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خط  قرمز ، در سفر
وزیر  سبز

ابزارها، عناصر، شبکه ها، تفکرات و 
عملکردها در استان ما و در راستای 
توسعه ی استان چقدر همراه و همسو 
هستند؟ این یک سؤال بزرگ است با 
جوابی کوتاه، اما تأسف برانگیز؛ تقریبًا 
امید  اوضاعی  درچنین  البته  و  هیچ... 
داشتن به عمران و پیشرفت و دل بستن 
به خارج شدن از دور باطل حرکت ها  
این  نماید. در کنار  محال می  تقریباً 
تری  جدی  مطالبه ی  مهم،   سؤال 
هم مطرح می شود؛ مطالبه ی »شنیده 
 )2 صفحه  در  ادامه   (... البته  و  شدن« 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4208

5رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان5خسارت۵۲۴ میلیارد ریالی سرما و سیل به کشاورزی 6دانشگاه فنی و حرفه ای باید با صنعت رابطه مستقیم داشته باشد

خراسان جنوبی قطب مقاومت
 در برابر خشکسالی است

استان  وارد  کشاورزی  جهاد  وزیر   ، دیروز  صبح 
کشت  مجتمع  از  بازدید  حاشیه  در  شد.حجتی 
به  اشاره  با  مختاران،  دشت  بیدمشک  وصنعت 
برابر  در  مقاومت  قطب  جنوبی  خراسان  اینکه 
آب  خصوص  در  داد:  ادامه  است،   خشکسالی 
دو سیاست افزایش  آب و و افزایش بهره وری 
... ) ادامه در صفحه 5(  پیگیری می کنیم  را  آب 

خط  قرمز
در سفر
وزیر  سبز

آیا درد دل فعاالن حوزه صنعت ، کشاورزی و دامداری استان
 در سفر وزیر جهاد کشاورزی شنیده خواهد شد ؟

شرح در سرمقاله امروز

خراسان جنوبی
 مقام پنجم خانه های
 بی مصرف در کشور

طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی 
در سال 90 ، برابر با یک میلیون و 663 هزار واحد بود 
که این بدین معنی است که در 5 سال گذشته 924 
هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه 
شده است. همچنین در کشور 24 میلیون و 196 هزار 
خانوار وجود دارد که در مقایسه ... مشروح در صفحه 5

تشییع و تدفین پیکر مولوی برفی
 امام جمعه اهل سنت طبس مسینا 

صفحه 5

جناب آقای مصطفی عباس زاده 
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به عنوان

 ریاست بانک صادرات شعبه مطهری بیرجند 
که بیانگر لیاقت، حسن اخالق و تالش صادقانه شما می باشد

 تبریک عرض می نماییم.

خانواده های: خزائلی ، بهداد و طاهری

درگذشت عالم فرزانه

 موالنـا محمـد حسـن برفـی
 از علمای بزرگ اهل سنت در استان خراسان جنوبی

 و امام جمعه طبس مسینا در شهرستان درمیان
 که عمری منادی وحدت و تقریب اسالمی بود را به مردم و علما 

و به ویژه خاندان محترم ایشان تسلیت عرض می نمایم.
محمدرضا مجیدی- دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

آگهـی مزایـده شمـاره ۶۱ 
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال 
در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره ۳۲۴۰۰۰۰۳ با کد ۰5۶ تماس حاصل 

نمایند. 1 - تعداد ۶1 دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت(
 ۲- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۷/۸/۲۲ لغایت ۹۷/۸/۲۴ از ساعت ۸ الي 1۶

٣- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 1۲ جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی 
شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای  هماهنگی

  ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می تواند به سایت
 www.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

 کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم 
هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و 
 جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه های آبخیزداری
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی اجرای سازه های آبخیزداری  
به شماره ۲۹۹۰۰۰۰1 ۲۰۰۹۷۳۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 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.الزم است  
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳۹۷/۸/1۹ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۴ روز سه شنبه 1۳۹۷/۸/۲۲ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز دوشنبه 1۳۹۷/۹/5 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه 1۳۹۷/۹/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
بیرجند، خیابان آیت ا... غفاری، غفاری ۲، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند

