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خودروسازان خارجی به دنبال محصوالت کویر تایر دام استان شناسنامه دار می شود 3اقدامات جزیره ای مهمترین مانع توسعه سرمایه گذاری خارجی است 5 5

انصاف یعنی
 انسان بودن!

 در بحبوحه ی مشکالت اقتصادی و در 
تنگنای بی امان حمله ی سخت مضیغه 
های مالی، نوع دوستی ها، همراهی ها و 
مهربانی ها بیشتر از هر وقت ارزشمندند و 
به کار می آیند. جز این، در شرایط عادی 
که همه، هم مهربانند و هم بخشنده! 
آمده  ایام عید، روزهایی  آستانه ی  در 
اند و احتماالً در پیشند که هزینه ها به 
جای کم شدن، بیشتر و لحظه ها به 
جای شیرین شدن، به کام مردم تلخ تر  
شده اند. مخصوصاً امسال که با افزایش 
سرسام آور و افسارگسیخته ی  قیمت ها، 

در سایه... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

 انقالب باعث افزایش
 قیمت گوشت نشد

صفحه 2

 

واکنش ابتکار به
 تندروهای مخالف دولت

امروز در کشور فساد
 غوغا می کند

 FATF با صراحت بگویید
مشکلی را حل نمی کند

گی
 گر

س :
عک

گلریزان ۹۲ میلیون تومانی
 برای دانش آموزان نیازمند 

با همت مردم نیک اندیش و در غیبت مسئولین انجام شد:

بازگشایی مجدد پنجره  دیپلماسی استان
با معرفی رئیس جدید دفتر نمایندگی

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه پس از گذشت یک سال معرفی و محمد عجم سکان دار این مهم شد. عابدی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به اینکه دفتر وزارت امور خارجه در بیرجند از اسفند سال گذشته 
بعد از اتمام مأموریت محمد فیاضی، سکان داری نداشته، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری ویژه استاندار این مهم فراهم شد. 

عابدی گفت: امید است با فعالیت این دفتر  ظرفیت های خراسان جنوبی در زمینه  ...  مشروح در صفحه ۵

رونق به ماهیرود
بازمی گردد
استاندار : با پیگیری هایی که داشتیم درب واحد مشترک صادرات و واردات در منطقه ویژه اقتصادی بازگشایی شد
خبر رئیس منطقه ویژه  اقتصادی از پیش بینی افزایش 60 درصدی مبادالت کاالیی در یک بازه زمانی کوتاه

فصلی نو در فرآوری » عناب «
با ایده های استارت آپی

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 6

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 
آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری ۳۲ -  پـالک ۳۰/۶ 

بهلگردی: ۰۹۱۵۷۴۱۹۵۵۶

Tooska 

جناب آقای جواد گروهی
 مدیر محترم امور شعب بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبی

جناب آقای امیر احسان فقفوریان
 نماینده محترم حقوقی

جناب آقای علیرضا تقی نژاد
 مسئول محترم شعبه معلم

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حسن همکاری و مساعدت خالصانه و زحمات 
بی شائبه آن حضرات در جهت تسویه بدهی تسهیالت دریافتی از آن بانک محترم را اعالم 
می داریم که در صورت عدم درایت و تصمیمات هوشمندانه تان این مشکل کماکان پابرجا بود.

به امید موفقیت روز افزون تان
غالمحسین خسروی قومنجان - محمد رضا  کیانی قومنجان

از باغ سحر صنوبری واال رفت
گلبرگ تر تبسمی زیبا رفت

با تأسف و تألم،  افول ستاره درخشان آسمان هنر
 الگوی اخالق و مهربانی و فرزانه دل آگاه روانشاد

مهندس حاج محمدحسین افتخاری
در مشهد مقدس را به اطالع می رساند: به همین مناسبت

جلسه ترحیمی روز یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۲ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ 
 در محل هیئت حسینی)واقع در خیابان انقالب( منعقد   می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خاندان افتخاری وفامیل وابسته

باغ یا محوطه دیوارکشی شده اطراف بیرجند یا در شهرک 
 صنعتی دارای حداقل 30 متر فضای مسقف و 300متر فضای  باز

دارای امتیازات آب و برق جهت اجاره نیازمندیم.
09018374800

با کمال احترام از ابراز همدردی و دلجویی شما عزیزان در هجران ابدی 
و غم از دست دادن عزیزمان 

مرحومه زینب جهاندیده 
بی نهایت سپاسگزاریم. از آن جا که جبران این همه لطف و همراهی که موجب تسکین آالم 
داغدیدگان گردید در توان مان نیست، از درگاه خداوند متعال برای شما خوبان طلب اجر

 و سالمتی داریم و برخود الزم می دانیم از لطف و مساعدت تمامی بزرگوارانی که در 
برگزاری مراسم ما را یاری نمودند به ویژه مدیران و پرسنل محترم استانداری و فرمانداری 

بیرجند، اداره کل امور مالیاتی، پرسنل محترم آموزش و پرورش، دبستان ندای علی )ع(
 دبستان حضرت قاسم )ع( و کلیه عزیزانی که با تشریف فرمایی از راه دور و نزدیک 

و اهدای تاج گل، چاپ بنر و اعالمیه و تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین ما را همراهی 
کردند، صمیمانه سپاسگزاری نماییم و اگر کوتاهی و تقصیری در خدمت رسانی داشتیم

 قبول عذر بفرمایید.

خانواده های: جهاندیده و سورگی

اجرای  عملیات  دارد:  نظر  در  اجتماعی خراسان جنوبی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره کل 
 بخشی از محوطه سازی مجموعه ورزشی کارگران بیرجند واقع در شهرستان بیرجند -  
سایت اداری را از طریق مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات به شماره فراخوان 
2۰۹۷۰۰۰۱۰۹۰۰۰۰۰۴ به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری و حداقل دارای پایه 5 رشته ابنیه با شرایط ذیل واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه پروژه: ۱/۴۳۳/۱۷۸/۳۰2 ریال بر اساس فهرست بهای سال ۹۷ 
)انعقاد پیمان به صورت فهرست بهایی بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۷(

 ۱- مدت اجرای پیمان: 2 ماه کامل شمسی
 ۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۷2/۰۰۰/۰۰۰  )هفتاد و دو میلیون( ریال صرفا 

به صورت ضمانت نامه بانکی
 ۳- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir
۴- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱5 
آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس

www..setadiran.ir تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱2/25 خواهد بود. 
همچنین مناقصه گران باید در مهلت مقرر پاکت الف حاوی اصل تضمین ارجاع کار را 

عالوه بر بارگذاری در سامانه تحویل حراست این اداره کل گردد.
 ۶- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱2/25

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده 
عمومی شماره ۹۷/۱۴۳ به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۷/۱2/۱۱  

لغایت ۹۷/۱2/۱۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۱2/۱۸ می باشد. 
ضمناً جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱2/2۱ در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. 

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
توضیحات: الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴۰ % پیش پرداخت، ۴۰ % حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 2۰ % هنگام تنظیم سند در دفترخانه 

می باشد. ب( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است. 

شرایط قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربریکد شناسهردیف
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

خراسان جنوبی، سرایان، خیابان حافظ نقد۱۴۸/۹۱۷۹/۳۱۲/۰۳۱/۰۴۰/۰۰۰مسکونی۱۳۰۵۲۱۴
نبش حافظ ۶ ، فاقد پالک شهرداری

با وضعیت موجود

 آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پالک 5   /   ۸۸۷۸۱۳۱۷ – ۸۸۸۷22۰۰
آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: بیرجند، خیابان شهید محالتی، نبش خیابان ۷ تیر، ساختمان سرپرستی بانک ملت استان خراسان جنوبی ، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان ۰56-۳2۴۴66۱6

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 

با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. آدرس: نبش رجایی 23 / 09036240644
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آغاز طرح ضربتی برخورد با گرانفروشان شکر

میزان- معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توزیع بیش از ۲۳۰ هزارتن شکر طی یک ماه گذشته، گفت: به اندازه دو ماه شکر آماده عرضه به بازار 
داریم و اکنون طرح ضربتی برخورد با گرانفروشان آغاز می شود. یزدان سیف گفت: بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی به 
فروشگاه ها، مغازه ها و کلیه مراکز عرضه شکر  مراجعه و بر قیمت عرضه این کاال نظارت خواهند کرد.

سرمقاله

انصاف یعنی انسان بودن!...

 *هرم پور

در بحبوحه ی مشکالت اقتصادی و در تنگنای 
بی امان حمله ی سخت مضیغه های مالی، نوع 
دوستی ها، همراهی ها و مهربانی ها بیشتر از هر 
در   این،  جز  آیند.  می  کار  به  و  ارزشمندند  وقت 
وضع عادی که همه، هم مهربانند و هم بخشنده! 
در آستانه ی ایام عید، روزهایی آمده اند و احتمااًل 
در پیشند که هزینه ها به جای کم شدن، بیشتر 
و لحظه ها به جای شیرین شدن، به کام مردم 
تلخ تر  شده اند. مخصوصًا امسال که با افزایش 
سرسام آور و افسارگسیخته ی  قیمت ها، در سایه 
نظارت های نصفه و نیمه و نمایشی و یا گاهی 
بی نظارتی های تعجب آور،  لذت از این روزهای 
عزیز به طبقات خاصی منحصر شده است و بس! 
در چنین جامعه ای و در چنین فضای فسرده و 
سخت َوهم انگیزی، چه به دادمان می رسد؟ یک 
واژه ی شیرین و  پرابهت، زیبا  و در عین حال 
غریب و حتی برای برخی از ما،  ناشناخته. واژه ای 
که به نظرم می آید مفهومش چه در بین بازاری و 
کاسب، چه در بین کارگر و کارفرما و کارمند، چه 
در بین رئیس و مرئوس و چه در بین سایر آحاد 
جامعه، قداست خاص و محبوبیت ویژه ای دارد، 
تواند حداقل برای چند صباحی  واژه ای که می 
نجاتمان دهد؛ »انصاف«. از گذر تکرار بی هدف 
واژه ها که گاهی برایمان عادی تر از روزمرگی 
هایمان هم می شود، حاال دیگر خود من هم  نمی 
دانم که در نوشتن، انصاف دارم یا نه؟ و مخاطبانم 

در خواندنشان؟
 و مسئوالن در تصمیم هایشان؟ و مجریان در 
به  انصاف چیست؟  راستی  به  قانونشان؟!  اجرای 
همه  در  یعنی  روزها  این  انصاف،  آید   می  نظر 
ی لحظه ها و در همه ی جایگاهها و در همه ی 
پست ها و منصب ها خدا را در پیش چشم داشتن 
و مشکالت مردم را در نظر آوردن و آنچه حق و 
عدالت و مساوات است را در راِه راضی نگه داشتن 
برادر و خواهر دینی انجام دادن. انصاف، در آستانه 
ی شب عید یعنی طمع نداشتن به جیِب کم پول 
کارگر و کارمند و نقشه نکشیدن برای خالی کردن 
آن، انصاف یعنی از حقیقت و واقعیِت جنس گفتن 
کردن،  مغلطه  و  زدن  غش  و  دروغگویی  نه  و 
انصاف یعنی به زنجیر نکشیدن حرمت و آزادی 
مشتری برای اجبار او به پرداخت عیدانه به خودش 
یا شاگردش، انصاف یعنی دست واحد و زبان واحد 
شدن برای کم کردن باری از دوش مستضعفان و 
اقشار کم درآمد شهر، انصاف یعنی کنار گذاشتن 
و  عید  ی  آستانه  در  آنچنانی  سودهای  موقت 
یعنی  آبروی یک همشهری،  به  حرمت گذاشتن 
شریک شدن در لذت یک میهمانی دادِن بیشتر از 
سوی او به بهای فروختن  جنسی ارزان تر، انصاف 
یعنی رعایت حِق نیاِز نیازمندان و حِق فقِر فقیران 
نهیب  و  بیشتر  نظارت  یعنی  انصاف  درمندان،  و 
زدن محکم تر به گران فروش ها و گران فروشی 
ها، انصاف یعنی قبول کردن مشکالت مردم نه 
کتمان آن یا به گردِن این و آن انداختنش، انصاف 
یعنی به گونه ای نوشتن و حرف زدن که مشکل 
گشایی کند نه مشکل فزایی، انصاف یعنی هوای 
طبقه ی فرودست جامعه را داشتن، انصاف یعنی 
کمک، یعنی مساعدت، یعنی همراهی و همکاری 
و همدلی و همیاری، انصاف یعنی تقسیم لحظه 
های خوب و بخشش شادی های روزهای عید، 
انصاف یعنی به فکر هم بودن، یعنی در غم و رنِج 
بودن،انصاف  نداری ها شریِک هم  گرانی ها  و 
و  برزخ  و  آخرت  و  به مرگ  داشتن  اعتقاد  یعنی 
قیامت، یعنی اعتقاد  به این جمله های عزیز که 
به وقت تلقین به زبانمان می دهند؛ »َو اَنَّ الَْمْوَت 
، َو الَْبْعَث  ، َو ُسؤاَل ُمْنَکٍر َو نَکیٍر ِفی الَْقْبِر َحقُّ َحقُّ
 ، ، َو الْمیزاَن َحقُّ راَط َحقُّ ، َو الِصّ ، َو النُُّشوَر َحقُّ َحقُّ
، َو  ، َو الّناَر َحقُّ ، َو الَْجنََّة َحقُّ َو تَطائَُر الُْکُتِب َحقُّ
َمْن  َیْبَعُث   َ اَنَّ اللَّ َو  آتَِیٌة الَرْیَب فیها،  الّساَعَة  اَنَّ 
الُْقُبوِر.« انصاف یعنی هر کس شب عید هر  ِفی 
مغموم  لبخندی روی چهره های  تواند  طور می 
و افسرده ی ندارهای جامعه بنشاند، انصاف یعنی 
اینکه هر کس هر آنچه برای خودش می پسندد 
برای دیگران هم بپسندد، انصاف یعنی حاال اگر 
سال  آخر  ماه  این  حسابی  خوش  مستأجر  اجاره 
آخر  به  دنیا  یکی دو هفته ای پس و پیش شد، 
های  خانواده  فکر  به  یعنی  انصاف  رسد،  نمی 
همدیگر بودن، به فکر کودکاِن کار بودن، به فکر 
زباله گردهای نیازمند بودن، به فکر خیابان خواب 
های بی خانمان بودن، انصاف یعنی »مرد« بودن، 
یعنی »زن« بودن، یعنی با مرام و معرفت بودن، 
یعنی پهلوان بودن، یعنی انسان بودن، یعنی شب 
عیِد همه را شب عیِد خود دانستن،  انصاف یعنی 
زندگی کردن  برای مهربانی کردن، انصاف یعنی 
خوب  بودن و به  وقت مرگ، همه درباره ی هم 
َو  َخیراً  ااِّل  ِمْنُه  نَْعلَُم  اِنّا ال  اَللُّهَمّ  گفتن:»  یکصدا 
فی  َفِزْد  ُمْحِسناً  کاَن  اِْن  اَللُّهَمّ  ِمّنا  بِِه  اَْعلَُم  اَنَْت 
لَُه«. َواْغِفِر  َعْنُه  َفَتجاَوْز  اِْن کاَن ُمسیئاً  َو  اِْحسانِِه 

