237

پیشرفت 55 درصدی چهارشنبه بازار جدید در بیرجند

صدا و سیما- خسروی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند از پیشرفت 
55 درصدی احداث چهارشنبه بازار خبر داد و گفت: 260 غرفه در این مکان در حال ساخت است که تاکنون اسکلت، سقف 

ها و بخش زیادی از ستون ها انجام شده و پیش بینی می شود بهمن امسال چهارشنبه بازار جدید به بهره برداری برسد.

اخبار کوتاه

استاندار و تلفیق 
اقتصاد و امنیت در مرز 

خراسان  استاندار  معتمدیان  صادق  محمد 
استان و طی  از حضور در  اندکی پس  جنوبی  
ماهیرود  مرزی  های  گذرگاه  از  اخیر  هفته  دو 
در  وی  کرد.  بازدید  سربیشه  شهرستان  در 
گمرک  در  مرزی  مبادالت  شورای  نشست 
فقط  حاضر  زمان  در  که  این  بیان  با  ماهیرود 
اظهار  است،  فعال  استان  مرزی  معابر  از  یکی 
و  معبر  چهار  تمام  کرد  خواهیم  تالش  کرد: 
افغانستان  با  استان  مرزی  های  گذرگاه  سایر 
 24 ماهیرود  مرز  باید  همچنین  شود،  فعال 
درب  شد  مقرر  جلسه  این  در  کند.  کار  ساعته 
واحد صادرات و واردت از قطعه منفصله منطقه 
باز شود. وی  هفته ای  بیرجند  اقتصادی  ویژه 
از  مرزی  دیگر  شهرستان  دو  به  آن  از  پس 
ظرفیت  از  و  رفت  زیرکوه  و  درمیان  جمله 
بازدید  استان  مرزی  های  بازارچه  دیگر  های 
توسط  که  جنوبی  خراسان  جدید  کرد.استاندار 
روزهای  اولین  در  ها  وکانال  ها  رسانه  برخی 
در  خورد  امنیتی  برچسب  استان  در  حضورش 
منطقه  درب  بازگشایی  دستور  اقدام   اولین 
که  کرد  صادر  را  ماهیرود  در  اقتصادی  ویژه 
کار  این  بود.  تعطیل  ها  ماه  امنیت  بهانه  به 
منطقه  مرزنشینان  در  الوصفی  زاید  خوشحالی 
تصورات  استاندار  اقدام  این  حاال  کرد.  ایجاد 
صرفا  نگاه  درباره  هنگام  زود  های  قضاوت  و 
امنیتی وی به مسایل را زیر سوال برده است و 
استان  در  ارشد دولت  این است که مدیر  گواه 
رابطه  بین  بینانه  واقع  تلفیقی  است  توانسته 
)خوانندگان  کند.  ایجاد  مرز  امنیت  و  اقتصاد 
ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره این 
در   @avasardabir کاربری  به حساب  ستون 

فرمایند.( ارسال  تلگرام 

“خطبه های آدینه”

استاندار جدید انسان دلسوزی است
حجت االسالم  سید محمدباقر عبادی در خطبه های 
نماز جمعه بیرجندگفت: سیستم اداری در خراسان 
جنوبی بسیار سختگیرانه عمل می کند و این موضوع 
باید در استان فرهنگ سازی شود. امام جمعه موقت 
بیرجند اظهار کرد: سوابق استاندار جدید را بررسی 
کردیم که تاکنون در حوزه های مدیریتی خود فعال 
و دلسوزانه عمل کرده و امید است در استان ما نیز 
موفق عمل کند چرا که مشکالت متعدد استان نیازمند 

تالش مضاعف مسئوالن است.

معلمان برخی از مدارس غیرانتفاعی 
خراسان جنوبی بیمه نیستند

و  غیردولتی  مدارس  اداره  رئیس  تسنیم- 
مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش 
هفته  بزرگداشت  مراسم  در  جنوبی  خراسان 
مشارکت ها و مدارس غیردولتی اظهار کرد: سما یک 
مجموعه ای کارآفرین بوده و مانند مجموعه خیرین 
مدرسه دار است. حسین مهران فر با بیان اینکه نقش 
الگویی مدارس غیر دولتی حائز اهمیت است که باید 
به آن توجه داشته باشیم، تصریح کرد: سطح علمی 
و آموزشی مدارس غیردولتی پیوسته در حال تغییر 
و تحول است و این جای بسی افتخار است. وی 
با اشاره به اینکه روش آموزشی مدارس غیردولتی 
باید برای دیگر مدارس الگو باشد، گفت: تعدادی 
از معلمان مدارس غیردولتی مشکل بیمه دارند که 

سازمان های متولی باید حمایت کنند.

سرمایه گذاری 40 میلیارد تومانی
 برای گنجینه 24 عیار خوسفی

صداو سیما- فرماندار خوسف در نشست مشترک 
با مدیر امور مالی اداری شرکت زمین کاوان زمان، 
مجری بهره برداری از طالی شادان  از سرمایه 
گذاری 40 میلیارد تومانی در معدن طالی کودکان 
از این میزان ۱5 میلیارد تومان  خبر داد و گفت: 
تسهیالت از محل تسهیالت اشتغالزایی روستایی 
است و مابقی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی 
تامین خواهد شد. میثم رئیسی، مدیر مالی اداری 
با  جلسه  این  در  نیز  زمان  کاوان  زمین  شرکت 
منطقه  محدوده 400  در  این شرکت  اینکه  بیان 
معدنی فعالیت می کند ، افزود: گواهی کشف معدن 
از  است.وی  شده  صادر   ۱۳۹6 سال  در  کودکان 
معدن  در  فرآوری  کارخانه  احداث  برنامه ریزی 
در  فروشی  خام  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کودکان 
دستور کار این شرکت نیست. رئیسی عیار میانگین 
این معدن را 2.۱ دانست و یادآور شد:  این عیار در 

استان خراسان جنوبی کم نظیر است.