تلفن تماس: ۳۲-۳۲۲۰۷۰۳1-۰5۶ و ۰5۶-۳۲۲۰۷1۳1-۳۲

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه های آبخیزداری
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی اجرای سازه های آبخیزداری  
به شماره ۲۹۹۰۰۰۰۲ ۲۰۰۹۷۳۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 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. الزم است  
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳۹۷/۸/1۹ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۴ روز سه شنبه 1۳۹۷/۸/۲۲ می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز دوشنبه 1۳۹۷/۹/5 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه 1۳۹۷/۹/۶ می باشد.

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: 
بیرجند. خیابان آیت ا... غفاری، غفاری ۲، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند

تلفن تماس: ۳۲-۳۲۲۰۷۰۳1-۰5۶ و ۰5۶-۳۲۲۰۷1۳1-۳۲

با توجه به توافقات انجام شده با ادارات ذیربط بدینوسیله از مالکین محترم دارای سند 
 رسمی از اراضی فوق دعوت می شود جهت روشن شدن موضوع و تصمیم گیری
 نهایی با در دست داشتن مدارک مالکیت و قولنامه اولیه و جهت شناسایی 

روز سه شنبه مورخ ۲۲ آبان 1۳۹۷ از ساعت 15 الی 1۸ در محل حسینیه 
گازاریها )واقع در فلکه دوم مدرس( حضور بهم رسانند. بدیهی است در صورت 

عدم حضور هر یک از مالکین هرگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. 

با احترام نمایندگان محمد امیر محمدی - محمد رضا سوریان

مالکین محترم پالک 495۱  فرعی از 245 - اصلی
)طرح 9 هکتاری بلوار غدیر و سجاد(

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: تعداد ۶ عدد از غرفه های بازار گل وگیاه  واقع 
در پارک خانواده را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره ماهیانه به بخش خصوصی واگذار 

نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با در نظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده مذکور شرکت فرمایند.
سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ  5 درصد اجاره پایه دو سال هرکدام از مکان های ذیل 
را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری با اعتبار حداقل ۳ ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی به 
حساب 1۰۰۷۸۶۹۸1۷۸۶ بانک شهر شعبه مدرس به نام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به همراه 

اسناد مزایده ارائه نماید.
محل دریافت اسناد:

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.parkhabirjand.ir مراجعه نمایند.
 محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت1۴/۳۰(  مورخ  
۹۷/۹/5 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی - اداره 
حراست تحویل نمایند.  مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه های 1 و ۲ با هم : ماهیانه ۶/۳۰۰/۰۰۰ )شش میلیون 
و سیصد هزار( ریال می باشد. مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه های ۳ و ۴ با هم: ماهیانه5/۸۰۰/۰۰۰ )پنج 
میلیون و هشتصد هزار( ریال می باشد. مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه ۶ : ماهیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیون(  
ریال می باشد. مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه شماره 1۳: ماهیانه ۳/۳۰۰/۰۰۰ )سه میلیون و سیصد هزار 
ریال( می باشد. تاریخ بازگشایی پیشنهادات: جلسه کمیسیون مزایده ساعت 1۰ صبح مورخ ۹۷/۹/۶ در محل 
سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. کلیه هزینه های نشر آگهی 
به عهده برنده مزایده می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده با برندگان مزایده خواهد بود. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج 

گردیده است . در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-۰5۶۳۲۳۰۸۷۳1 تماس حاصل فرمایید.

امیر ابراهیم زاده - رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند 

انتخاب شما مهندسان گرامی را هب عنوان
 هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

تبریک رعض می نمامیی.