تر  آرام  آمدن و  آرام  برای  آمادگی  یعنی  انصاف، 
رفتن. همین و بس.

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(

تسنیم- رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعالم اینکه در 
اسفندماه تجار به صورت سنتی خریدهای سال آینده خود 
را انجام می دهند، گفت: در حال حاضر قیمت آهن ۲۰ تا 
۵۰ تومان گران شده است. حمید رضا رستگار، با اشاره به 
اینکه به دلیل توقف ساخت و ساز همچنان رکود در بازار 
خرید و فروش آهن حاکم است، اظهار کرد: البته به خاطر 
عرضه بیش از تقاضای کاال در بازار ما شاهد رشد قیمت 
های زیادی در بازار نیستیم. ئیس اتحادیه فروشندگان آهن 

تصریح کرد: خریدهای سنتی تجار عاملی شده تا برخی از 
خریداران هم نسبت به خرید به دلیل نگرانی از وضعیت 
قیمت ها اقدام کنند. به گفته وی، در حال حاضر هر کیلو 
تیرآهن با قیمت 4۵۰۰ تومان و میلگرد 48۰۰ تومان مورد 
معامله قرار می گیرد. رستگار، بر لزوم همفکری مسئولین با 
تشکل های تولیدی تأکید کرد و گفت: با این همفکری ها 
مدیریت تنظیم بازار و تصمیم گیری ها بسیار موفقیت آمیز 

خواهد بود.

راه و شهرسازی گفت:  خبرگزاری میزان- معاون وزیر 
به وجود  توجه  با  نوروز  ایام  برای  اتوبوس  بلیت  قیمت 
تردد های یک سر خالی و برای جبران ضرر رانندگان، 
آغاز  از  این نرخ ها  افزایش می یابد و  حداقل ۲۰ درصد 
می شود.  اعمال  اسفند   ۲۵ یعنی  نوروزی  سفر های 
عبدالهاشم حسن نیا گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص رفع مشکل الستیک خودرو های سنگین نیز  
اظهار کرد: در خصوص تأمین الستیک مشکلی نداریم 

چراکه در ماه های اخیر الستیک به وفور وارد کشور شده 
و در کارخانجات هم ساخته شده است. وی با بیان اینکه 
جاده ای  ناوگان  توسط  در کشور  مسافرت ها  درصد   9۰
انجام می شود، گفت: پیش بینی می کنیم امسال با توجه 
به طوالنی بودن تعطیالت نوروزی سفر های زیارتی و 
میلیون  یک  امسال  اینکه  یابد ضمن  افزایش  سیاحتی 
وسیله نقلیه شخصی جدید تولید شده که خود، موجب 

افزایش تقاضای سفر های خانوادگی می شود.

 کمبودی در تامین میوه شب عید نداریم
میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان 
نداریم، گفت:  عید  میوه شب  تامین  در  اینکه کمبودی 
است.  گرفته  صورت  میوه  برای  خوبی  سازی  ذخیره 
اسدا... کارگر درباره وضعیت بازار میوه و تره بار در آستانه 
سال جدید اظهار کرد: کمبودی در تامین میوه شب عید 
نداریم و به وفور میوه در بازار وجود دارد. رئیس اتحادیه 
سازی  ذخیره  اینکه  بیان  با  سبزی  و  میوه  فروشندگان 
خوبی برای میوه صورت گرفته است، افزود: هنوز نحوه 
چگونگی توزیع مشخص نشده و طی روز های آینده در 

این باره تصمیم گیری می شود. وی درباره افزایش قیمت 
صیفی جات نیز گفت: یکی از دالیل اصلی این افزایش 
قیمت به خاطر شرایط فصلی است که به دلیل شرایط 
تامین  از جنوب کشور  فقط  و هوایی، صیفی جات  آب 
می شود به همین دلیل تقاضای بیشتر از عرضه موجب 
افزایش قیمت شد. کارگر ادامه داد: البته صادرات و وقوع 
سیل در جنوب کشور نیز بر تولیدات اثرگذاشت و بازار 
تحت تاثیر قرار گرفت. وی تصریح کرد: خرده فروشان 
موظف هستند اقالم خود را حداکثر با سود ۳۵ درصد سود 

عرضه کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه با پایان فصل زمستان و ورود سایر استان ها 
به تولید قیمت ها کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت کاهو 
طی یکی دو هفته گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.
کارگر گفت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال شمال بین ۳ هزار 
و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، موز بین 1۰ هزار تا 11 
هزار و ۵۰۰ تومان، سیب زرد لبنانی بین 4 هزار تا 9 هزار 
تومان و نارنگی یافا بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ 

تومان در میدان میوه تره بار عرضه می شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس در نوروزآهن ۲۰ تا ۵۰ تومان گران شد

 افزایش وام ضروری بازنشستگان
 از چهار میلیون به پنج میلیون تومان

بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  اعتبار-  عصر 
ضروری  وام  افزایش  به  اشاره  با  کشوری 
بازنشستگان از چهار میلیون به پنج میلیون تومان، 
گفت: امسال ۲۰ درصد به ظرفیت های رفاهی و 
خدماتی این مجموعه اضافه شده است. وی با بیان 
با  برابر  برنامه ششم توسعه  این که مقرر شد در 
دولتی  دستگاه های  شاغالن  حقوق  از  درصد   8۵
تصریح  یابد،  اختصاص  کشوری  بازنشستگان  به 
کرد: یکی از مهم ترین برنامه ها برای بازنشستگان 
اختصاص ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای 

بازنشستگان فاقد مسکن است.

آخرین برنامه ریزی های حج ۹۸ 
و عتبات نوروزی

مهر-رئیس سازمان حج و زیارت کشور با بیان اینکه 
کار ثبت نام از حجاج حج تمتع 98 از روز جمعه دهم 
اسفندماه آغاز شده است، گفت: تالش های فراوانی 
و  گرفته  انجام  امسال  حج  قیمت  مدیریت  برای 
خوشبختانه این زحمات با حمایت رئیس جمهور، 
معاون اول رئیس جمهور و ریاست شورای عالی حج 
و زیارت و اعمال سیاست های انقباضی با حمایت 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و همراهی 
همگان به بار نشست تا حج آینده را ان شاء ا... با 
قیمت مناسبی برگزار کنیم. رشیدیان در خصوص 
از متقاضیان حج تمتع 98 توضیح داد:  نام نویسی 
دارندگان فیش های ثبت نامی تا ۳۰ بهمن ماه 8۵ 
فرصت دارند نام نویسی برای اعزام به حج آینده را 
به مدت پنج روز انجام دهند که بعد از آن اولویت 
بعدی تا 1۵ اسفند ماه 8۵ تا مرحله تکمیل ظرفیت 
اعالم خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت در 
ادامه به موضوع عتبات و به ویژه سفرهای نوروزی 
عتبات اشاره کرد و افزود: در سازمان حج و زیارت، 
شرکت شمسا و دفاتر و شرکت های استانی همه 
تالش می کنیم که زمینه و ظرفیت زیارت عتبات 
را برای همه مردم مشتاق فراهم آوریم یعنی همه 
قشرهایی که تمایل به زیارت عتبات دارند، بتوانند 
به این سفر عزیمت کنند. وی تأکید کرد: بنا داریم 
بسته های سفر به عتبات عالیات را به گونه ای طراحی 
و اجرا کنیم که همه سالیق و گروه های قیمتی در 
آن دیده شود و آحاد جامعه بتوانند از این سفر معنوی 

بهره کافی را ببرند.

راه ندازی معامالت آپشن
 زعفران در بورس

راه  گفت:  سرمایه  بازار  ارشد  کارشناس  مهر-یک 
به  اندازی معامالت آپشن زعفران در بورس کاال 
عنوان مکمل قراردادهای آتی این محصول از 1۲ 
اسفند ماه جاری راه اندازی می شود. حسن رضایی 
پور گفت: راه اندازی معامالت آپشن زعفران در کنار 
تواند موجب حمایت  آموزش مداوم و مستمر می 
بیشتر از زعفران کاران و رونق بیشتر معامالت این 
محصول شود، ضمن اینکه با این اتفاق، راه برای راه 
اندازی معامالت آپشن سایر محصوالت کشاورزی 
نیز باز می شود. به گفته وی، کشاورزان می توانند با 
ورود به معامالت آپشن بورس کاال و خرید قرارداد 
»اختیار فروش«، قیمت و فروش محصول خود در 
آینده را بیمه کنند که با این اتفاق کشاورزان حتی از 
کاهش قیمت زعفران در فصل برداشت نیز مصون 

می مانند و این اتفاقی جذاب برای آنها خواهد بود.

شرایط دریافت وام ازدواج
 تسهیل شد: یک ضامن+ سفته

میزان-رحیم زارع،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با 
بیان اینکه بازپرداخت وام ازدواج در سال 98، ۶۰ ماهه 
بوده یعنی زوجین باید طی پنج سال اقساط این وام را 
پرداخت کنند، گفت: شرایط ضامن نیز در پرداخت وام 
ازدواج تسهیل شده به گونه ای که اخذ یک ضامن 
معتبر و سفته کفایت می کند که بانک مرکزی می تواند 
کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند.

بلیت های   هواپیمایی فقط  
به صورت سیستمی ارائه  شود

مهر-سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: براساس 
دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های 
هواپیمایی ملزم هستند فقط در مسیرهای گردشگری 
مانند کیش و قشم و مناطق نفتی بلیت های خود را به 
صورت بسته ای ارائه کنند و در سایر مسیرها بلیت باید 
به صورت سیستمی باشد.جعفرزاده ادامه داد: در غیر 
این صورت شرکت هواپیمایی تخلف کرده و با آن ها 
برخورد می شود. وی در خصوص برخوردهای صورت 
گرفته با شرکت های متخلف که گرانفروشی کنند، 
گفت: برخوردها به صورت اخطار، تعلیق و لغو مجوز 
است و اگر شرکتی به صورت سایتی بلیت بفروشد 

سایت آن شرکت بسته می شود.

مردم نباید رئیس جمهور را تنها بگذارند

قاضی پور،نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه  
در حال حاضر، با طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
مخالف هستم و در شرایط حساس کنونی مردم نیز 
نباید رئیس جمهور و نظام اسالمی را تنها بگذارند، گفت: 
اگر پای آمریکایی ها به کشور ما برسد، کوچک و بزرگ 

نخواهد شناخت، ما برای این نظام هزاران شهید داده ایم و باید آن را حفظ کنیم.

با صراحت بگویید FATF مشکلی را حل نمی کند

امام جمعه مشهد مقدس گفت: روزی گفتید تا برجام 
نشود، هیج چیز درست نمی شود و حتی گفتید مشکل 
آب با برجام حل می شود.آیت ا.. علم الهدی افزود: 
آقای مسئول روابط بین الملل کشور با صراحت بگویید 
FATF نه مشکل اقتصادی را حل می کند و نه فشار 

دشمن را کم می کند و نه مسئله تحریم را حل می کند.