نمایشگاه ویژه شب یلدا برپا می شود

از  و حمایت  بازرسی  معاون  تهوری  ایرنا - علی 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه عرضه کاالهای 
هدف و مرسوم شب یلدا از 26 آذر ماه جاری به 
مدت پنج روز در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان برگزار می شود.

قدردانی نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبر ی از حضور 
پرشکوه  مردم در کنگره 2000 شهید

مردم  نماینده   ، رئیسی  ابراهیم  سید  ا...  آیت 
تولیت  و  رهبری  خبرگان  مجلس  در  استان 
حضور  از  پیامی  در  رضوی  قدس  آستان 
ملی  کنگره  در  جنوبی  خراسان  مردم  پرشور 
نمود. قدردانی  استان  شهید   2000  بزرگداشت 
در این پیام آمده است: خراسان جنوبی در حالی 
شهادت  و  ایثار  بوی  عطر  به  معطر  روزها  این 
در  مردم همیشه  مندانه  که حضور شکوه  است 
بزرگداشت  ملی  کنگره  در  استان  این  صحنه 
مهر  دیگر  بار  جنوبی،  خراسان  شهید   2000
پاسداشت  ارزش ها و حرکت در مسیر  از  دفاع 
رشادت انسان های وارسته ای را بر تارک تاریخ 
پاک  خون  تقدیم  با  که  نمود  حک  منطقه  این 
خود، آبروی این خطه از میهن اسالمی شدند و 
آنها چراغ  برکات  انقالب،  فرزانه  رهبر  تعبیر  به 
راه آینده این استان مومن خیز و انقالبی خواهد 
استکبار  جانبه  همه  تهاجم  در  بدون شک  بود. 
یک  های  آرمان  و  ها  ارزش  تقویت  جهانی، 
جامعه، از اصولی ترین روش های مقابله با این 
پاسداشت  و  کنگره  برگزاری  که  هاست  توطئه 
شهیدان، مصداق بارز آن است. برگزاری یادواره 
شهدا نه تنها گرامیداشت یاد این عزیزان است 
بلکه نقطه روشنی است تا ما را با اصل و هدف 
غائی خود آشنا کند چرا که به فرموده رهبری، 
گاهی رنج و زحمت زنده نگهداشتن یاد و خاطره 
بر خود الزم  لذا  نیست.  از شهادت  کمتر  شهدا 
استانی  هم  هوشمندانه  حضور  این  از  دانم  می 
خرسندی  موجبات  شک  بدون  که  عزیز  های 
روح بلند شهدای گرانقدر این استان، امام شهدا، 
و  شاهد  معظم  خانواده  و  والیت  عظمای  مقام 
نموده  تشکر  است،  داشته  پی  در  را  ایثارگران 
و به عنوان نماینده مردم شریف این استان در 
می  وظیفه  خود  بر  رهبری،  خبرگان  مجلس 
ولی  محضر  به  را  قدرشناسی  این  مراتب  دانم 
نیز  ای  خامنه  امام  جهان حضرت  مسلمین  امر 
تک  تک  تالش  دارم  واثق  رجاء  نمایم.  اعالم 
عنایت  مورد  نیز  کنگره  این  اندرکاران  دست 
قرار  ا... )عج( و شهدای عزیزمان  بقیه  حضرت 

گیرد. ان شاء ا... .

خبرهای ویژه

 * از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار تن علوفه به 
صورت آزاد و یارانه ای برای دام عشایر در شهرستان 

نهبندان توزیع شده است.
 * مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت:  تاکنون هیچ اعتباری 
جنوبی  خراسان  به   خاک  حاصلخیزی  برای 
اختصاص نیافته است که این موضوع در اعتبارات 

سال آینده گنجانده می شود.
 * صادرات ۳8 هزار راس دام سبک از نهبندان به ۹ 

استان کشور انجام شد.
 * 25 هزار قرارداد بیمه با کشاورزان و دامداران خراسان 

جنوبی منعقد شد.

 وعده استاندار برای توسعه سیمان باقران 
ایرنا - محمدصادق معتمدیان روز گذشته در 
حاشیه بازدید از بازارچه گلورده )میل 7۳( در 
جمع خبرنگاران گفت: مرز میل 7۳ از بازارچه 
های فعال در گذشته بود که سال 72 با مصوبه 
کرد. کار  به  شروع  وزیران  هیئت  و  مجلس 

وی گفت: همه زیرساخت های مورد نیاز از اداری 
و مخازن سوخت در این بازارچه ایجاد شده است. 
این  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان  استاندار 
از  یکی   84 و   8۳ های  سال  در  بازارچه 
بوده  کشور  سطح  های  بازارچه  ترین  فعال 

است و از سال ۹۳ شاهد تعطیلی آن بودیم. 
وی افزود: بازارچه میل 7۳ در راستای تامین 
اقتصادی  فعال سازی حوزه  معیشت مردم و 
های  سیاست  براساس  مزرنشنیان  تجاری  و 
دولت و مجلس فعالیت خود را شروع کرد و 
در چند سال اخیر خللی در فعالیت آن ایجاد 
هستیم. آن  سازی  فعال  دنبال  به  که  شده 

هایی  زیرساخت  از  یکی  گفت:  معتمدیان 
ایجاد  مرز  مقابل  جنوبی  خراسان  در  که 
شهرستان  در  باقران  سیمان  کارخانه  شده، 