دفتر طراحی شماره 25- کارشیو- عابدی )عابدینی(

جناب آقای هادی خسروی زیدآباد
 ضمن شاد باش و عرض تبریک خدمت جناب عالی به جهت توفیق

 کسب اولین پروانه ارزیابی خسارت مالی از بیمه مرکزی دراستان خراسان جنوبی که نشان 
 از لیاقت و درایت شما می باشد، امید است با استعانت از ایزد منان در این راستا موفق و بهروز باشید.

 روابط عمومی موسسه ارزیابی محک خسارت نوین اندیش

     فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند

سومین سالگرد درگذشت  عزیزمان 

شـادروان غالمرضـا غالمـی
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار

از طرف خانواده

جناب آقای محمود چهکندی نژاد
ریاست محترم بانک تجارت شعبه مرکزی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خاندان محترم تان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما 

و خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

با نهایت تاسف خبر درگذشت

 زنـده یاد حمیدرضا علیزاده
رابه اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز شنبه 
97/۸/19 ساعت 1۴/٣0 الی 1۵/٣0 از محل سالن بهشت 
متقین بیرجند برگزار می گردد. ضمنا مراسم ترحیم روز 
یکشنبه 97/۸/۲0 از ساعت 1۴/٣0 الی 1۵/٣0 در محل 
 مسجد صاحب الزمانی )عج( )خیرآباد نو خیابان قائم(

 برگزار می شود، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی 
روح آن مرحـوم و تسلـی خاطـر بازمانـدگان خواهــد بـود.

خانواده های: علیزاده ،حسینی و سایربستگان
مجمع عالی خیرین خراسان رضوی- مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

 

ژنرال هاي شکست خورده تواني 
براي اداره شهر ندارند

صفحه ۲

صفحه ۲

مجلس و صدا و سیما سیاه نمایي 
نکنند از پس تحریم ها برمی آییم

صفحه ۲

بي تردید الحاق به FATF بخشي 
از دیپلماسي مهار است

اینکه ما تهدید نظامي نمي شویم، 
اصالً  شوخي نیست

صفحه ۲
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بي ترديد الحاق به FATF بخشي از ديپلماسي مهار است  

علیرضا رحیمی، نماینده تهران گفت: در عصر جدید، بحران تراشی و به سوی جنگ بردن کشور و مسلط کردن بیگانگان 
افسار گسیخته، کاپیتوالسیون سازی برای ایران است. بی تردید الحاق به CFT یا FATF بخشی از دیپلماسی مهار و 
مدیریت وضعیت جاری است. مجلس نیز نسبت به وضعیت جاری نگران و هوشیار است.

)ادامه سر مقاله( کشاورز پرتالش استان ما چه دارد جز 

واگفته ها و دلگویه هایی سراسر اشک از دو دهه 
و  یاغی  طبیعتی  و  باغی  های  آفت  و  خشکسالی 
تلفات دامی و قسط های عقب افتاده  وامی و گران 
شدن نرخ های خدماتی و آالت و ادوات کشاورزی 
و سرمازدگی و رها کردن خاک روستا و زادگاهش 
تولید  امید زندگی بهتر در حوالی یک شهر؟ و  به 
کننده کشاورزی ما چه دارد جز چند جمله ای درد 
دل از مشکالت عرصه تولیدش و همراهی نکردن 
بانک ها و بی ثباتی بازار و خأل قانون و درخواست 
این  شنیدن  چرا  دولت؟  از سوی  بیشتر  مساعدتی 
دردها را از کسی که می خواهد برای همین کشاورزان 
تصمیم بگیرد و همین »مردم« به واسطه منتخبشان 
در مجلس به او رأی داده اند تا این صحبت ها را 
بشنود دریغ می کنیم؟ چرا »سکوت« را بر »فریاد« 
این  دردهای  آوای  به »شنیدن«  را  و »فراموشی« 
مردم ترجیح می دهیم؟ قطعاً شایسته تر این است 
که وزیر محترم و هیأت برنامه ریز همراه ایشان و 
صحبت  شنیدن  برای  میزبان،  استانی  مسوولین 
ای  جلسه  در  استان  کشاورزان  واسطه  بی  های 
ویژه برنامه ریزی کنند و این کاستی محسوس در 
جریان سفر اخیر را که احتمااًل در بین ده ها برنامه  
فشرده سفر از ذهنشان پاک شده جبران نمایند. در 
غیر این در عمل نه فقط سفرهای فشرده ماحصلی 
ندارد بلکه تنها دستاورد آن برای استان ما، هزینه 
ای گزافه و زحمتی بیهوده و البته تثبیت حس بی 
اعتمادی و یکجانبه گرایی در تصمیم ها و برنامه 
ریزی هایی خواهد بود که ظاهراً یک طرفش باید 
»مردم«. منافع  دیگرش  طرف  و  باشند  »مردم« 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