واکنش ابتکار به تندروهای مخالف دولت

ابتکار، معاون رئیس جمهور درباره تالش تندروهای 
مخالف دولت برای نسبت دادن مسئولیت همه مشکالت 
کشور به پای دولت گفت: همه می دانیم و قبول داریم 
گرانی و مشکالت زیاد است، هیچ کس این مشکالت را 
 انکار نمی کند اما اینکه با طرح موضوعاتی مردم را  ناامید

 یا تحریک کنیم، با هیچ کدام از شئونات دینی و ملی ما سازگار نیست.

 انقالب باعث افزایش قیمت گوشت نشد

امام جمعه موقت تهران گفت: برخی خیال می کنند 
این انقالب است که باعث افزایش قیمت ها منجمله 
گوشت و این موارد شده است، خیر این انقالب هر کجا 
آمد عزت آورد. آیت ا.. کرمانی افزود: دشمنان ما بدانند 
این انقالب خیلی قدرتمند است و اگر افرادی هم ضربه 

ای به آن بزنند خودشان نابود می شوند، چرا که انقالب ماندگار و سرافراز است.

امروز در کشور فساد غوغا می کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز 
در کشور فساد غوغا می کند به این دلیل که اقتصاد 
 دولتی است،اگر دست مردم باشد این طور نمی شد.

قالیباف تاکید کرد: در قضیه تحریم ها اگر مردم باشند 
آمریکا را دور می زنند اما اگر دولت ها باشند آب را به 

برجام و حل مشکل گوشت یخی را به FATF گره می زنند.

الحاق به قانون مقابله با پولشویی ضروری است 

گفت:  جمهور  رئیس  حقوقی  جنیدی،معاون  لعیا 
ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق 
به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی 
بین  و  داخلی  بانکداری  سالمت  برای  تروریسم 
المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج 

عمومی مردم ضروری است.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 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

حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 

* 100 درصد تضمینی *
عبدالهی:   0۹15۳۶1۸5۴۶- 0۹15۶00۸5۴۶

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
سازمان مدیریت، حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در نظر دارد: غرفه های ذیل را به مدت 
دو سال به شرح زیر طبق آیین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استان ها از طریق 
مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از 
  www.utmo.birjand.ir تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت 
مراجعه و پس از  تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲  به آدرس: خراسان 
جنوبی - بیرجند - بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اداره 

حراست تحویل نمایند.
غرفه تزئینات واقع در پایانه مسافربری با قیمت پایه اجاره ماهیانه ۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال 

غرفه تعمیرگاه واقع در پایانه مسافربری با قیمت پایه اجاره ماهیانه ۴/۵۰۰/۰۰۰  ریال
غرفه  باطری سازی واقع در پایانه مسافربری با قیمت پایه اجاره ماهیانه ۲/۹۰۰/۰۰۰  ریال

 دکه مطبوعات واقع در ایستگاه ابوذر با قیمت پایه اجاره ماهیانه ۲/۵۰۰/۰۰۰  ریال 
۱. پیشنهاد دهندگان می بایست معادل 5 درصد قیمت پایه سالیانه را برای هر مورد جداگانه به 
صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی و یا واریز به حساب ۰۱۱۱۳۷5۹۸۴۰۰۰ نزد 
بانک ملی شعبه آزادی به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند بابت سپرده 

شرکت در مزایده ارائه نمایند.
۲. قیمت پایه در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

۳. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مزایده بوده و به تناسب اخذ خواهد شد.
۴ سپرده نفرات اول و دوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع سازمان مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ضبط خواهد شد.
5.  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
۶. جلسه کمیسیون معامالت راس ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ در محل سالن 
جلسات سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند تشکیل خواهد شد. ۷ - سایر 

اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
۸ . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 

بیرجند مراجعه نموده یا با شماره 5- ۳۲۳۳۸۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

0۹155۶1۴۸۸0

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0۹15

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0۹15۳۶۳5015 - ناصری نژاد

ظروف یکبار مصرف و پالستیک 
شمس

عرضه سرویس عروس،  
بلورجات، چینی جات، مس، چدن،  

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت ۴۳

0۹۳۳۶7۳2۸۳7 - سلیم

جویندگان کار
دفتر پیشخوان خدمات دولت 

پاسداران 
 قسمت کپی و اسکن خود را 

به صورت اجاره واگذار می کند.
پاسداران - روبروی شعبه 

تامین  اجتماعی 
 0۹155614320- چمنی

7/30 صبح تا ۹ شب

صاحبان محترم مشاغل مشمول 
کارت بهداشت 

از این پس شما می توانید جهت تمدید 
یا صدور کارت بهداشت 

کارگران خود از ساعت 7/30 صبح تا 
۹ شب در دفتر پیشخوان خدمات دولت 

واقع در پاسداران - روبروی شعبه 
تامین اجتماعی  اقدام نمایید.

3242   3242
چمنی

جویندگان کار
میز خدمت، برای افراد خالق 
و صاحب ایده برای خدمت به 

مردم در دفتر پیشخوان خدمات 
دولت پاسداران به صورت اجاره 

واگذار می شود.
پاسداران- روبروی شعبه

 تامین اجتماعی
 0۹155614320 - چمنی

7/30 صبح تا ۹ شب
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برگزاری هفدهمین آزمون قرآن در خراسان جنوبی

صداوسیما-همزمان با سراسر کشور هفدهمین آزمون قرآن در خراسان جنوبی برگزار شد. مسئول قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: آزمون سراسری 
قرآن در خراسان جنوبی در 12 حوزه آزمونی با حضور 6 هزار و 596 نفر برگزار شد.جعفری، با اشاره به شرکت 2 هزار و 844 نفر در شهرستان بیرجند در این آزمون 

گاهی شنیده می شود بعضی از شرکت ها از مشتری گفت: آزمون سراسری قرآن در 18 رشته شامل حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در بخش کتبی برگزار شد و مرحله شفاهی و الکترونیکی در روزهای آینده خواهد بود.
درخواست کد ملی برای صدور فاکتور می کنند و پس 
از اخذ کد ملی مشتری، برای دور زدن امور مالیاتی از 
کد ملی وی برای سایر فروش ها استفاده می کنند که 

شخص کال بی خبر است. لطفا رسیدگی کنید
915...212

اگر شروع مسیر اتوبوس ها از میدان ابوذر باشد نیمی از 
ترافیک خیابان های جمهوری مطهری و طالقانی کم 
می شود از آنجایی که مسیرحرکت اتوبوس ها نصف 

می شود نرخ بلیت را نیز سی درصد تخفیف دهید
915...918

بیرجند  فرمانداری  و  نان  و  آرد  توجه شورای  قابل 
اندکی آهسته تر در این اوضاع اقتصادی مردم نانوایی 
ها را یکی پس از دیگری آزاد پز نکنید تا مردم بتوانند 

حداقل نان خالی بخرند.
915...370

ایجاد بازارچه صنایع دستی و سفره خانه در هفت باغ 
تاریخی بیرجند می تواند در بازگشایی آنها موثر باشد و 
زمینه بازدید شهروندان و مسافران را نیز فراهم سازد 

و یک منطقه خوب و بکر گردشگری شود. با تشکر
915...254

با سالم و خدا قوت به شهردار محترم بیرجند و پرسنل 
کوشای آن اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ 
گاه از یاد نخواهد رفت از تالش و زحمات مستمر شما 
عزیزان تشکر می گردد. برایتان سالمتی، بهروزی و 

توفیق استمرار خدمتگزاری را مسئلت دارم.
914...906

است  جمهوری  خیابان  در  کار  مشغول  شهرداری 
ممنونیم بهتر نیست هر گونه تغییر در این خیابان 
اصلی شهر را به ایام خلوت تر سال موکول کنید یا 
الاقل سریعتر و با چند شیفت کاری زودتر تمام کنید. 
915...918

 زمین  خالی بزرگی بین سایت اداری و معصومیه 
بال استفاده است و باعث شده مردم مصالح ساختمانی 
زاید را در این مکان بریزند. با توجه به اینکه پارک 
بزرگی در این ناحیه از شهر نیست لطفا مسئوالن 

رسیدگی کنند.
939...370

با سالم و خداقوت خدمت شهردار محبوب بیرجند 
تقاضای تمام مردم منطقه مهرشهر زدن پل یا زیر 
گذری برای عبورخودرو از خیابان احمدی روشن به 
انتهای کارگران است.با انجام این پروژه خدمت بزرگی 
به مردم این منطقه که بیشتر قشر ضعیف هستند کرده 

ودعاگوی شماخواهیم بود. اجرکم عندا...
930...861

خیابان دانشگاه )بین فلکه شهدا و دانشگاه هنر( چند 
مدته آسفالت کردن اما خط کشی نکردن یه وضعی 
شده که نگو ! هرکس هر طور دوست داره خط رو تو 

ذهنش تصور می کنه و میره!!
ارسالی به تلگرام آوا

از زحمات شهردار محترم و همکاران شان در جهت 
زیباسازی شهر ممنونیم خدا قوت انشاءا... مورد رضایت 

همشهریان و مسافران هم باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

خودروسازان خارجی به دنبال محصوالت کویر تایر
نسرین کاری- گردهمایی انجمن بیرجندی های مقیم تهران سوم اسفند  با حضور 
جمع زیادی از  همشهریان مقیم تهران در محل باشگاه پیام تشکیل شد. نوخنجی 
دبیر انجمن گزارشی از فعالیت های  این موسسه در سال جاری را بیان و گفت: 
کمک به مراکز خیریه بیرجند و منطقه، و مداوای بیماران خاص و تحت پوشش 
قرار دادن دانشجویان و دانش آموزان از جمله  این فعالیت ها بوده است. وی  اظهار 
کرد: تهیه لوازم زندگی و البسه برای خانواده های نیازمند و تهیه لوازم التحریر برای 
دانش آموزان مناطق روستایی مرزی  از دیگر فعالیت های این انجمن بوده است.

کمک های خیرخواهانه 50 میلیون تومانی انجمن
 بیرجندی های مقیم تهران به منطقه

محمد نوخنجی خاطر نشان کرد: این کمک ها بیش از  500 میلیون ریال بوده 
است که البته عالوه بر این کمک ها تعداد زیادی از همشهریان مستقیم به 
موسسات خیریه منطقه کمک می کنند. وی از اعضا درخواست کرد: کمک خود 
را به موسسات خیریه منطقه تداوم بخشند و موسسه خیریه حضرت علی اکبر  )ع(  
را مد نظر داشته باشند. وی با بیان اینکه ما باید در حد توان و در هر زمینه ای که 
می توانیم دین خود را به زادگاه مان ادا کنیم،  افزود: حتی در حد اینکه عوارض 
خودروی شخصی خود را به شهرداری بیرجند پرداخت کنیم از شهر و استان مان 
حمایت کنیم. دبیر انجمن بیرجندی های مقیم تهران از  نیروهای جوان و خوش 
فکر همشهری دعوت کرد  به جمع هیئت مدیره انجمن اضافه  شوند  و در برگزاری 

هرچه بهتر این برنامه ها انجمن را یاری کنند. 

برگزاری انجمن طی 25 سال مستمر 
جای تشکر دارد

 سخنران مراسم آقای مهندس زینلی بنیانگذار، عضو موسس و مدیرعامل شرکت 
کویرتایر بود که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس شرکت کویرتایر در این مراسم 
حضور یافت و عنوان کرد: هیئت مدیره انجمن بسیار زحمتکش و عاشق بیرجند و 
استان هستند و من شاهد بوده ام از نیمه اول سال 70 که این انجمن تأسیس شد 

با چه نشیب و فرازهای برای استمرار این جلسات روبرو بوده اند. 
محمد حسین زینلی با اشاره به اینکه  انصافا با همه تنگدستی ها و مشغله ها و کار 
و مشکالت از اینکه توانسته اید بیش از 25 سال این جلسه را مستمر برگزار  کنید  
به عنوان یک همشهری از همه کسانی که حضور دارند و ندارند و از مؤسسانی که 
در این دنیا هم نیستند و به دیار باقی رفته اند تشکر می کنم. وی خاطر نشان کرد: 
قبل از انقالب فقط طرح های  معدنی و صنعتی  چون معدن مس قلعه زری، معدن 

پنبه نسوز حاجات نهبندان و کارخانه قند اسدآباد در استان فعال بود. 

فروش بیش از 3300 میلیارد تومانی کویر تایر در 20 سال

وی با اشاره به اینکه همه این سرمایه گذاری ها در خراسان جنوبی در آن زمان 
کمتر از 9 میلیارد تومان بود، افزود: امروز بیش از 3300 میلیارد تومان در این 20 

سال فقط فروش شرکت کویرتایر بوده است. 
وی  ادامه داد: درباره کویرتایر صادقانه عرض می کنم این شرکت در یک دوره 

قرآنی شکل گرفت و این را تا زنده ایم گواهی می کنیم تا همه بدانند. 