سیمان  محوریت  با  که  است  درمیان 
است.  شده  ایجاد  افغانستان  کشور  برای 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در بازدید از 
این کارخانه گفت:  یکی از واحدهای صنعتی 
خوب استان همراه با مشارکت ۱00 درصدی  
مردم کارخانه سیمان باقران است که الگوی 
بسیار خوبی برای سایر واحدهای صنعتی بوده  
و  باید در سطح استان و کشور عملیاتی شود .
محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه  بیش از ۳0 
 هزار نفر در این واحد سهامدار می باشند، افزود :

تن   2700 روزانه  تولید   با  کارخانه  این 
با  کلینکر  تولید  تن   ۳۳00 و   سیمان 
به  توجه  با  و  شده  ایجاد  صادرات  محوریت 
و  افزایش  آن  تولید  ای  توسعه  های  برنامه 
شد.  خواهد  صادر  همسایه  کشورهای  به 
با  که  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  بیان  وی 
و  کند  فعالیت  به  شروع  کارخانه  این  رایزنی 
تجار  تا  کنیم  استفاده  این ظرفیت  از  بتوانیم 
افغانستان هم از این ظرفیت بهره مند شوند. 
به  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 

شده  انجام  حوزه  این  در  که  گذاری  سرمایه 
تولید  میزان  هستیم  این  دنبال  به  است 
افزایش  صنعتی  واحد  این  در  را  سیمان 
شود.  پیدا  جدیدی  بازارهای  و  دهیم 
در  زیادی  های  مشتری  اکنون  افزود:  وی 
و  هستند  سیمان  خواهان  منطقه  سطح 
امیدواریم بازارهای جدیدی را در منطقه پیدا 
دهیم. افزایش  را  صادرات  میزان  تا  کنیم 

استاندار خراسان جنوبی سپس برای بازدید از 
بازارچه یزدان به شهرستان زیرکوه سفر کرد.

 جشن بیستمین سالگرد  موسسه خیریه حضرت رسول )ص( برگزار شد
جشن  گذشته  پنجشنبه  کاری-  نسرین 
توانمندساز  خیریه  موسسه  سالگرد  بیستمین 
حضرت رسول )ص( بیرجند  با حضور بیش 
ها  استانی  هم  همشهریان،  از  نفر   ۱500 از 
نور  پیام  اجالس  سالن  در  موسسه  خیران  و 
بیان  با  موسسه  این  مدیرعامل  شد.   برگزار 
 اینکه موسسه در ابتدای تاسیس با 8 مدد جو

نهاد  این  اکنون  افزود:  کرد،  کار  به  آغاز 
تخصصی  های  کمیته  و  شعبه  چندین  با 
کند. می  رسانی  خدمت  نیازمندان   به  

این  های  فعالیت  کرد:  نشان  خاطر  احمدی 
موسسه در حوزه های علمی، کارگاهی و توانمند 
باشد.  می  گسترده  بسیار  مددجویان  کردن 
وی بااشاره به اینکه  در سال ۱۳80 کمیته های 
گوناگونی فعالیت خود را آغاز کردند، افزود: اکنون 
با فعالیت های زیاد و ارائه خدمات  توانستیم 
این موسسه را بین المللی کنیم که  موسسه 
 در حوزه  افراد کم توان ذهنی، دانش آموزان 

مستعد تحصیلی فعالیت های تخصصی انجام 
می دهد.  مدیر عامل این موسسه خیریه افزود: 
تاکنون به بیش از ۱0۱  دانش آموز بورسیه 
تحصیلی داده ایم. به گفته احمدی  در کارگاه 
دستان پرتوان ۱60 نفر مشغول به کارند که 
بیشتر آنها کم توان ذهنی هستند اما کارهای 
هنری عالی آماده و سفارش می گیرند. وی 
ادامه داد: اکنون فقط 70 درصد این مجموعه 
متقاضیان  پذیرش  آماده  و  شده  تکمیل 
هستیم. خانوار  سرپرست  زنان  همچون 

از 20 هزار  و  نیز بیش  در حوزه مدد کاری 
استفاده  موسسه  ظرفیت  از  خانوار   50
مالی  شفافیت  و  مالیاتی  تراز  که  اند  کرده 
است.  مبرهن  و  روشن  همه  برای  موسسه 

اشتغال خانگی  برای بیش از 90 نفر 
کشور  در  شعبه  سه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تاسیس کرده ایم، ابراز امیدواری کرد:  روزی 

برسد که این موسسه هم ملی شود و همه 
در  کرد:  تاکید  وی  بشناسند.  را  آن  کشور 
نفر در  نفر، 40  از ۱0۱  بنیاد علمی موسسه 
حوزه های ارشد تحصیل می کنند. احمدی 
از تفاهم نامه فی ما بین موسسه و یکی از 
الحسنه خبر داد و عنوان  بانک های قرض 
الحسنه  قرض  تسهیالت  طریق  از  کرد: 
وی  کردیم.  ایجاد  خانگی  شغل   ۹0 بر  بالغ 
تاکید کرد:  فعالیت در حوزه اشتغال خانواده 
خیریه  موسسه  که  معلوالن  و  نیازمند  هاي 
حضرت رسول ا... )ص( انجام مي دهد گام 
بزرگي است که به توانمندسازي و استقالل 
کند   مي  کمک  نیازمند  هاي  خانواده  مالي 

سایت  از  محصوالت  خرید  امکان 
نوشادی مدیر عامل سایت هنرچی هم در این 
مراسم گفت: نگاه  هنرچی به دیگر سایت های 
مشابه متفاوت است و حمایت از هنرمندان و 