تعیین مالیات سهام عدالت متوفیان

در خصوص  مالیاتی کشور  امور  بخشنامه سازمان 
رفع ابهام محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق 
به متوفیان سال 139۵ و پس از آن، توسط رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد. میزان مالیات 
بر ارث سهام عدالت برای وراث طبقه اول ۶ درصد 
و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب 1۲ درصد 
و ۲4 درصد ارزش اسمی سهام تعیین شده است.

رشد اندک بورس در هفته ای که گذشت

شاخص بورس در هفته ای که گذشت با 1۷33 واحد 
افزایش، معادل یک درصد رشد کرد و تعداد 90۵4 
میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 308۶۶ میلیارد 
ریال بیش از ۵8۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.

سرمقاله

خط قرمز در سفر وزیر سبز  

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و دل بستن به خارج شدن از 

دور باطل حرکت ها  تقریباً محال می نماید. در کنار 
این سؤال مهم،  مطالبه جدی تری هم مطرح می 
شود؛ مطالبه »شنیده شدن« و البته بخش مهمی از 
توسعه نایافتگی استان در سالهای اخیر و درجا زدن 
های مکرر آن به فراموشی مدیران، مسؤوالن و برنامه 
ریزان از این مطالبه ی مهم »مردمی« بر می گردد! 
تأیید دعوی ما بر این مدعا، اولویت آخر بودن حرف 
»مردم«، نظر مردم، دیدگاه مردم، مطالبه ی مردم، 
خواست مردم و انتظار »مردم« از مسؤوالن در ادارات، 
سازمانها و نهادهاست؛ آنهم ادارات و سازمانهایی که در 
حرف، شعار »مردم« را می دهند و در عمل، «مردم« 
امتیازات  و  ها  خواسته  به  رسیدنشان  برای  ابزاری 
بیشتر، ویژه تر و خاص تر هستند!! در تمام این سالها 
به ویژه در چند سال اخیر، سؤال مهم دیگری هم به 
ذهن ها می آید و آنهم اینکه کارکردها، بازخورها، و 
دستاوردهای »مردمی« سفرهای برخی از مسؤوالن 
کشوری که با نگاه »مردمی« و با شعار »مردمی« 
و در فضا و بستر و محور کارِ »مردمی« انجام می 
شود چیست؟ آیا چنین سفرهایی الزاماً دستاوردهای 
مثبت بی شمار برای استان و »مردمش« دارند و آیا 
در چنین سفرهایی رویکرد غالب، »مردم« هستند 
یا تبلیغاِت »مردم«؟ آیا با تأکید بر همان صحبت 
قبلی، در این سفرها واقعاً »مردم شنیده می شوند«؟ 
واقعیت آن است که شاید بیشتر از هر استان دیگری، 
و  شدن  »دیده«  به  نیاز  جنوبی  خراسان  »مردم« 
»شنیده« شدن  دارند، این »مردم« سالهاست در زیر 
خروارها خاک سکوت مصلحت اندیشانه و البته گاه 
مغرضانه یا منفعت طلبانه به سمت تبدیل شدن به 
رسوبی از  فراموشی های ناخواسته و دور شدن از 
حق و حقوقشان سوق داده شده اند و همین شده که 
متأسفانه قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی هایشان نه 
تنها به منصه ظهور واقعی نرسیده،  بلکه در محاق بی 
تدبیری ها فرورفته است. یکی از آوردگاههای مهم 
برای طرح موضوعات اساسی و بنیادین و ارائه ی 
شّمه ای از مشکالت و معضالت بی شمار استان، 
میدان سفرهای مسؤوالن کشوریست که متأسفانه 
واقعی  داران  میراث  که  را  »مردم«  دلیلی  هر  به 
نظام  دستاوردهای  مّنت  بی  و  حقیقی  دلسوزان  و 
هستند از چشم »مسؤوالن«، و »مسؤوالن« را از 
چشم »مردم« دور نگه می دارند! همه ی اینها را 
گفتیم و نوشتیم تا خدمت حضرات مستطاب وزارت 
سرسبز جهاد کشاورزی عرض کنیم هرچند این روزها  
اصل حضور آقای وزیر پرتالش و زحمتکشتان در 
استان ما، مبارک و خوش یمن و انشاءا... پربرکت 
ریزی  برنامه  بر شواهد موجود عدم   بنا  اما  است، 
برای وقت گذاشتن مسؤوالن و خط قرمز کشیدن 
دور میهمانان که منتج به  نشنیدن صدای کشاورزان 
محروم و مظلوم  استان می شود به هیچ عنوان قابل 
پذیرش و اتقان نظر نیست. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