مدیرعامل شرکت کویرتایر با اشاره به اینکه با پیشگامی آیت ا... ربانی افزود: در آن 
روزها که فرماندار بیرجند بودم استارت کار زده شد، یک جمع 10 نفره شدیم و نفری 
10 هزار تومان گذاشتیم که شد 100 هزار تومان و با آن 100 هزار تومان وارد گود 

شدیم که با مشقت های زیاد و پول با برکت، کویرتایر به اینجا رسید.
زینلی  تاکید کرد: کویر تایر به عنوان قطب اقتصادی شرق کشور رکوردهای 
ملی را ثبت کرده است و جمع آوری منابع اندک و انجام کارهای بزرگ از 

شاهکارهایی بود که به لطف خدا محقق شد.

 وی یادآور شد: از 42 شهر کشور منابع مالی اندک جمع آوری و  مبلغی نزدیک 
به 300 میلیون تومان جمع آوری شد و در همین جا باید عرض کنم اگر بانک 

سپه ورود نمی کرد سرمایه مردم هم از بین می رفت.

رتبه اول کویر تایر در صرفه جویی 
انرژی  بین 16 رشته صنعتی

زینلی با بیان اینکه 17 سال کار مستمر رکورد بعدی این شرکت است، ادامه داد: در 
حوزه صرفه جویی انرژی نه فقط در  صنعت تایر کشور ، بلکه در 16 رشته صنعتی 
بین همه صنایع پتروشیمی و صنایع الستیک  رتبه اول کشور را را کسب کردیم. 

عضو موسس کویرتایر خاطر نشان کرد: اگر استاندارد ملی اعالم کرده است که به 
ازای هر تن تایر چند گیگاژول گاز مصرف شود، کویرتایر 15 درصد زیر استاندارد 
ملی  مصرف می کند  و اگر استاندارد ملی کشور گفته که به ازای هر تن تایر چند 
کیلووات برق باید مصرف شود کویرتایر 35 درصد زیر استاندارد ملی مصرف  می 
کند. زینلی با بیان اینکه رکورد بعدی که به نام ما در کشور ثبت شده و کسی قادر 

نبوده آن را از ما بگیرد در زمینه ساخت و ساز است. 
وی ادامه داد:  ما سال 93 که  برگشتیم الزم بود تغییرات موثری در شرکت بدهیم. 

وی افزود: جوان ها را ترغیب کردیم که از درون خود شرکت در همین شهر 
تحصیل کرده و در همین شرکت کار کنند.

ساخت دستگاه پرس پخت برای اولین بار در صنعت تایر کشور

مدیر عامل شرکت کویرتایر با اشاره به اینکه  برای اولین بار در تاریخ کشور 
و صنعت تایر کشور دستگاه پرس پخت در خود کارخانه کویرتایر ساخته شد، 

یادآور شد: نمونه هایی از میتسوبیشی ژاپن، ماتادور و کروپ آلمان و ترکیه و 
چین داریم و بهترینش را  با همان بهره وری و کیفیت  ساختیم و االن دو سال 
است که تولید می کنیم. وی تولید تایر سبز در شرکت کویرتایر را رکورد بعدی 
این شرکت عنوان کرد و افزود: تایری طراحی کرده ایم که نه فقط به لحاظ 
مواد، بلکه از تمامی جهات سازگار با محیط زیست است. وی ادامه داد: این تایر 
2 و نیم درصد وزن خودرو را کم کرده،  20 درصد سایش را کمتر و 16 درصد 
عمر تایر را اضافه می کند. زینلی خاطر نشان کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور 
فناوری تولید تایرهای رادیال استیل بلت بدون تیوپ را در همان سال های اولیه 
وارد کشور کردیم. مدیرعامل شرکت کویرتایر با اشاره به اینکه  در دل همین 
کویرتایر و به همت همین جوان ها مرکز تحقیقاتی بسیار قدرتمندی خلق شد، 
تاکید کرد: با افتخار اعالم می کنیم تا رینگ 19 برای سواری ها هیچ مشکلی 
برای طراحی و تولید تایر نداریم، تایری تولید کرده ایم که برای سرعت 320 

کیلومتر جواب داده است. 

36 درصد خودروسازان کشور تایر
 این شرکت را به کار   می برند

عضو موسس کویرتایر بیان کرد:  36 درصد خودروسازان کشور تایر کویرتایر 

را به کارمی برند، و هر خودرویی که از کارخانه بیرون می آید یک تایرش مال 
کویرتایر است. زینلی با بیان اینکه روزی ما در کویرتایر و در کشور حداکثر تالش 
خود را می کردیم تا تایر پیکان و پراید و سمند طراحی کنیم امروز هر نوع سواری 
مثل ماشین های چینی و کره ای و شاسی بلند و نیم شاسی و مدرن خودشان 

برای تهیه الستیک به سراغ کویرتایر می آیند.
 وی عنوان کرد: این کاری است ماندگار که ما باشیم یا نباشیم این دانش در 
دل کویرتایر نهادینه شده است. وی با اشاره به اینکه در ارتباط با اثرات اجرای 
طرح توسعه در زمینه اقتصادی استان حدود ماهیانه 12 میلیارد تومان در شهر 
بیرجند پرداختی داریم،  تصریح کرد: تالش می کنیم بیشتر نیازهای خود را از 

بازار بیرجند و منطقه مهیا کنیم تا به اقتصاد منطقه هم کمک شود. 

35 درصد اشتغال صنعتی بیرجند با کویر تایر

وی خاطر نشان کرد:  35 درصد اشتغال صنعتی بیرجند و 15/9 درصد از 
اشتغال صنعتی استان را کویرتایر دارد. زینلی با بیان اینکه کویرتایر به تنهایی 
معادل 93 درصد تمامی محصوالت زرشک و زعفران و عناب استان تولید 
دارد، افزود: کویرتایر با 45 هکتار زمین و یک حلقه چاه و 1450 نیرو به اندازه 

تمامی محصوالت راهبردی استان ارزش تولیدی دارد.
 مدیر عامل کویر تایر بیان کرد: من آینده شرکت را روشن می بینم و کویرتایر 
سفره روزی حاللی برای جوانان ما و شما در شرق کشور است. عضو موسس 
شرکت کویرتایر تاکید کرد: این چیزی جز لطف خدا نیست و این سفره را 

خداوند پهن کرده و حافظ آن خواهد بود. 
وی با بیان اینکه کویرتایر با مشکالتی هم روبرو است، گفت:  ظرفیت ما بسیار 
محدود یعنی ظرفیت همان 15 سال قبل است،  زینلی اظهار کرد:  می توانید  
محاسبه کنید، هر سال کویرتایر سود پرداخت می کند و توانسته  با صرفه جویی ها 
و بهره وری ها و کاهش قیمت تمام شده خود را سرپا نگه دارد. درزمان حاضر با 

جدیت به دنبال  افزایش تولید کویرتایر هستیم.

مبلغ 100 میلیون یورویی اختصاص یافته 
به کویر تایر هنوز پرداخت نشده است

وی با یادآوری اینکه در سال 93 هیئت دولت با حضور در استان مبلغ 100 میلیون 
یورو به این شرکت اختصاص داد، افزود:  طرح توسعه ادامه دارد تا  به ظرفیت 70 

هزار تن برسد اما تاکنون هنوز یک سنت هم به ما پرداخت نشده است.
زینلی تاکید کرد: زیر ساخت ها آماده شده، از منابع داخلی خودمان یک طرح ضربتی 
را شروع کردیم و پیش پرداخت های اولیه انجام شده، ماشین آالت خریداری شده 
از جمله مشکالتی است که در این عرصه وجود دارد اما مبلغ اختصاص یافته هنوز 
پرداخت نشده است.  عضو موسس کویرتایر یادآور شد: همچنین اتحادیه تاکسیرانی 
کشور و سایر اتحادیه های تاکسیرانی از قبیل اصفهان از مشتریان کویرتایر هستند 

وکویرتایر بازار بسیارخوبی درکشور دارد.
برنامه های دیگر این گردهمایی حضور دو نفر از هنرمندان بنام همشهری آقایان 
امیرهامونی و میالد آرمند به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال حضار قرار 
گرفتند. انجمن غرفه ای را برای ارائه سوغات و محصوالت و نان محلی در نظر 

گرفته بود که همشهریان نیازهای خود را از این غرفه تهیه کردند.
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موفقیت و انرژی

اراده و انگیزه

مسیر موفق ماندن 

اگر در مسیر موفق شدن باشید، می توانید برای مدت 
کوتاهی تالش کنید و با پشتکار بسیار به موفقیت 
برسید، البته برای رسیدن به هر موفقیتی باید بهای آن 
را پرداخت کنید. اما بهای موفق ماندن بسیار بیشتر و 
سنگین تر از بهای موفق شدن است، این ها صرفا بازی 
با کلمات نیست. به محض این که موفق می شوید سر 
و کله رقبا پیدا می شود، تا وقتی ضعیف هستید کسی با 
شما کاری ندارد اما به محض این که موفق می شوید 
باید از جایگاه و رتبه خودتان یا شرکت تان دفاع کنید. 
وقتی موفق می شوید باید تالش خودتان را چندین 
برابر کنید تا بتوانید از موفقیت خودتان دفاع کنید. اگر 
شما با این نگرش زندگي کنید که شکست یك گزینه 
نیست  و هرگز هیچ گونه فرصت خوبي براي پیشرفت و 

یادگیري به دست نمی آورید،موفق نمی شوید.

اراده ترغیب کننده

انگیزه،  ایجاد  برای  خوبی  منبع  همیشه  مادرها 
که  گری«  »فرانك  هستند.  پشتکار  و  اراده 
را  مادرش  است،  شناخته شده  و  موفق  معماری 

عامل ایجاد انگیزه و اراده در خود می داند.
یِیل  دانشگاه  جراحی  استاد  نوالند«،  »شروین 
نوعی  را  آمریکا، خدمت در ِکسوت یك پزشك 
و  کودکان  از  بسیاری  داند.  می  ویژه  امتیاز 
پس  شوند؛  میلیونر  روزی  دارند  آرزو  نوجوانان 
خدمات  ارائه  با  که  داد  یاد  ها  بچه  این  به  باید 
ارزشمند به دیگران می توان به این آرزو رسید 

و ثروتمند شد.
عناصر  ارزشمند  و  ناب  ایده های  از  برخورداری 
الزم برای دستیابی به موفقیت است. بیل گیتس، 
یك  »من  گوید:  می  مایکروسافت،  مدیرعامل 
خواستم  می  و  داشتم  العاده  فوق  و  ناب  ایده 
ویژه  افزارهای  نرم  تولیدکننده  شرکت  نخستین 
رایانه های شخصی و خانگی را راه اندازی کنم.«

بود.  خوب  بسیار  گیتس  ایده  هم  من  نظر  به 
خلق ایده های ناب، فرآیندی عجیب و جادویی 
بسیار  از چند مرحله  فرآیند  این  واقع  در  نیست؛ 
اطراف  به  توجه  که  است  شده  تشکیل  ساده 
شمار  به  آن  ضروری  عناصر  از  کنجکاوی   و 

می رود.
روحیه  باشید،  سمج  شکست  برابر  در  باید  شما 
خود را نبازید، در برابر نامالیمات مقاومت کنید و 
در نهایت مقابل انتقادها، طرد شدن ها، فشارها و 

آزار دیگران جا نزنید.
به  توانید  می  عوامل  این  به  توجه  با  کنید  باور 

آسانی به فردی موفق تبدیل شوید.

خرما خوراکی ایده آل 
برای تغذیه مناسب

خرما می تواند خوراکی ایده آلی برای تغذیه مناسب و 
بهره مندی از فواید سالم آن برای حفظ سالمت بدن باشد. 
از آنجایی که خرما سرشار از مواد غذایی مغذی و سالم 

مثل اسیدهای چرب و فیبر است می تواند گزینه بسیار 
مناسبی برای کاهش وزن و تناسب اندام هم محسوب 
شود. خوردن خرما کمك می کند بدن از سموم پاک سازی 
شود، التهاب آن کاهش یابد و میزان گلوکز خون تنظیم 
شود. مصرف این میوه شیرین می تواند بدون اینکه کالری 

زیادی مصرف کنید شما را سیر نگه دارد.   

میوه انار 
درمان مناسبی برای کاهش چربی خون

پرده های سفید میان دانه های انار درمان مناسبی 
برای کاهش چربی خون و بهبود کارکرد معده  است. 
در گذشته تمام اجزای انار مورد استفاده قرار می گرفته، 

پوست آن به عنوان ترکیبات رنگی در رنگرزی استفاده 
می شده و ریشه اش خاصیت ضدانگلی دارد. ضمن 
معده  بافت  کنندگی  علت خواص سست  به  آنکه 
با افراد  است  بهتر  شیرین،  انار  مداوم  مصرف   در 
بیماری های گوارشی، آن را با پیه های آن به صورت 

آب لمبو میل نمایند.