هنر آن ها اولویت اصلی ماست. وی با بیان 
اینکه تیم جوان و خالق هنرچی به این باور 
رسیده است که آینده را هم اکنون و با آنچه 
با  افزود:  ساخت،   توان  می  است  اختیار  در 
این رویکرد هنرمندانی را یافتیم که علیرغم 
تحصیالت دانشگاهی با عشق دست به چوب 
اکنون شما  یادآورشد:  اند. وی  برده  و سنگ 
می توانید دست سازه هایی از سفال، چوب، 

فلزهای  و  سنگ  چرم،  پارچه،  و  منسوجات 
تهیه  و  در سایت هنرچی مشاهده  را  قیمتی 
محصوالت  کرد:  نشان  خاطر  وی  نمایید. 
وب  این  در  پرتوان  دستان  خالق  کارآموزان 
با  توانند  مندان می  قرار گرفته و عالقه  گاه 
کنند.  خرید  کشور  تمام  از  سایت  به  مراجعه 
و  هنرمند  زاده  اشرف  حجت  مراسم  این  در 
پرداخت. برنامه  اجرای  به  کشوری  خواننده 
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30 درصد صادرات ایران به افغانستان از  خراسان جنوبی
ایرنا-  مشیرالحق عابدی شامگاه چهارشنبه در 
بیست و دومین آیین تجلیل از صادرکنندگان 
برگزیده استان عنوان کرد: راه اندازی مجدد دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه از درخواست های 
تاکنون کار روی زمین  اما  بوده  نیز  استانداری 
نمانده و نماینده دفتر مشهد کار استان را انجام 
داده که مورد اقبال و انتظار نیست. وی گفت: با 
توجه به مکاتباتی که با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت انجام شد اما ارتباط با کشور همسایه میسر 
نشد و باید اقدامی صورت گیرد تا به درخواست 

صادرکنندگان جامه عمل پوشانده شود.
 

روند توسعه خراسان جنوبی
 شکل گرفته است

مرتضی صفدری زاده  رئیس  سازمان  منطقه ویژه 
نیز در این جلسه  بیان کرد : منطقه ویژه اقتصادی 
استان به عنوان یکی از موتورهای محرکه توسعه 
اقتصادی با نگاه فعالیت های بین المللی مسیر 
خوبی را پیموده و اکنون 40 بنگاه اقتصادی در 
بخش های صنعتی، خدماتی و تجاری در آن فعال 
است.وی ادامه داد: قطعه منفصله بازارچه ماهیرود 
در افزایش صادرات محصوالت تولیدی استان و 
سایر استان ها نقش خود را ایفا کرده گرچه هنوز 
از تمام پتانسیل ها برخوردار نیست.رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی اظهارکرد : با 
فصل جدیدی که در استان شکل گرفته و با حضور 
استاندار متدین، پا به کار، عملگرا و هدفگرا حتما 
روزهای خوش تری برای مقوله توسعه استان پیش 
رو خواهد بود. وی عنوان کرد: همراهی، همدلی، 
وفاق و هم افزایی بین بخشی تمام فعاالن اقتصادی 
و دستگاه های اجرایی می تواند ما را به هدف 

مقدسی که الگو گرفتن روش توسعه یافتگی استان 
در سال های نه چندان زیادی است، کمک کند.

30 درصد صادرات ایران به افغانستان 
از  خراسان جنوبی است

وزارت  استان های  امور  مسئول  موفق   ایرج 
صنعت، معدن و تجارت گفت: تجارت شامل 
که  همچنان  لذا  شود  می  واردات  و  صادرات 
دارد  صادرات  افغانستان  به  جنوبی  خراسان 
باید زمینه واردات هم فراهم شود و ۳0 درصد 

صادرات به افغانستان از خراسان جنوبی است.

کلکسیون مواد معدنی در منطقه
موفق، همچنین با بیان اینکه خراسان جنوبی 
به عنوان قطب معدنی کشور می درخشد،گفت: 
داشتن بیش از 70 درصد ذخایر زغال سنگ کشور 
و سایر ذخایر معدنی در این استان جای تبریک 
دارد.وی افزود: این ذخایر خدادادی همه در دل 
زمین های خراسان جنوبی به ودیعه گذاشته شده تا 
با استخراج، بهره برداری و اکتشاف ذخایر جدید از 
این ظرفیت مهم استفاده کنید.وی بیان کرد: حدود 
560 پروانه بهره برداری صنعتی و به همین میزان 
پروانه بهره برداری معدن در خراسان جنوبی صادر 
شده است و در زمان حاضر 4۳ نوع ماده معدنی 
در استان وجود دارد که نشان می دهد کلکسیون 
مواد معدنی کشور در این استان نهفته شده و بسیار 
ارزشمند است.مسئول هماهنگی امور استان های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جای دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان خالی است 
و این موضوع را از طریق وزارتخانه متبوع از وزارت 

امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.