ژنرال هاي شکست خورده تواني براي اداره شهر ندارند

چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: با اشاره 
به گزینه های نهایی شهرداری تهران گفت: ژنرال های 
شکست خورده و بازنشسته، توانی برای اداره شهر 
از آنها نیز روابط شان را  ندارند؛ به ویژه که برخی  
با دولت به هم زده اند و امکان دارد که به واسطه 
شهردار شدن دوباره در جلسات هیئت دولت حضور پیدا کرده و این مسئله 
شهرداری را وارد حواشی تازه کند. آرزوی ما این است این آخرین مرتبه ای 
باشد که دستور کار شورای شهر به انتخاب شهردار جدید اختصاص یابد.

فعال که جمنا، »پخشنا« است

ذوالنوری،  مجتبی  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
رئیسی  ابراهیم  سید  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
بعدی  انتخابات  در  و جمنا  اصولگرایان  کاندیدای 
ریاست جمهوری در سال 1400 است، گفت: فعال 
که جمنا، »پخشنا« است. هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده 
است و ضعف جریان انقالبی نیز همین است که گل هایش را برای دقیقه 
نود،که نه، بلکه برای وقت اضافه می گذارد و در آخر هم گل به خودی می زند!

اميدواريم در پي فشار، ايران پاي ميز مذاکره بازگردد

دولت  در  ایران  کارگروه  مسئول  هوک،  برایان 
ایاالت متحده آمریکا مدعی شد: واشنگتن در پی 
تغییر حکومت ایران نیست. وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه امیدوارید تحریم ها چه تاثیری داشته 
هدف  دو  به  که  امیدواریم  ما  شد:  مدعی  باشد؟ 
برسیم: درآمدهای ایران که با استفاده از آنها در اروپا و غرب آسیا حمالت 
تروریستی یا دیگر تهدیدات علیه صلح و امنیت ترتیب می دهد، از بین برود. 
همچنین امیدواریم که در پی این فشارها، ایران پای میز مذاکره باز گردد.