پوست این میوه 
الغرتان می کند

ارزش غذایی پوست لیمو ترش برای سالمت بسیار 
زیاد است. پوست لیمو ۵ تا ۱۰ برابر آب لیمو ویتامین 
دارد. از جمله خواص لیموترش می توان به موارد زیر 

اشاره کرد. پوست لیموترش حاوی میزان باال لیمونن 
است که می تواند از ابتال به سرطان پوست پیشگیری 
کند. میزان باال پلی فنول های موجود در پوست لیمو 
 می تواند به حفظ وزن سالم کمك کند. همچنین 
می تواند به خالصی از چربی های اضافی تجمع یافته 

در کبد هم کمك کند.

عالی ترین روش 
برای سوزاندن چربی ها

سوزاندن  برای  عالی  بسیار  راه  یك  زدن،  طناب 
طناب  ساعت  هر  است.  بدن  اضافه  های  چربی 
زدن، حدود ۵7۰ کیلوکالری انرژی می سوزاند. این 

ورزش باعث افزایش ظرفیت قلبی تنفسی شده و 
به دلیل فشاری که بر استخوان  های اندام تحتانی 
وارد می  کند، خاصیت ضد پوکی استخوان دارد. بر 
روی سنگ و موزاییك طناب نزنید، چون به پاها 
و مفاصل فشار زیادی وارد می کنند.تشك ورزشی 

حتی یك فرش مناسب برای طناب زدن هستند.

 رژیم غذایی سالم و مطلوب عامل موثر 
برای بدنی سالم 

اگر هر وعده غذاهای متنوع و خوشمزه البته به میزان 
مناسب می خورید ، باید بدانید که سالم هستید. به طور 
کلی رژیم غذایی خود را به سینه مرغ محدود نکنید و 

یا برعکس شیرینی ها را ممنوع ننمایید و می توانید 
از آنها استفاده کنید اما این مقدار باید محدود باشد . 
همچنین طبق برنامه و رژیم خاص جلو بروید و اگر 
از این روش پیروی می کنید باید بدانید که در کنار 
زندگی سالم ، بدن سالمی نیز دارید و هیچ مشکلی 

شما را تهدید نمی کند.

مصرف بیش از حد کربوهیدرات ها می تواند به تخریب کالژن و فیبر موجود در پوست منجر شود.  غذاهای سرخ 
شده باعث از بین رفتن کالژن پوست می شوند و پوست را چروکیده و خسته نشان می دهند.  دالیل متعددی وجود 
دارند که باعث می شوند رژیم غذایی مملو از شکر، شما را پیرتر نشان دهد. وقتی که قند اضافی وارد بدن می شود، به 
کالژن های پوست وصل شده و آن را سفت و غیر قابل انعطاف نشان می دهد. از دست رفتن حالت ارتجاعی پوست 
باعث ایجاد چروک های عمیق در آن شده و پوست را پیرتر نشان می دهد. نمك باعث کم شدن آب بدن می شود. 
در این حالت، شما دچار احساس خستگی می شوید و در نتیجه، ظاهر شما نیز خسته به نظر می رسد. به عالوه، نمك 

زیاد به بروز بیماری های کلیوی و باال رفتن فشار خون، کمك می کند و با متابولیسم استخوان، تداخل پیدا می کند.
چربی های ترانس اضافی نیز پوست را سفت و غیر قابل انعطاف می کنند.

مزایای سفر با قطار آن چنان عالی است افرادی که ماشین شخصی دارند و می توانند با ماشین سواری 
سفر کنند، قطار را انتخاب می کنند. یکی از مهم ترین و بهترین مزایای سفر با قطار دور نگه داشتن از 
ترافیك جاده ها و بزرگراه هاست. در خصوص هواپیما نیز در طول مدت پرواز به نکات و تذکرات ایمنی 
که توسط میهمانداران هواپیما بیان می گردد دقت نمایید و تنها در مورد درخواست های بسیار ضروری 
نامطلوب و  به دلیل شرایط آب و هوایی  پروازها  لغو  پروازها،  تاخیر در  از میهمانداران کمك بخواهید. 
مشکالت امنیتی، عدم ایمنی و سوانح باعث شده مسافران سراغ گزینه های دیگر مسافرت بروند. یکی 
از وسایط نقلیه که مسافرت با آن مزایایی هم دارد، سفر با اتوبوس است. همه گروه های سنی می توانند با 

این وسیله نقلیه سفر کنند. از کودک خردسال گرفته تا پدربزرگ پیر در کنار هم.

مسافرت با قطار، هواپیما یا اتومبیل؟خوراکی هایی که خیلی زود پیرتان می کند 

باغستان سفلی در فاصله 6 کیلومتری شهرستان فردوس و 3 
کیلومتری بخش مرکزی یعنی اسالمیه قرار دارد. 

 آب و هوای باغستان از فردوس سردتر است و این به دلیل وجود 
چنارهای سر به فلك کشیده ای است که در این منطقه وجود 
دارد. دلیل نامگذاری باغستان به دلیل وجود باغ های فراوانی 
است که در این خطه قرار دارد. در قدیم اکثر باغ های این روستا 
جزو طبس گلشن بوده است. روستای باغستان دارای چناری 
بسیار قدیمی و کهنسال است که در منطقه سرآسیاب واقع شده 
و خیلی تنومند و سایه گستر است. این چنار ثبت میراث فرهنگی 
و گردشگری هم شده است. از امکانات صنعتی روستای باغستان 

می توان به کارخانه نساجی، شهرک صنعتی، کارخانه اناری که 
متعلق به فردوس است، همین طور کارخانه شیر پاستوریزه اشاره 
کرد. البته در شهرک صنعتی این روستا چندین گلخانه وجود 
دارد. صنایع دستی باغستان سفلی قالی و قالیچه ، توبافی 
که  است  سنتی  پالس  و  بقبند   ، گلکی  چهار  چادرشب،    ،
طرفداران بسیاری دارد. از سوغات محلی باغستان هم می 
توان به نان های خوشمزه محلی، انار شیرین،  رب انار ، ابریشم 
و قطیفه های محلی اشاره کرد. روستای باغستان با دارا بودن 
قنات بلده و مناظر زیبا و دیدنی در اطراف مسیر حرکت، آب 
و باغات متعدد میوه از جاذبه های گردشگری وی ژه ای برخوردار 

است. این روستای زیبا به دلیل استقرار در ناحیه کوهستانی 
اقلیمی معتدل دارد. فراوانی جاذبه های گردشگری این روستا 

باعث حضور گردشگران بسیاری در منطقه شده است.
برخی از مهم ترین جاذبه های روستای باغستان شامل رودخانه 
فصلی چهل و ارتفاعات کالت است که پیرامون روستا را فرا 
گرفته است. وقتی پا به کوچه باغ های روستای باغستان علیا 
می گذارید، زیر سایبان درختان بید، سپیدار، توت که شاخه 
هایشان را به نشانه دوستی به سوی هم دراز کرده اند، دیدن 
جوی های آب روان و زالل انسان را به یاد قطعه ای از بهشت 

در روی زمین می اندازد. 

بازی رنگ ها و چشم اندازهای سحرانگیز در باغستان فردوس

آیه روز

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزي اش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل 
مردنش را می  داند همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است. )سوره هود/ آیه 6(

سخن روز

در زندگی شخصی و کاری همیشه جنگ دائمی میان آرامش و آشفتگی هست که هیچ یك پیروز نمی شود 
اما اینکه چگونه هر دوی آن ها را مدیریت کنید رمز موفقیت در زندگی است.
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                        جدول ۴۲۷۶

خانم  از  اثری   -۱  افقی: 
به  دروغ  به   -2 کریستی  آگاتا 
دوستی   -3 کردن  تظاهر  چیزی 
- برف به ترکی - ضمیر مخاطب 
- قلب 4- در غربت بیشتر می زنند 
- جبر و فشار - پیشوندی معادل 
ده - دارو  ۵- در گفتن آن پیشقدم 
باشید - زیارت کنندگان - رئیس 
با  سودان  آفریقایی  کشور  سابق 
 - غارت   -6 جعفر   کوچك  نام 
خداوند - مقابل یمین 7-اشاره به 
دور - فیلمی از داریوش فرهنگ 
 - رزمی  شعر   -8 مایه  عطر   -
اقشار  گریبانگیر  اقتصادی  معضل 
نومید   - ها  ظرف   -9 درآمد  کم 
 - زنهار  و  امان  ماه ۱۰-  عدد   -
علت - وزنه ورزشی ۱۱- شیطان 
برگزیده   - دانش ها   - اهریمن  و 
۱2- محل عبور و گذر گاه - مرکز 
برتر  لیگ  همدانی  تیم   - یونان 
حامی  و  ازدواج  الهه   - فوتبال 
زنان متاهل در یونان باستان ۱3-  
عالمت صفت تفضیلی - اما - بی 
غش - شامل همه ۱4- شکست 
کردن  محروم  فعالیت  از  و  دادن 
و مشکالت  اثر صدمات  در   -۱۵

به مرگ خود راضی شدن
عمودی: ۱- کشور چنگیز خان - 
فیلمی از سامان مقدم 2- راهرو سر 
پوشیده - مخزن کاال 3- در صفر 
فانوس  برج   - می زند  یخ  درجه 
دریایی - از اوراق بهادار - حرص 
و طمع 4- شکاف سر قلم - آبزی 
دراز - لغزنده و چسبناک ۵- برنج 
فروش - برنا - تیم خودرو سازی 
 - کامیاب  و  فاتح   -6 برتر  لیگ 
حرکت   - آزمایشگاهی  ترشی 
 - نفرین   - مسافر   - رفوزه   -7
مخفف دختر 8- مرده ریگ و ما 
ترک - شیمی کربن - رغبت - 

امتحان لباس 9- توان آخر- مته 
نام  به  آماری  معروف  مؤسسه   -
مؤسس آن - نام ترکی ۱۰- قصر 
خو   - سگ  بیماری   - باغ  میان 
گرفته ۱۱- حکم و دستور - شهر 
 -۱2 هندی  بانوان  لباس   - انار 
کتاب مقدس هندوان - نه پیر و 
رود  پیروز ۱3-  نه جوان - غزوه 
اروپایی - سینماگر آمریکایی خالق 
میکی ماوس - کناره - سایه گاه 
۱4- نویسنده فرانسوی عشق من 
آسمان  زن  - چشمك  هیروشیما 
در شب ۱۵- شهری در همدان - 

نوعی اعدام با سالح گرم

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴300

1234567891۰1112131415
دادبتسایربنزود1
نرلارکشجارو2
یوجسولالهیارود3
الرشخوسارد4
یاهیامرساریمم5
اتاجاتنتساربت6
قسانریازنکاو7
تیکنیربهدرا8
صنخاییولموقز9
اهبماهسقاروای1۰
دامدنتافارتعا11
بنایکیریتل12
یدوکریلامتسایس13
سخرودنرایرط14
روابدوزدنمتجاح15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

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

فروش نهال زرشک
09153635699

زرشک و عناب شما را نقدا
)کارت کش( خریداریم.

09355615115

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

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

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

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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 نسب

برگ سبز خودروی سواری رانا 
تیپ TU5 به شماره پالک 52- 
249 ق 18 به نام علیرضا اکبری 
به شماره ملی 0652230733 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  09156655054 - مهدی برگی

به یک نیروی دفتری آقا یا خانم و تعدادی 
پشتیبان در زمینه خدمات بانکی نیازمندیم. 
طالقانی 2- ساختمان آلما - طبقه 2 واحد 204

05632213735 - 09155625762

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

09155610111- رحیمی

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

تخریب ساختمان ، سفت کاری و ساخت استخر 
09158625402 - 09159654811
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92 میلیون تومان  در جشن گلریزان بیرجند جمع آوری شد

رونق به ماهیرود بازمی گردد

ورزشی

اخبار کوتاه

خبر ویژه

دام استان شناسنامه دار می شود

محمودآبادی- دام سبک و سنگین استان با هدف 
و  گذاری  پالک  دامی  های  دارایی  دقیق  شناسایی 
شناسایی می شوند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
آوای  با  گفتگو  در  جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: مدتی است این سازمان در حال 

پالک گذاری دام سبک و سنگین استان است.
مهندس محمود اشرفی گل افزود: این پالک گذاری با 
هدف شناسایی دقیق تعداد ، جنس، نژاد و . . .  دام های 
استان در حال انجام است، به این طریق آمار دقیقی 
از دام ها به دست می آید که مورد استفاده سازمان 
دامپزشکی، بیمه و برنامه ریزان جمعیت دامی استان 
خواهد بود. به گفته وی تاکنون 38 هزار و 600 گاو 
و گوساله،2 هزار و 700 نفر شتر، 8 هزار و 650 راس 
گوسفند و بز در استان پالک گذاری شده اند. بر اساس 
آماری که سازمان جهادکشاورزی از دام های استان دارد 
تعداد گوسفند و بز استان حدود یک میلیون و 650 هزار، 
شتر بیش از 30 هزار نفر و گاو و گوساله بیش از 69 
هزار و 500 راس است. وی با اشاره به معضل قاچاق 
دام در کشور توضیح داد: اطالعاتی که به واسطه پالک 
گذاری به دست می آید می تواند در جلوگیری از قاچاق 
دام نیز موثر باشد چرا که می توان بر میزان دام خروجی 