از تولید حمایت نکرده ایم بلکه موانع 
پیش روی تولیدکننده قرار داده ایم

بازرگانی صنایع   اتاق  رئیس  احتشام   محسن 
معادن وکشاورزی بیرجند نیز در این جلسه با بیان 
این که مدیران اقتصادی باید تفکر راهبردی داشته 
باشند افزود: تفکر راهبردی مدیران را از چالش 
فضای بین المللی دور و به سوی اهداف تعیین 
تحقق هدف صادراتی،  توسعه صادراتی،  شده 
ایجاد اشتغال و ارزآوری هدایت می کند.رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
یادآور شد: فضای کسب و کار کشور نشات گرفته 
از فضای بین المللی و در حالت عادی نیست و 
در این زمینه با چالش مواجه شده ایم.وی گفت: 
هر روز درگیر بخشنامه هایی در بخش تولید و 
صادرات هستیم که از تفکر مدیریت راهبردی 
برخوردار نیست چون صادرکنندگان را از فضای 
کسب و کار داخلی به سوی اهداف تعیین شده 
هدایت نمی کند و چالش ها آنان را از هدف 
دور می کند.احتشام افزود: انتظار داریم بخشنامه 
ها حذف و نظرات علمی و کارشناسی بخش 
قرار دهید  مبنای تصمیم گیری  را  خصوصی 
چراکه همه ما دلسوز و سربازان جبهه اقتصادی 
هستیم و هدف همه ما یکی است.وی خواستار 
حذف موانع و محدودیت های اقالم صادراتی شد 
و بیان کرد: از تولید حمایت نکرده ایم بلکه موانع 
پیش روی تولیدکننده قرار داده ایم که باید این 

موانع و محدودیت ها حذف شود.

 فراهم شدن زمینه خرده فروشی
 برای مرزنشینان

ظرفیت  از  نکردن  استفاده  به  اشاره  با  وی 

های قانونی مرزنشینان یادآور شد: مرزنشینان 
ثروت بزرگی برای استان هستند لذا با فراهم 
کردن اشتغال از طریق خرده فروشی امکان 
ماندگاری آنها در مرز بیشتر می شود. داوود 
شهرکی رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت 
استان نیز گفت: سال آینده ۱2 طرح صنعتی 
با سرمایه گذاری یکهزار و 500 میلیارد تومان 
در استان به بهره برداری خواهد رسید. وی 
بیان کرد: در حوزه معدن نیز 25 تن طالی 
قابل استحصال، یک میلیارد تن پتاس، 500 
تن سرب و روی و سایر مواد معدنی در استان 
شناسایی و ظرفیت های خوبی اجرا شده که 
حال  در  نیز  آنها  فرآوری  واحدهای  برخی 
خراسان  کرد:  بیان  وی  است.  گیری  شکل 
جنوبی در سه بخش معدن، تجارت و قابلیت 
راهبردی کشاورزی  های خاص محصوالت 
سازمان  رئیس  دارد.  رشد  و  توسعه  ظرفیت 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مدیران  عنوان  به  اقتصادی  حوزه  فعاالن  از 
استراتژیک یاد کرد و افزود: اتفاقات خوبی در 
حوزه فعالیت های اقتصادی با تمام مشکالتی 
داشتند،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  که 
تغییرات  با  این مدیران  به وقوع پیوست که 
جهانی، بخشنامه های داخلی خود را هماهنگ 
می کنند. وی یادآور شد: شاید برخی از این 
تغییرات ایراد داشته باشد اما نوعی همگرایی 
اتفاق  این  که  است  مشکل  یک  حل  برای 
شهرکی  شود.  می  همراهی  خوبی  به  امروز 
به اقدامات انجام شده در حوزه تجارت اشاره 
کرد و گفت: در حوزه زیرساخت ها اقداماتی 
انجام شده که نشان می دهد مجموعه استان 

همراه با حوزه اقتصادی پیش می رود و این 
نوید ظرفیت خوبی برای توسعه استان است.

کشور با سخنرانی درست نمی شود
سید  االسالم  حجت  آیین   این  ادامه  در 
از سخنرانی  های  انتقاد  با  محمدباقر عبادی 
چه  ها  سخنرانی  این  کرد:  بیان  حاصل  بی 
مردم  و  تولیدکننده  صادرکننده،  از  مشکالتی 
رفع می کند.وی گفت: دفتر نمایندگی وزارت 
پیگیری های مکرر و خون  با  را  امور خارجه 
دل ها توانستیم در بیرجند راه اندازی کنیم اما 
مدتی شده این دفتر تعطیل است.عبادی افزود: 
تالش زیادی شد تا دستور راه اندازی این دفتر 
بود  بنا  کردیم  دریافت  خارجه  امور  وزیر  از  را 
همکاری  استانداری  ویژه  به  اجرایی  سیستم 
دهند. قرار  دفتر  این  اختیار  در  امکاناتی  و 

 کوله بری دراستان  باید پیگیری شود 
در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس  بیان کرد: اگر در غرب و شرق کشور 
کوله بری در مرزها آزاد است باید تحقق این 
موضوع در خراسان جنوبی هم پیگیری شود.وی 
گفت: هم مرز بودن خراسان جنوبی با افغانستان 
ظرفیت باالیی برای صادرات و واردات است.در 
این همایش برند جهانی سه محصول راهبردی 
خراسان جنوبی شامل زعفران خراسان و قاینات، 
زرشک جنوب خراسان و عناب بیرجند رونمایی 
شد.همچنین با حضور استاندارو جمعی از مسئوالن 
از ۱2 صادرکننده برگزیده و شایسته استانی، پنج 
صنعتگر، پنج معدنکار و پنج نفر از اصناف نمونه با 

اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.
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جواد رضایی - چهارشنبه 21 آذر، بیست 
صادرکنندگان  از  تجلیل  آیین  دومین  و 
نمونه استان با حضور مشاور معاون توسعه 
مدیریت، منابع و امور استان ها و مسئول 
صمت  وزارت  های  استان  امور  هماهنگی 
برگزار شد. در این مراسم از مجتمع کاشی 
و سرامیک فرزاد به عنوان صادر کننده نمونه 
ملی و کارآفرین برتر استان تقدیر شد. مشاور 
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها 
و مسئول هماهنگی امور استان ها با قدردانی 