محسن رفیق دوست، رئیس اسبق 
بنیاد مستضعفان و جانبازان در مورد 
نقش رهبری در خودکفایی نظامی 
در دفاع مقدس گفت: هر زمان که 

بخش سپاه شروع به تولید امکانات 
دفاعی کرد، اکثر آن ها، هم قبل و 
هم در مسیر و هم وقتی تمام می شد 

گزارش داده می شد و مورد تشویق 
می شد.  واقع  آقا  حضرت  بازدید  و 
آقا فرمودند من سیاستمدار نیستم و 
من انقالبی هستم. در کار خودکفایی 

کسی  بودند.  مشوق  هم  نظامی 
مرحوم شهید طهرانی مقدم  همانند 
بیش از خیلی از رده باالترهای سپاه 

مورد عنایت شخص آقا بود و من در 
تشییع جنازه  ایشان دیدم که آقا گریه 
کردند و با عظمت از او یاد کردند. چرا 
این طور بود؟ چون او داشت مملکت 
را با موشک به جایی می رساند که 
یعنی  دنیا؛  اول  بحث  بشود  امروز 
باید  می گوید  می آید  االن  فرانسه 
به  شود.  حل  شما  موشک  مشکل 
آن ها چه ربطی دارد؟ مسئله  موشک 
است.  ما  سرزمین  از  دفاع  مسئله  
نمی شویم،  نظامی  تهدید  ما  اینکه 
خداوند  یعنی  نیست.  شوخی  اصاًل 
و  امام  زمان  در  هم  تا  کرد  لطف 
جایگاهی  در  رهبری،  زمان  در  هم 
از دفاع قرار گرفتیم که هم از نظر 
ِعده و هم از نظر ُعده، کشوری در 
دنیا نیست که بتواند بر ما غلبه کند.

مجمع  سابق  عضو  محمدهاشمی، 
پاسخ  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
نبود نظر  بهتر  آیا  این سوال که  به 
از  غیر  روزی  در  نگهبان  شورای 
شورای  گفت:  شود،  اعالم  آبان   13
تشخیص  دارد  وظیفه  نگهبان 
و  شرع  خالف  با  مسائل  که  دهد 
 قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. 
همین  هم   CFT مورد الیحه در 
حسب  بر  نگهبان  شورای  است، 
وظیفه اش بررسی کرده است که با 
قانون اساسی و شرع ما مغایرت نداشته 
صورت  بررسی های  در  ظاهرا  باشد 
مشخص  شورا  این  سوی  از  گرفته 
شده که ابهاماتی در این الیحه وجود 
گفت:   شود.وی  رفع  باید  که  دارد 
تحریم های جدیدی که رئیس جمهور 

آمریکا اعالم کرده فلج کننده نیستند 
زیرا در حال حاضر 8 کشور می توانند 
و  کنند  خریداری  را  ایران  نفت 
چارچوب  در  که  کشورهایی  حتی 

با  هسته ای  صلح آمیز  سیاست های 
ایران همکاری دارند، از تحریم ها معاف 
هستند. هاشمی تاکید کرد: تحریم های 

جدید آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد تا 
اقتصادی،  بیشتر روی مردم کوچه و 
بازار تاثیر گذاشته است که باید صاحبان 
تریبون به این مسئله دقت کنند. اگر 

همراهی  سیما  و  صدا  و  مجلس 
باشند  نداشته  سیاه نمایی  و  کنند 
قطعا از پس تحریم ها برخواهیم آمد.

اينکه ما تهديد نظامي نمي شويم، اصاًل شوخي نيست 
کشوري در دنيا نيست که بتواند بر ما غلبه کند

مجلس و صدا و سيما همراهي کنند و سياه نمايي 
نداشته باشند، قطعا از پس تحريم ها برخواهيم آمد

تصميم برای برق اداره های دولتی پرمصرف

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق گفت: در تابستان 
سال جاری به منظور مدیریت مصرف برق در ساعات پیک برق، کلیه 
ادارات دولتی ۲0 درصد گران تر محاسبه شد. مسعود عزیزی با اشاره به 
تاثیر مثبت انجام این کار، اظهار کرد: به طور متوسط در هر یک از ماه های 
سال  مشابه  به  نسبت  مصرف  کاهش  درصد   10 مرداد  و  تیر  خرداد، 
گذشته اتفاق افتاد. وی با تاکید بر این که این کار می تواند تاثیر بسیاری 
بر میزان مصرف برق کشور داشته باشد، تصریح کرد: برای سال آینده 
نیز چنین برنامه ای را در نظر داریم که پس از تایید هیئت دولت، ابالغ 
خواهد شد. معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق افزود: 
برنامه های  نیز  پرمصرف  مشترکان  برای  دولت  مساله،  این  بر  عالوه 
افزایش تعرفه را در نظر دارد که احتماال تا ماه های آینده اعالم می شود.