به خصوص دام مولد از استان نظارت داشت.
وی درباره اینکه چرا قیمت دام مولد نسبت به دام نر 
افزایش پیدا کرده است، گفت: در اصل همیشه باید دام 
مولد گران تر از دام نر باشد، معموال قیمت دام مولد 
به چند مورد از قبیل قابلیت تولید، میزان گوشت،چند 
ماهه آبستن است و چه اصالتی دارد بستگی دارد. 
وقتی تمام این گزینه ها را کنار هم قرار می دهید 
قیمت دام زنده از گوشتی که تولید می کند بیشتر 
است. هرچند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی قاچاق دام را مربوط به استان ما نمی داند، 
اما معتقد است هرجا قیمت دام برای دامدار به صرفه 
تر باشد ترجیح می دهد، دامش را آنجا بفروشد. بنابر 
این برای جلوگیری از قاچاق دام باید ساز و کارهایی 
اندیشیده شود تا دامدار خود اقدام به فروش بیش از 
حد دام مولد و یا جلوگیری از فروش دام به دالالن 
کند. وی وضع سال جاری را با توجه به بارندگی هایی 
که شد برای دامداران نسبت به سال های گذشته بهتر 
می داند و امیدوار است دامداران نیز با برنامه ریزی 
مناسب نسبت به نگهداری از دام های مولد و پرواری 

از معیشت بهتری برخوردار شوند.  
 )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

دیدار استاندار با خانواده شهید یوسفی

کاوش-استاندار پنجشنبه با خانواده شهید ستواندوم 
ایمان یوسفی دیدار کرد. معتمدیان با حضور در منزل 
شهید یوسفی ضمن تجلیل از ایثار و رشادت شهدای 
این مرز و بوم، با خانواده شهید در فضایی صمیمی گفتگو 
کرد. شهید ایمان یوسفی بیستم تیر امسال در درگیری 
با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در حوالی شط 
رهوار شهرستان خوسف به شهادت رسید. این شهید 
سرافراز از پرسنل نیروی انتظامی خراسان جنوبی بود.

قطعی شدن خرید تجهیزات پزشکی
 مورد نیاز بیمارستان سربیشه

صداوسیما-خرید چهار دستگاه مورد نیاز بیمارستان 
علی ابن ابیطالب)ع( سربیشه قطعی شد. نماینده مردم 
با توجه  نهبندان و سربیشه گفت:  شهرستان های 
به مکاتبه با وزیر سابق بهداشت در خصوص تامین 
تجهیزات پزشکی بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( شهر 
سربیشه، خرید این تجهیزات قطعی شد.افضلی افزود: 
خرید یک دستگاه  سونوگرافی، یک دستگاه سل کانتر، 
یک دستگاه الکتروشوک و یک مانیتور ثابت برای 
بخش دیالیز به صورت پرداخت سهم 50 % توسط 
 دانشگاه علوم پزشکی استان و یا بیمارستان و سهم 50 % 

از اعتبارات وزارت بهداشت انجام می شود.

“خطبه های آدینه”

وضع نابسامان اقتصادی و
 گرانی ها ربطی به تحریم ندارد 

حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند با 
بیان این که وضع نابسامان اقتصادی و گرانی ها ربطی 
به تحریم نداشته، بلکه به عدم مدیریت وسودجویی افراد 
برمی گردد، گفت: فتنه و توطئه های دشمن تمام شدنی 

نیست ما باید همیشه بصیرت افزایی کنیم.

آمریکایی ها در این خیالند که می توانند با 
افزایش تحریم ها به خواسته خود برسند

حجت االسالم سنجری، خطیب جمعه سربیشه با 
بیان اینکه آمریکایی ها در این خیالند که می توانند 
با افزایش تحریم ها به خواسته خود برسند، پرهیز از 
دوقطبی سازی جامعه، عدم شرطی سازی نسبت به 
روند مذاکرات، توجه به اقشار محروم و عدم اتکا به طبقه 
مرفه و استفاده از ظرفیت نیروهای انقالبی و جهادی را 

از راهکارهای مقابله با توطئه دشمن بیان کرد.

اقدامات جزیره ای مهمترین مانع توسعه 
سرمایه گذاری خارجی است

غالمی-استاندار اقدامات جزیره ای را مهمترین مانع 
توسعه سرمایه گذاری خارجی در استان دانست و گفت: 
باید با تالش جمعی و عزم همگانی برای توسعه استان 
در حوزه های اقتصادی تالش و برنامه ریزی کرد. 
معتمدیان روز پنجشنبه در دیدار معاون وزیر اقتصادی 
و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران افزود: موانع سرمایه گذاری در 
استان باید احصا و در یک بازه زمانی مشخص نسبت 
به رفع آن اقدامات و برنامه ریزی های الزم انجام شود. 
وی اظهار کرد: مشکالت موجود در حوزه های آب، 
برق، گاز، ارتباطات و حمل و نقل باید در بازه های 
زمانی کوتاه، میان و بلندمدت مورد توجه قرار گرفته و 
برای هر یک از این بخش ها برنامه های مشخص 
برای برون رفت از وضع فعلی ارئه شود. رئیس سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز 
در این دیدار با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو استان 
های توانمند در حوزه ظرفیت های سرمایه گذاری است، 
گفت: با توجه به تازه تاسیس بودن استان، اقدامات نسبتا 
مناسبی در زمینه سرمایه گذاری خارجی به انجام رسیده 
است و نیاز به توسعه و کار بیشتر در این حوزه دارد. 
جمالی با بیان اینکه زیرساخت های سرمایه گذاری در 
استان باید بیش از پیش توسعه پیدا کند، افزود: یکی 
از مهمترین مالک های جذب سرمایه گذار، وجود 
زیرساختهای مرتبط با آب، برق، حمل و نقل و سایر است.

امروز، رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان 
انتخاب می شود

رئیس  انتخاب  مجمع  شنبه  آوا،  امروز  گزارش  به 
هیئت پزشکی ورزشی خراسان جنوبی با حضور دبیر 
فدراسیون دکتر ملک محمدی در محل باغ سالمت 

ساعت 12 برگزار می گردد.

 جلسه كمیته خدمات حمل و نقل
 ستاد اجرایی خدمات سفر برگزار شد

دادرس مقدم- در آستانه فرا رسیدن نوروز 1398 و 
آغاز سفرهای نوروزی، جلسه کمیته خدمات حمل و 
نقل ستاد اجرایی سفر استان با حضور همه اعضای 

کمیته در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای برگزار شد. رئیس کمیته خدمات حمل و نقل ستاد 
اجرایی خدمات سفر استان گفت: این جلسه به منظور 
برنامه ریزی برای جابجایی مسافران نوروزی، روان سازی 
ایمن سازی محورهای مواصالتی،  ترافیک جاده ای، 
تشدید نظارت و کنترل بر سالمت ناوگان حمل و نقل 
عمومی  مسافربری، خدمات امداد خودرو و جرثقیل های 
امداد جاده ای در محورهای مواصالتی استان، بازدید از 
مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی بحث و تبادل 
ادامه  شد. شهامت  اتخاد  تصمیمات الزم  و  نظر  و 
داد: دستگاه های خدمات رسان استان با هم افزایی و 
افزایش همکاری با یکدیگر می توانند به ارائه خدمات 
بهتر به هموطنان بپردازند. وی عنوان کرد: اعضای 
خدمات رسان نوروزي و امدادي برای ارائه برنامه های 
مربوطه اقدام نموده و مقرر گردید پیگیری اجرایی شدن 
مصوبات توسط اعضا انجام شود که از جمله مهمترین 
مصوبات استقرار امداد خودروی نوروزی، هماهنگی 
برنامه های اعضا، برنامه ریزی نمایشگاه نوروزی، کمیته 
حمل و نقل و ترافیک و نحوه ارائه خدمات بیمه ای )راه 
اندازی واحد سیار پرداخت خسارت( و هماهنگی جهت 
مشارکت اعضای کمیته در مانور و هماهنگی الزم 
اشاره نمود. شهامت، افزود: طرح نوروزی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با هماهنگی 
ستاد خدمات سفر استان از تاریخ 97/12/25 لغایت 
98/01/17 به مدت 22 روز در کشور و استان اجرا 
خواهد شد. وی، همچنین از آمادگي 597 دستگاه 
انواع ناوگان مسافری شامل 257 دستگاه اتوبوس، 
125 دستگاه مینی بوس و 215 سواری کرایه برون 
شهری براي جابجایي مسافرین نوروزي در استان 
خبر داد. در پایان این جلسه نیز مقرر شد دستگاه های 
خدمات رسان گزارش روزانه از کارهای انجام شده و 
لیست کشیک خود در ایام سفرهای نوروزی را به 
اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای  ارسال کنند.

انقالب اسالمی با قدرت موج ها را در هم می شکند

ایرنا - نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کار را باید دست عقل داد نه دست نفس، گفت: انقالب اسالمی با قدرت، موج ها را در هم می شکند. آیت ا... عبادی در دیدار با ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، 
مسئوالن و نخبگان قاین و زیرکوه افزود: واژه دنیا در کالم خدا، احادیث و کالم شاعران آمده، اما در هر جایی معنای خود را دارد؛ گاه دنیا به معنای نقطه مقابل آخرت است و اینجاست که گفته می شود این 
دو عنصر با یکدیگر ناسازگارند.آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه ما در شرایط خاصی قرار داریم، ادامه داد: در نظام اسالمی نباید بی عدالتی صورت گیرد، بلکه باید امور بر اساس عدل و کارشناسی انجام شود.

اولین  اختتامیه  امین جم - استاندار در حاشیه 
استارت آپ عناب ، با اشاره به مرز مشترک با 
افغانستان، عنوان کرد : از گذشته در 4 شهرستان 
مرزی 4 بازارچه فعال داشته ایم و بازارچه مرزی 
ماهیرود از فعال ترین مرزهای شرق کشور است 
و حدود یک میلیارد دالر صادرات داشته اگرچه 
واردات آن کم بوده است.محمدصادق معتمدیان 
ها  بازارچه  مجدد  فعالیت  برای  اینکه  بیان  با 
 رایزنی هایی انجام داده ایم، ابراز امیدواری کرد: 
با تحقق بخشی در افزایش مبادالت مرزی به 
ویژه با استان های فراه و هرات موضوع فرهنگی 
توسعه پیدا کند. وی به ظرفیت های مرزی استان 
اشاره و خاطرنشان کرد: در مرز ماهیرود 3 واحد 
اقتصادی و منطقه ویژه ایجاد شده است و در 
این راستا صادرات ما نیز قابل توجه است.استاندار 
یادآور شد: مشکالتی در راستای ارسال برخی از 
محصوالت ایجاد شده بود که ضرر و زیان تجار 
را در پی داشت، با پیگیری هایی که از هفته قبل 
داشته ایم درب واحد مشترک صادرات و واردات 
در منطقه ویژه اقتصادی بازگشایی شد. معتمدیان 
اظهار امیدواری کرد: با ایجاد تمرکز در کنترل 
ها و افزایش سرعت بیش از 30 درصد افزایش 

صادرات را شاهد باشیم.

پیش بینی افزایش 60 درصدی مبادالت 
کاالیی در یک بازه زمانی کوتاه

با  نیز  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
بیان اینکه با باز شدن درب، مرز ماهیرود بین 
توانیم  می  واقع  در  گفت:  شود،  می  المللی 
لیست خدماتی را در استان به ترانزیت خارجی 
مقصد  به  ثالث  کشورهای  از  که  کاالهایی 

افغانستان می روند بدهیم تا کاالها از این مرز 
ترانزیت شوند. صفدری زاده با اشاره به موضوع 

ترانزیت سوخت، گفت: طبیعتا صرفه اقتصادی 
بسیار جدی هم برای فعاالن و سرمایه گذاران 
طبیعتا  که  شود  می  فراهم  تجارت  این  در 
نیز  ها  کامیون  تعداد  کاال،  حجم  ارتقای  با 
افزایش پیدا می کند. وی با بیان اینکه درب 

قدیم با عرض ده متر و درب جدید با عرض 
46 متر است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می 
شود سطح مبادالت کاالیی حداقل در یک بازه 
زمانی کوتاه مدت تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

امیدواریم تا اواسط هفته 
محدودیت 4 قلم کاالی
 صادراتی برداشته شود

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی با اشاره 
به اینکه ممنوعیت 4 قلم کاال باعث شده افتی 
در ترانزیت داشته باشیم، اظهار  امیدواری کرد: 
تا اواسط هفته این مشکل هم برطرف  شود.
صفدری زاده درتوضیح علت تاخیر در بازگشایی 
درب بازارچه گفت: با سوءتدبیر استاندار سابق  ، 
این اتفاق افتاد و بعد از یک سال و 4 ماه بدون 
تغییرات جدی ، همان دری که آقای پرویزی 
افتتاح کرد، آقای  اواخر دوره مدیریت خود  در 
معتمدیان هم پیگیری کردند. وی ادامه داد: به 
محض بازدید میدانی استاندار ، دستور باز شدن 
درب صادر شد اما افغان ها بنا بر هر انگیزه ای 
راضی به این موضوع نبودند که با رایزنی استاندار 
و پیگیری مجدانه تاجرهای ایرانی و افغانی ، این 

موضوع ختم به خیر شد.