از خدمات صادرکنندگان و صنعتگران استان 
رونق  باعث  عزیزان  این  تالش  کرد:  بیان 
اقتصاد در استان شده است. موفق افزود: با 
وجود موانع در صادرات فعالیت های زیادی 
توسط  فعاالن این عرصه صورت گرفته است 
و صادر کنندگان با تالش خودشان اتفاقات 
خوبی را در کشور رقم زده اند. ایرج موفق 
صادرات کشور را در سال جاری 31 میلیارد 
دالر عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت 
به سال گذشته 13 درصد رشد داشته است 

و30 درصد از صادرات کشور توسط استان 
خراسان جنوبی انجام می شود. وی با بیان 
با  باید  استان  هر  صادرات  حوزه  در  اینکه 
توجه به ظرفیت هایی که داراست دیده شود، 
گفت: شرایط استان خراسان جنوبی متفاوت 
نسبت به استان های دیگر کشور می باشد 
که باید در حوزه صادرات در نظر گرفته شود.
مشاور معاون توسعه مدیریت، منابع و امور 

استان ها و مسئول هماهنگی امور استان ها 
با اشاره به ظرفیت مرزی استان اظهار کرد: 
فعال سازی نمایندگی امور خارجه در استان 
مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا بتوان از 
ظرفیت های کشور افغانستان در جهت رونق 
صادرات استفاده موثرتری صورت گیرد. موفق 
ادامه داد: استان خراسان جنوبی با دارا بودن 
43 نوع ماده معدنی به عنوان قطب معدنی 
کشور مطرح  است که امیدواریم با استخراج 
و کشف معادن جدید از این ظرفیت بیش از 

پیش استفاده شود.
صادرکنندگان در راه خدا جهاد 

می کنند
بیرجند،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
خوسف و درمیان نیز بیان کرد: با توجه به 
اینکه در جنگ اقتصای قرار داریم، فعالیت 
از  و  خداست  راه  در  جهاد  صادراتی  های 
این رو صادرکنندگان در راه خدا جهاد می 
کنند. عبادی ادامه داد: افغانستان ظرفیت 
واردات  و همچنین  برای صادرات  مناسبی 

دارد که اخیرا تسهیل شده است و امیدواریم 
از ظرفیت آن به طور کامل استفاده شود تا 
شاهد صف های طوالنی کامیون ها در مرز 
فراه  والیت  جاده  آسفالت  بر  وی  نباشیم. 
افغانستان تاکید کرد و افزود: بخشی از این 
راه  همچنین  و  نشده  آسفالت  هنوز  جاده 
سربیشه  به طرف مرز نیز دچار مشکالتی 
است که نیازمند رسیدگی می باشد. عبادی 

فعال سازی بازارچه های مرزی را حائز اهمیت 
دانست و گفت: دفتر نمایندگی امور خارجه 
6 سال قبل با تالش های زیاد تاسیس شد 
که قرار شد امکاناتی از طریق استانداری به 
آن داده شود و مورد توجه استانداری در ادوار 
مختلف قرار گیرد ولی اکنون مدتی است که 
بیرجند،  نماینده مردم  است.  تعطیل شده 
خوسف و درمیان ادامه داد: نمایندگی وزارت 
واردات  خارجه نقش موثری در صادرات و 
استان داشته و همچنین به معرفی ظرفیت 
و صنایع  گردشگری  در حوزه  استان  های 

دستی کمک می کند.
صادرات نیاز به ارتباط دوسویه دارد

اقتصادی استانداری  امور  معاون هماهنگی 
هم بیان کرد: صادرات استان صادرات غیر 
نفتی است که با  تدوام و ایجاد تولید باعث 
رونق اشتغال  خواهد شد. مشیرالحق عابدی 
ادامه داد: با توجه به بند 10 اقتصاد مقاومتی 
باید   صادرات تسهیل شود که یکی از راه 
های آن تشویق  صادر کنندگان می باشد. 
وی با بیان اینکه صادرات در استان باید به 
طور ویژه دیده شود، گفت: اگر صادرات برابر 
با واردات در استان صورت بگیرد باعث تداوم 
صادرات خواهیم شد. وی با اشاره به تعطیلی 
این  افزود:  خارجه  امور  نمایندگی  دفتر 
موضوع در حال پیگیری است و اکنون امور 
آن توسط نمایندگی مشهد پیگیری می شود 
ولی در حد انتظار نیست. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه برای 
مجوز صادر شده،  استان  مرزی  بازارچه   4
تصریح کرد: صادرات نیاز به ارتباط دو سویه 
دارد و  از این رو برای افزایش صادرات استان 
قرار  مدنظر  افغانستان  کشور  شرایط  باید 
گیرد. عابدی گفت: رونق تمام بازارچه های 
استان در نظر گرفته شده است و امیدواریم با 
اجماع تمام ارگان ها  بتوانیم قدم های خیری 

برای مردم برداریم.
صادرات 135 میلیارد دالری مجتمع 

کاشی و سرامیک فرزاد 
در انتهای این مراسم از 4 برند محصوالت 
استراتژیک استان رونمایی شد و همچنین 
و  معدن  فعاالن حوزه صادرات، صنعت،  از 

اصناف استان تقدیر شد.
از  فرزاد،  سرامیک  و  کاشی  مجتمع  مدیر 
صادرات 13۵ میلیون دالری این مجتمع در 
چند سال گذشته خبر داد و گفت: تنها راه 
حل ادامه حیات کشور در مقابله با آمریکا، 
تولیدات  از  حمایت  زورگویان  و  اسرائیل 
داخلی است. مهندس علی اکبر فالحی ادامه 
داد: بنده کار کاشی و سرامیک را از اوایل 
انقالب به نام بیرجند بدخشان که بعداً به 
عنوان نیلوفر یک )سنتی( تغییر نام پیداکرد 
آغاز کردم و در سال ۸4  هم مجتمع کاشی 
بیان  با  و سرامیک فرزاد تاسیس شد. وی 
اینکه این مجموعه درسال۸۸ به بهره برداری 
رسیده، افزود: ساخت این مجموعه با هدف 
دور زدن تحریم ها صورت گرفته و در مدت 
حدود 2 سال به بهره برداری کامل رسیده 
است. مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
بیان کرد: اعتبار این پروژه در سال ۸6 به 
لطف خدا و با همکاری استانداری وقت که 
به طور صد درصد پیگیر بودند با عاملیت 
بانک سپه دریافت شد. فالحی تصریح کرد: 
همچنین در این راستا با توجه به راهنمایی 
استاندار وقت حدود یک میلیون دالر پیش 
پرداخت برای ساخت ماشین آالت داده شد 
که با توجه به مشتری مداری و روابط خارجی 

در زمان کوتاهی ماشین آالت ساخته شد. 
با صدور بخشنامه بانک مرکزی بخش 
صادرات مجتمع کاشی فرزاد ناتوان شد

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های مجدانه 
مسئوالن و استانداران وقت توانستیم مجموعه 
فعلی را در فاز اول یک خط، فاز دوم، سوم، 
چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم ایجاد 
کنیم. مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
از صادرات 13۵ میلیون دالری این مجتمع 
در چندسال گذشته خبر داد و یادآور شد: با 
صدور بخشنامه بانک مرکزی بخش صادرات 

مجتمع کاشی فرزاد ناتوان شد. فالحی ادامه 
داد: عدم قطعیت در برگشت ارز حاصل از 
صادرات و همچنین نحوه تامین دالر توسط 
کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق که 
هدف صادرات هستند باعث بروز مشکالت 
عدیده ای برای واحد صادرات مجموعه کاشی 
فرزاد شده است. فالحی خاطرنشان کرد: بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزی ارز حاصل از 
صادرات باید به سامانه نیما واریز شود و این 
درحالیست که صادرات صنعت کاشی کامال 
با ریال انجام می شود و به دلیل تحریم های 
ظالمانه دریافت دالر از هیچ طریقی امکانپذیر 
نیست. به همین دلیل تولیدکنندگان کاشی 
و سرامیک، از جمله انجمن سرامیک ایران  
و  اند  شده  مذکور  بخشنامه  لغو  خواستار 
مدیرکل دادگستری یزد، اصفهان، کرمانشاه 
و بیرجند و استانداران محترم این استان ها  
نیز برای پیگیری مجدانه در راستای ابطال 
بخشنامه مذکورپیگیری هایی انجام داده اند. 
وی یادآور شد: در حال حاضر 4 ماه است 
که جهت خرید مواد اولیه )رول کوره( حواله 
ارزی از طریق بانک توسعه صادرات به کشور 
جمهوری چک ارسال شده و حواله بانکی به 
حساب فروشنده ننشسته و از طرفی بانک، 

نامه تهدیدآمیز برای ما ارسال می کند.
با  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  مجتمع  مدیر 
بیان اینکه این موضوع به معضل برای صادر 
کنندگان تبدیل شده، گفت: امیدواریم این 
گره باز شود تا صادرات بیش از پیش رونق 
داشته باشد. وی افزود: در این راستا با این 
کشورها وارد مذاکره شدیم که متاسفانه به 
برای  بانکی  هیچ  همچنین  نرسید.  نتیجه 

مبادالت ارزی اعالم آمادگی نکرد.
مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد با اشاره 
به اینکه این مشکل، تولیدات صنعت کاشی 
و سرامیک و سایر تولیدات صادراتی استان و 
کشور را در برمی گیرد، گفت: در این راستا 
مکاتباتی با مقامات عالی کشور انجام شده 
است و در حال پیگیری هستیم که امید است 
این مشکل برطرف شود. فالحی بیان کرد: با 
 این شرایط تا چند ماه آینده اوضاع بغرنج تر

مستقیم  صادرات  زیرا  شد،  خواهد  قبل  از 
صورت نمی گیرد و شاید از کانال های خالف 
صورت بگیرد و ارزی از این کشورها برگشت 
نخواهد کرد. وی تصریح کرد: بنابراین راهکار 
این است که اجازه داده شود تولیدکنندگان 
آزادانه کاالی خود را به فروش برسانند و در 
این صورت می توان واردات و صادراتی نیز 
داشت و تحریم ها را دور زد. مدیر مجتمع 
کاشی و سرامیک فرزاد با بیان اینکه مجتمع 
کاشی و سرامیک فرزاد از سال ۸4 فعالیت 
خود را در استان آغاز کرده، یادآور شد: در 
این راستا هر سال طرح های توسعه ای نیز 
داشته ایم که  از آن جمله می توان 1۷ واحد 
تولیدی و 3۷0 هکتار زمین کشاورزی را نام 
برد. وی با بیان اینکه در مجتمع کاشی فرزاد 
واحدهای جانبی آن بیش از 10هزار نفر به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به 
فعالیت هستند، عنوان کرد: واحدهای جانبی 
در کنار تولید کاشی و سرامیک شامل باربری، 
معدن، رنگ و لعاب، پالستیک سازی، کارتن 
و جعبه سازی،پالت سازی، بیمه، دامپروری، 
است  آجرنما  بزرگ  کارخانه  و  کشاورزی 
طرح  دو  مقدمات  گذشته  سال  یک  در  و 
با  بتوانیم  امید است  انجام گرفته و  عظیم 
پیگیری مجدانه استاندار محترم این طرح 
ها را عملیاتی کرده، چرا که زیرساخت ها، 
ماشین آالت و مطالعات این طرح ها انجام 
شده است. وی با بیان اینکه تاکنون مدیران 
مربوطه استان و استانداران نیز همکاری الزم 
را داشته اند، خاطرنشان کرد: امید است این 
و  مستقیم  جدید  اشتغال  زمینه  طرح  دو 
غیرمستقیم بیش از 1000 نفر دیگر را در 