 بخشی از کاالهای ترانزیتی از هند 
می توانند سرویس خود را از 

مرزماهیرود  دریافت کنند
وی با اشاره به تفاهم نامه خواهرخواندگی با منطقه 
آزاد تجاری چابهار ، اظهار کرد : با گشایش این 
درب و با توجه به تفاهم نامه ای که ما با بندر 
آزاد چابهار داریم ، این امکان برای این مرز فراهم 
می شود که بخشی از کاالهای ترانزیتی از هند 
، سرویس خود را از مرز ماهیرود دریافت کنند و 
قطعا برای تجار افغان و ایرانی با توجه به موقعیت 
جغرافیایی مرز ماهیرود ، سودمند خواهد بود. وی با 
بیان اینکه در این تفاهم نامه فرصت های زیادی 
به خاطر بسته بودن درب بازارچه از دست دادیم 
، افزود: بازگشایی درب قطعا فصلی جدید و نوید 
روزهای روشن تری است.صفدری زاده در پایان 
ضمن تشکر از پیگیری های مجدانه استاندار که به 
دور از هیاهوی رسانه ای و تریبون داری انجام شد 
، تصریح کرد: گشایش مجدد دفتر وزارت خارجه 
در استان و همچنین بازارچه ، می تواند تسهیالت 
زیادی را در خصوص تجارت خارجی و ارتباطات 
خارجی فراهم کند و امیدواریم اتفاقات خوبی که 
می توانست در یک سال و 4 ماه گذشته انجام 

شود ، از امروز دوباره شاهد  باشیم.

*یادواره 7 شهید روستای سیوجان و مراسم سالگرد 
ابوالشهیدین آیت ا... سید مهدی عبادی امام جمعه 
فقید مشهد مقدس در حسینیه صاحب الزمانی )عج( 

روستای سیوجان خوسف برگزار شد.
*با صدور اخطاریه جوی در خراسان جنوبی 81 تیم 

عملیاتی و امدادی آماده باش هستند.
*سازمان فضای مجازی بسیج استان، دوره مقدماتی 

تربیت مربی سواد رسانه ای در بیرجند را برگزار کرد.
* تا عصر روز گذشته، بیرجند با 4/2 میلیمتر بیشترین 

میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داد.
*بیست و چهارمین همایش پیاده روی آدینه، دیروز در 

بیرجند در هوای بارانی برگزار شد.
*مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علمیه  استان 
گفت: 75 زوج طالب خراسان جنوبی با ازدواج آسان، 

راهی خانه بخت شدند.
*هزار  و 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های خراسان جنوبی 
به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام می شوند.
توسط  المان  از 10  بیش  گفت:  فردوس  *شهردار 
هنرمندان و نیروهای واحد منظر و زیباسازی شهرداری 
در حال ساخت است که در مبادی ورودی و خروجی و 

نیز میادین اصلی شهر نصب می شود.
*مسابقات ورزشی دانش آموزان  استان به میزبانی قاین 

با قهرمانی تیم های بیرجند به کار خود پایان داد.

بازگشایی مجدد پنجره  دیپلماسی استان با معرفی رئیس جدید دفتر نمایندگی
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه پس از گذشت 
یک سال معرفی و محمد عجم سکان دار این 
مهم شد. به گزارش فارس، مراسم معارفه مسئول 
نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند با حضور 
معاون استاندار و جمعی از مسئوالن برگزار شد. 
عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری با اشاره به برگزاری مراسم معارفه 
در نمایندگی وزارت امور خارجه بیرجند، گفت: برای 
این مراسم از ظرفیت سالن اجتماعات استفاده 

نکرده و خواستیم مراسم معارفه فارغ از تجمالت 
برگزار شود. وی با بیان اینکه دفتر وزارت امور 
خارجه در بیرجند از اسفند سال گذشته بعد از اتمام 
مأموریت محمد فیاضی، سکان داری نداشته، اظهار 
کرد: خوشبختانه با پیگیری ویژه استاندار این مهم 
فراهم شد. عابدی گفت: امید است با فعالیت این 
دفتر  ظرفیت های خراسان جنوبی در زمینه واردات 
و صادرات تجاری محقق شود.محمد عجم رئیس 
نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی هم 

گفت: از زمانی که در وزارت امور خارجه معاونت 
اقتصادی ایجاد شد ما نماینده آن اداره در تمام 
حوزه های اقتصادی، گردشگری و غیره هستیم. 
وی با اشاره به توانمندی های خراسان جنوبی در 
زمینه اقتصادی، گردشگری و معادن، گفت: تعمیق 
روابط با همسایگان از اولویت های ما خواهد بود 
و اگر بتوانیم روابط خود با افغانستان و پاکستان 
را گسترش دهیم بهره های زیادی خواهیم برد. 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ارتباط گرفتن 

دانشگاه ها را از راه های مؤثر و پرثمر دانست و بیان 
کرد: می توان با بورسیه دانشجویان افغانستانی این 
ارتباط را گسترش و گام های اساسی در این حوزه ها 
برداشت. عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی )آزاد مشهد(، کاردار ایران در ماپوتو، 
کاردار جمهوری اسالمی ایران در موزامبیک، رایزن 
مطالعاتی و حقوقی سفارت ایران در هند، نماینده 
ایران در سازمان آلکو و معاون دفتر پیگیری وزیر امور 
نتخارجه بخشی از سوابق کاری محمد عجم است.
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نسرین کاری - شامگاه چهارشنبه گذشته »جشن 
گلریزان« ویژه کمک به دانش آموزان نیازمند برای 
خرید البسه شب عید آن هم به همت دو مجموعه 
فرهنگی- مذهبی زورخانه امیر عرب و هیئت 
ابوالفضلی در سالن مخابرات بیرجند با حضور 

چشمگیر مردم برگزار شد.
 رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی 
که متولی برگزاری مراسم بود، گفت: سال قبل 
شب گلریزان حدود 85 میلیون تومان جمع شد؛ 
اما این مبلغ رو به افزایش بود و در نهایت به 110 
میلیون تومان کمک نقدی رسید.وی ادامه داد: 
با این مبلغ هفت هزار و 604 تکه لباس اعم از 
پیراهن، شلوار، مانتو و بلوز تهیه و بین بیش از سه 
هزار و 200 دانش آموز در مدارس بیرجند توزیع 
شد. قمری با بیان اینکه با کمک هیئت های 
ورزش زورخانه ای در هر شهرستان تالش می 
 کنیم هر سال جشن گلریزان در شهرستان های

استان نیز برپا شود، می افزاید: دانش آموزان نیازمند 
توسط آموزش و پرورش منطقه معرفی می شوند 
و بعد از اولویت بندی کمک های جشن گلریزان 

به دست آنها می رسد.

حدود 3 هزار کودک در سال جدید 
لباس نو می پوشند

 وی اظهار کرد: این مبلغ صرف کمک به حدود 
2 هزار و 800 نفر دانش آموز استان برای تهیه 
لباس عید می شود. رئیس هیئت ورزش زورخانه 
ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی ادامه داد: 
خدمت به خلق و کسب رضای خداوند برای 
می  کار  تکلیف  انجام  برای  و  است  مهم  ما 
تاثیری در  اینکه چه مبلغی جمع شود  کنیم، 
نیت ما ندارد. قمری با اشاره به اینکه حضور 
ها  جشن  این  در  مردم  کنار  در   مسئوالن 
در وضع کنونی اقتصادی موجب دلگرمی مردم 

می شود که جای آنان بین مردم خالی است، 
خاطر نشان کرد: سال گذشته یک دست لباس را 
برای دانش آموز 16 هزار تومان می خریدیم که 
امسال همان لباس را به قیمت 30 هزار تومان 

تهیه کردیم. قمری با اشاره به اینکه امسال حدود 
92 میلیون تومان نقدی و تعهد بوده که جمع 
آوری شد، افزود: این مبلغ  روزهای آینده افزایش 

می یابد چرا که معموال خیلی از افراد در شهرهای 
دیگر پول واریز می کنند، با این مبلغ جمع آوری 
شده پیش بینی می کنیم بیش از سه هزار دانش 

آموز نیازمند  را خوشحال کنیم.

 حضور مسئوالن کمرنگ بود 
مسئوالن  کمرنگ   حضور  از  گالیه  با  وی 
استانی و شهرستانی در این مراسم، ادامه داد: 

همه می گویند سفره مردم کوچک شده اما باید 
بگوییم متاسفانه سفره برخی مردم کال برچیده 
شده است و همین مبلغ که تاکنون به نیازمندان 
کمک شده، مردم کمک کردند، مسئوالن که 
کمکی نداشتند. وی  با بیان اینکه امسال فقط 
چند نفر از مسئوالن حضور دارند ابراز تاسف 
ادامه داد: از صمیم دل برای تک تک  کردو 
مسئوالن شهر و استان دعوت نامه فرستاده 
بودیم اما امسال حضور یک یا دو مسئول را 

در سالن شاهد بودیم.
 وی گفت: برای مسئوالنی که خود را داعیه 
داران مردم دارند متاسفیم، در این مراسم فقط 
از کمیته امداد و برخی بانک ها حضور دارند. 
قمری خاطر نشان کرد: جامعه هدف ما با کمک 
اولیای مدارس و همکاری کمیته امداد شناسایی 
شده است و  برای هر دانش آموز حدود 50 هزار 

تومان در نظر گرفته ایم.

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰۹۱55۴۳۸۷۶۰ و ۳۲۴5۷۰۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر دو طبقه 
همکف و طبقه اول با عرصه ای به مساحت ۲۷۳ مترمربع دارای پالک ثبتی سه هزار و یکصد و شصت و هشت فرعی از 

دویست و چهل و نه اصلی )پالک ۳۱۶۸ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان قدس شرقی، قدس شرقی ۵، 
پالک ۵ ملکی خانم ستاره رضائی فرد فرزند حسین به شماره ملی ۵۲۳۹۰۷۲۵۲۳ که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده 
است با حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۰ متر پی دیواریست به خیابان، شرقا به طول ۲۷/۳۰  متر پی دیواریست 
به کوچه ، جنوبا به طول ۱۰ متر پی دیواریست به کوچه، غربا به طول ۲۷/۳۰ متر پی دیواریست به پالک ۳۱۶۹ فرعی )فاقد حقوق 
ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۸۹۰۷۱ – ۱۳۹۲/۹/۳  تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۶ بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و هشتصد 
 و شصت میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقایان محسن حسین زاده به شماره ملی ۰۶۵۳۲۲۷۰۷۸ و غالمعلی 
حسین زاده به شماره ملی ۰۶۵۲۳۳۵۱۸۷ از تاریخ تنظیم سند به مدت چهل و هشت ماه در رهن بانک ملت مدیریت شعب استان 
خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مرتهن 
مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۱/۰۲۲/۰۱۵/۹۹۲ ریال بدین شرح : )مبلغ 
۶۶۸/۱۴۹/۰۰۴ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۱۲/۲۷۸/۵۷۹ ریال سود متعلقه و مبلغ ۲۴۱/۵۸۸/۴۰۹ ریال خسارت تأخیر تادیه تا روز 
درخواست ۹۷/۱/۱۶  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرندگان و راهن با مشخصات فوق را نموده 
که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۱۹۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و 
انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک 
بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۸۵۶۶ - 
۱۳۹۷/۸/۱۳ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت ۲۷۳ مترمربع و اعیان حدودا ۳۹۳ مترمربع شامل ۸۳ مترمربع با کاربری تجاری که 
به صورت دو واحد تجاری در حاشیه خیابان قدس شرقی می باشد. یک واحد تجاری به صورت مغازه شیشه فروشی در اختیار مستاجر 
قرار دارد، ساختمان دارای پوشش داخلی و نازک کاری گچ و کف موزائیک دارای یک انشعاب برق مجزا و انشعاب آب مشترک با واحد 
تجاری مجاور و فاقد انشعاب گاز و دارای یک خط تلفن می باشد. در انتهای ضلع جنوب واحد تجاری مزبور یک دفتر کار که درب ورودی 
مجزا از داخل کوچه قدس شرقی ۵ دارد تعبیه شده که در اختیار مالک قرار دارد. واحد تجاری دیگر نیز با مساحت حدودا ۶۸ مترمربع به 
صورت مغازه روکش صندلی ماشین بوده و در اختیار مستأجر قرار دارد. پوشش دیوارهای واحد تجاری مزبور با گچ و کف سرامیک و سقف 
 نیز کناف دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب مشترک با واحد تجاری مجاور و فاقد انشعاب گاز و همچنین دارای یک خط تلفن است . 
قسمت مسکونی ساختمان مزبور دارای ورودی از کوچه قدس شرقی ۵ و کوچه پاسداران ۲۰ )عدل ۱۷( می باشد و در طبقه همکف  دارای  
دو اتاق خواب و هال با  کف سازی موزائیک و نازک کاری گچ و آشپزخانه با کف سازی موزائیک و نازک کاری گچ و دارای کابینت فلزی و 
سرویس بهداشتی و حمام تکمیل می باشد. در طبقه اول نیز دارای دو اتاق خواب و هال با نازک کاری گچ و کف سازی موزائیک و آشپزخانه 
با پوشش کف سرامیک و دیوارها کاشی و دارای کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی و حمام نیز تکمیل می باشد. ساختمان در هر طبقه 
دارای یک انشعاب برق، آب،گاز و یک خط تلفن مجزا که در اختیار مالک می باشد و به مبلغ هشت میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال 
)۸/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است  و به درخواست بانک بستانکار در روز یکشنبه مورخ 
۱۳۹۸/۱/۱۸ در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، 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 عوارض 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 ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه 
متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(
 بدین وسیله به خانم فاطمه حسین آبادی فرزند محمد با کد ملی ۰۶۴۰۳۵۸۱۸۷ ساکن بیرجند، خیابان معلم ۱، پالک ۵۷ 

به عنوان وام گیرنده ابالغ می گردد: بانک ملت شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۹۲۹۷۱۳۱۹/۱۳ مورخ ۹۲/۵/۲۴  جهت وصول مبلغ 
۳۰/۳۴۶/۲۳۹ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۲۲/۹۵۴/۱۱۱ ریال اصل و مبلغ ۷/۳۹۲/۱۲۸ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و ضامن مربوطه را نموده و پرونده ای 
تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۲۷۷ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است . نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 
۱۳۹۷/۲/۲۶ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک ملت به عنوان بستانکار و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ 
و مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت .
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی( 
بدین وسیله به آقای محمد رضوی فرزند سید حاجی به شماره ملی ۰۹۲۱۶۵۳۷۴۳ ساکن بیرجند ، بلوار شعبانیه ، دولت 
۳۲، پالک ۵۰ به عنوان وام گیرنده ابالغ می گردد: بانک ملت شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۹۲۱۵۵۲۲۶/۷۱  مورخ 

۱۳۹۲/۲/۱۵ جهت وصول مبلغ ۲۸/۹۱۶/۲۳۹ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۲۱/۵۱۷/۶۲۰ ریال اصل و مبلغ ۳۵۶/۲۵۳  ریال سود 
و مبلغ ۷/۰۴۲/۳۶۶  ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۶/۱۰/۵ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه 
شما به عنوان وام گیرنده و ضامن را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۶۰۱۳۱۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی فوق 
شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بستانکار و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا 
به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت .
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپا گزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. 
پس کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

امین جم - صبح پنجشنبه گذشته ، اختتامیه اولین رویداد استارت آپی عناب به منظور 
معرفی کسب و کارهای نوین در حوزه این محصول استراتژیک با حضور مسئوالن کشوری 
و استانی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند برگزار شد. مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه 
علمی - کاربردی کشور در ابتدا با بیان اینکه از همه کسانی که ما را در برگزاری این رویداد 
همراهی کردند تشکر ویژه دارم، ادامه داد: در استان خراسان جنوبی 6 هزار تن عناب از 
31 هزار و 670 هکتار زمین برداشت می شود که 15 هزار نفر در این زمینه شاغل هستند.

با برنامه ریزی درست می توانیم اقتصاد استان را متحول کنیم
موسی زاده با اشاره به اینکه خراسان جنوبی امسال 95 درصد عناب کشور را تولید می کند 
، تصریح کرد: شواهد از کاهش این میزان در سال های آینده خبر می دهد که نگران کننده 
است و باید برای آن چاره ای اندیشید. وی اظهار کرد: خراسان جنوبی و ایران چهارمین 
رتبه در  تولید عناب را در دنیا داراست که رتبه اول در اختیار چین است. مدیرکل پژوهش 
و فناوری دانشگاه علمی - کاربردی کشور با اشاره به اهمیت تبیین نقش این محصول در 
اقتصاد کشور ، گفت: از بدو تاسیس بیرجند تاکنون تولیدکننده عناب هستیم اما فقط عناب 
خشک را به عنوان خشکبار از استان صادر می کنیم. موسی زاده با بیان اینکه متاسفانه 
هیچ فعالیت استانی و علمی در حوزه عناب استان نداشته ایم ، ادامه داد: در این استارت آپ 
حدود 85 ایده و محصول مطرح شد و به نوعی به دنیا آمد که در صورت سرمایه گذاری و 
بازاریابی و همچنین برنامه ریزی درست ، می توانیم اقتصاد منطقه را به طور کلی متحول 
کنیم. وی با بیان اینکه اگر روی این طرح ها و ایده ها خوب و علمی کار نشود ، ممکن 
است آسیب های ورود به این عرصه بیشتر از لطف آن باشد، اظهار کرد:  امیدوارم با تالش 
هایی که انجام شده بیش از این بتوانیم محصوالتی در این زمینه فرآوری و تولید کنیم، 
مسئوالن گروهی ایجاد کرده تا بتوانند از منافع این طرح ها استفاده کنند و با بهره وری این 

نوع محصوالت سودی برای مردم حاصل شود.

در زمینه بازاریاب مشاوره و تامین منابع مالی به طرح های
 برگزیده کمک می کنیم

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در این جلسه با 
بیان اینکه تامین منابع مالی الزم برای استارت آپ ها از مهمترین موارد برای تسهیل حیات 
آنهاست، گفت: توجه به انتخاب شیوه تامین منابع مالی همزمان با رشد این استارت آپ ها 
بسیار مهم است و برای این مهم باید بتوانیم محصول را درست معرفی کنیم. دکتر احمد 
جمالی عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا بر رسالت خود در ۴ حوزه می تواند کمک 

حال این فعالیت ها باشد. اول توانمند سازی و مشاوره است که آماده ایم با همکاری منطقه 
ویژه اقتصادی استان و دانشگاه علمی- کاربردی ، دوره های ویژه ای برگزار کنیم. وی افزود: 
همکاری برای بازاریابی طرح های آماده شده هم از دیگر کمک های ماست و در تامین مالی از 
سیستم مالی و نهادهای بانکی کشور هم دیگر رسالت ماست. سرپرست سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران، بیمه کردن این طرح ها و ایده ها را از دیگر کمک ها 
عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در آن غفلت می کنیم در کنار تامین مناسب و 
بازاریابی، بیمه کردن است که با این امر بسیاری از خطرهایی که در آینده ممکن است طرح را 
تهدید کند را مدیریت کنیم. جمالی با اشاره به اینکه در بحث صادرات در گمرک نیز همکاری 
خواهیم کرد، ادامه داد: امید است بتوانیم همه امکانات الزم برای معرفی سرمایه گذار مناسب 
و تامین منابع مالی را فراهم کنیم و شاهد شکوفایی این نوع کسب و کار در کشور باشیم.

استارت آپ ها می توانند در گذر از کشاورزی سنتی به مدرن
 و دیجیتال کمک کنند

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه در استان 
خراسان جنوبی محصوالت استراتژیکی تولید می شود اما متاسفانه ناشناخته مانده است،گفت: 
باید علل عدم معرفی این محصوالت را پیدا کنیم اما مسلما خام فروشی مشکل بزرگی است 
که در این بحث داریم. احتشام با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده ایم، افزود: 
علم، فناوری و تولید سه اصل مکمل و جدایی ناپذیر یکدیگرند که باید از آنها استفاده کنیم. وی 
با بیان اینکه اگر به دنبال کسب ارزش افزوده هستیم باید این مثلث را رعایت و هرچه بیشتر 
تعامل و تناسب این سه عامل را کنار هم فراهم کنیم ، ادامه داد:  سرمایه انسانی خالق و نوآور 
یکی از عوامل مهم در توسعه این محصوالت است. امروز اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد کارآفرین 
است چراکه با کارآفرینی می توان اقتصاد ایجاد کرد و اگر این امر محقق نشود در بازار بین 
المللی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به استارت آپ 
های بخش کشاورزی ، اظهار کرد: این استارت آپ ها می توانند نقش مهمی در گذر از بازار 
سنتی به بازار و کشاورزی مدرن داشته باشند و امروز در بخش کشاورزی به سمت کشاورزی 
ارگانیک می رویم که بهتر است محصوالت در بخش کشاورزی از سنتی عبور و به سمت 
کشاورزی مهندس محور و دیجیتالی حرکت کرده و توجه خاصی به برندسازی داشته باشیم. 
احتشام اظهار کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد از ایده های استارت آپی عناب که قابلیت تجاری 
سازی بین المللی دارند ، حمایت و در سطح جهانی و در نمایشگاه های بزرگ معرفی و حتی 
صادر کند. وی در پایان از راه اندازی پویش صادرات در اتاق بازرگانی استان در سال آینده خبر 
داد و گفت: در این پویش دوره های آموزشی و کاربردی برای استفاده از تجربیات افراد موفق 

در حیطه بازار برگزار می شود تا جوانان مفاهیم علم بازار را عملی یاد بگیرند.

محصوالت حاشیه ای عناب می تواند اقتصاد استان را تقویت کند
 رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه در استان ظرفیت های
 بی نظیری وجود دارد که می تواند جهش های بزرگ در تقویت و رونق اقتصاد و تجارت استان 
ایجاد کند، گفت: محصوالت استراتژیک ، ظرفیت باالی معدنی ، هم مرز بودن با کشور در 
حال توسعه افغانستان و سرآمد همه این ها نخبه پروری و نیروی انسانی با فکر خالق است.
صفدری زاده اظهار کرد: این آمادگی وجود دارد که در امر بازار عناب ، حمایت و سرمایه گذاری 
کنیم و در خصوص ایجاد بنگاه های اقتصادی و تولیدی درخصوص عناب تسهیالت خوبی در 
نظر گرفتیم تا بتوانیم با سهولت بیشتری امکانات زیربنایی و سایر امکانات را در اختیار صاحب 
ایده قرار دهیم تا آن را به ارزش افزوده بیشتری تبدیل کنیم. صفدری زاده به برگزاری رویداد 
استارت آپ عناب خراسان جنوبی اشاره کرد و تصریح کرد: برگزاری این رویداد که با تالش و 
همت دانشگاه علمی - کاربردی و سایر دانشگاه ها انجام شد، خروجی خوبی خواهد داشت. وی 
افزود: محصوالت حاشیه ای عناب می تواند ما را به سمتی سوق دهد که اقتصاد استان را بیش 
از پیش تقویت کنیم و هر زمان اسم عناب برده می شود ، نام بیرجند نیز در کنار آن عنوان شود. 

خراسان جنوبی استانی امن برای سرمایه گذاری است 
مدیرعامل فرابورس ایران در بیرجند با بیان اینکه خوشبختانه با همت مسئوالن خراسان جنوبی 
بهترین استان از باب شاخص امنیت سرمایه گذاری بین همه استان ها است، ادامه داد: این امر 
برای سرمایه گذار بسیار با اهمیت است که با وجود مرزی بودن استان ، محقق شده است.
هامونی با بیان اینکه کشور ایران نسبت به بورس های دنیا در 3 بورس برتر قرار دارد، اظهار 
کرد: در حوزه دانش بنیان 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که استارت 
آپ هایی در استان خراسان جنوبی نیز فعال هستند. وی افزود: در بازار دارایی فکری تاکنون 10 
میلیارد تومان گواهی اختراع داشته ایم که تجاری نشده است و تنها گواهی ثبت اختراع را دارند.

شکالت رژیمی عناب ، ایده برتر شناخته شد
در پایان مراسم، دوازده تیم برتر به ارائه طرح خود پرداختند که در حوزه هایی چون درمان سنگ 
کلیه از طریق عناب، بستنی، آلوچه، شکالت، مسقتی، پاستیل، پکیج دارویی، وسایل تزیینی چوبی، 
پودر غذایی و کرم صبحانه ، ایده هایی ارائه کرده بودند. از میان این ایده ها ، خانم نخعی با طرح 
کلین آپ عناب )آرایشی بهداشتی( نفر چهارم ، خانم جعفری با طرح پاستیل نفر سوم ، خانم مرادی 
با طرح صنایع چوبی از درخت عناب نفر دوم و خانم انصاری فر، با طرح شکالت رژیمی عناب 
حائز رتبه اول شدند.گفتنی است، نفر اول 6 میلیون تومان وجه نقد ، نفر دوم ۴ میلیون تومان ، نفر 
سوم 3 میلیون تومان و نفر چهارم 2 میلیون تومان وجه نقد به همراه قالیچه یادبود این استارت 

آپ دریافت کردند.

به همت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان صورت گرفت؛ 

فصلی نو در فرآوری »عناب« با ایده های استارت آپی
عکس:قربانی