استان فراهم کند.
مشتری مداری است که انسان را

 سرمایه دار می کند
مدیر مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد ورق 
سازی سلولزی و انواع آن اعم از تولید کاغذ، 

این طرح ها  از  یکی  را  جعبه، ورق سازی 
از طرح ها  افزود: یکی دیگر  و  عنوان کرد 
ساخت ورق کربناتی است که با استفاده از 
آن می توان انواع پارکت های SPC و دیگر 
محصوالت را تولید کرد. فالحی با اشاره به 
اینکه زیرساخت های این طرح ها آماده و 
ساخت سوله و ماشین آالت آغاز شده، گفت: 
پیش بینی می کنیم تا دو سال آینده به بهره 
برداری برسد و شاهد تولید و اشتغال زایی 
جدید در استان باشیم. مدیر مجتمع کاشی و 
سرامیک فرزاد از تولید قابل مالحظه کاشی و 

سرامیک در مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
خبر داد و  اظهار امیدواری کرد: با حمایت 
های ویژه مسئوالن و برداشتن موانع، میزان 
تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت. وی 
با بیان اینکه مشتری مداری است که انسان را 
سرمایه دار می کند، خاطرنشان کرد: میزان 
سرمایه گذاری در این مجموعه باالی 200 
میلیارد تومان است که تماما هزینه شخصی 
بنده نبوده بلکه با اتکا به مشتری مداری  و 

توجه به خواسته مشتری صورت گرفته است. 
وجود بیش از 80  دفتر فروش در داخل

 و خارج از کشور
فالحی با بیان اینکه در اکثر نقاط ایران و 
خارج از ایران بیش از ۸0 دفتر فروش داریم، 
بیان کرد: توصیه بنده به تمام تولیدکنندگان، 
کار،تالش و نجات کشور است چرا که وظیفه 
ما این است تا زنده هستیم نباید از حرکت 
سرامیک  و  کاشی  مجتمع  مدیر  بایستیم. 
نظام  مسئوالن  همه  اینکه  بیان  با  فرزاد 

جنوبی  خراسان  و  مرز  از  کاملی  شناخت 
 4۸0 جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  دارند، 
و  دارد  افغانستان  با  مشترک  مرز  کیلومتر 
همچنین از مرکز استان با کشور افغانستان 
120 کیلومتر فاصله است. فالحی با اشاره 
به یکهزار و ۸00 کیلومتر راه زمینی و هوایی 
استان با تهران و وجود سومین فرودگاه کشور 
در بیرجند، یادآور شد: با تمام این پتانسیل 
ها و زیرساخت های موجود در بیرجند ما 

در حال حاضر جاده یکطرفه، راه ریلی، دریا، 
جاده برون مرزی و امکانات هوایی مناسب 

نداریم.  
معافیت های مالیاتی و اعطای وام های

 کم بهره برای جذب سرمایه گذار در
 استان 

وی با اشاره به اینکه با وجود این کمبودها 
صنعتگران هیچ رغبتی برای سرمایه گذاری 
در استان نخواهد داشت، اظهار کرد: بهترین 
صد  معافیت  منظور  این  برای  حل  راه 
درصدی مالیات و همچنین اعطای وام کم 

بهره به تولید کنندگان است. مدیر مجتمع 
کاشی و سرامیک فرزاد یکی دیگر از راه های 
جذب سرمایه گذار به استان محروم خراسان 
جنوبی را حمایت 100 درصدی از تولیدات 
عنوان کرد و خاطرنشان کرد: افرادی که در 
این استان کار می کنند سربازان خط مقدم 
بخشیدن  بنابراین  هستند،  اقتصاد  جبهه 
استان  های  زیرساخت  به  توجه  و  مالیات 
افزود:  فالحی  است.  اولیه  ضروریات  جزو 

شهرک های صنعتی حاشیه تهران با فاصله 
زمانی 40 دقیقه با پایتخت، از معافیت هایی 
شهرستان  است  حالی  در  این  برخوردارند 
بیرجند با وجود هم مرزی با افغانستان از 
بسیاری از این معافیت ها بی بهره است. مدیر 
مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد علت فعالیت 
خود را عالقه به توسعه و اشتغال در استان 
عنوان نمود و تصریح کرد: امیدوارم با کمک 
مسئوالن و صنعتگران شاهد رفع محرومیت 
و شکوفایی هر چه بیشتر استان باشیم. وی با 

بیان اینکه معافیت های مالیاتی استان سبب 
جذب سرمایه گذاران می شود، تصریح کرد: 
ضمن تقدیر و تشکر از استانداران و مسئوالن 
استاندار  برای  موفقیت  آرزوی  با  و  قبلی 
با همدلی و  امید است همه  محترم فعلی 
همکاری و استاندار محترم با درایت، علم و 
تجربیاتی که از خدمت در مناطق  محروم 
برای پیشرفت و توسعه   دارند گام مفیدی 

استان بردارند. 

مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد صادر کننده نمونه ملی و کارآفرین برتر استان
عکس: مهدی آبادی