خبر تازه درباره افزايش قيمت  خودرو

 عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بعد از اتمام تعطیالت مجلس این 
کمیسیون با برگزاری جلسه ای نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت 
خودرو را بررسی می کند. سعید باستانی با اشاره به درخواست خودروسازان 
برای افزایش قیمت ها، اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ 
ارز عاملی شده که این درخواست مطرح شود. وی با بیان اینکه در طول چند 
ماه اخیر قرار بود کمیسیون صنایع مجلس به صورت جدی موضوع افزایش 
قیمت خودرو را بررسی کند، افزود: با تأخیرهای متعدد قرار شده موضوع 
افزایش قیمت خودرو در اولین جلسه کمیسیون صنایع مجلس با حضور 
وزیر صنعت بررسی شود. وی تصریح کرد: هفته آینده تعطیالت مجلس 
به اتمام می رسد و با برگزاری جلسه، نظرات موافقان و مخالفان افزایش 
قیمت خودرو را بررسی می کنیم و در نهایت به جمع بندی خواهیم رسید.

تاخير در اجرای مصوبه بخشودگی وام های کشاورزان

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ضمن انتقاد از تاخیر در اجرای مصوبه 
بخشودگی وام های کشاورزان، خواستار ورود مجلس به این مساله شد. 
علیقلی ایمانی اظهار کرد: علیرغم اینکه بند خ تبصره 3۵ قانون برنامه ششم 
توسعه، صراحتاً اعالم می دارد که جرائم و سود وام های کشاورزان خسارت 
بانک ها بخشوده و اصل بدهی  باید توسط  از حوادث غیر مترقبه  دیده 
کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال شود، متاسفانه مسئوالن مربوطه 
به این امر توجه کافی ندارند. علیرغم ابالغیه معاون اول رئیس جمهور به 
بانک مرکزی به منظور اجرای این مصوبه در هیچ یک از بانک های دولتی، 
خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از اجرای این قانون خبری نیست. اجرای 
این قانون با گذشت چند ماه از تصویب هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
کشاورزان استان های خسارت دیده همچنان چشم انتظار اجرای آن هستند.

حمل اثاثيه منـزل مداحی
با خاور مسقف 

و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13۹۷6۰3۰۸۰۰۴۰۰۰۰33-13۹۷/۷/16 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا سمیعی فر فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 166۴۹ صادره حوزه یک زاهدان به شماره ملی 36۲۰16۵۴۴۰ در پرونده کالسه 13۹۷11۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰1 نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3131 مترمربع پالک 1۲۸ فرعی از 3- اصلی مزرعه نقشرمی بخش ۵ نهبندان به صورت انتقالی مع 
الواسطه از مالک رسمی )عباس عوضی( به آدرس مزرعه نقشرمی نهیندان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی  محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۸/۱۹متضرر به دادگاه نخواهد بود.
سید مهدی پروين محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

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 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷6۰3۰۸۰۰1۰۰۲۹3۲ - 13۹۷/۷/۲۴ 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 سیده مرضیه کرباسی فرزند سید 
محمد حسین به شماره شناسنامه ۴16 صادره از علی آباد و شماره ملی ۲۲6۹۴1۲6۸۲ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
33۰/3۰ مترمربع  پالک 13۴ فرعی  از ۲۴۵- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت سید محمد حسین کرباسی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۸/۱ تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۸/۱۹مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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آگهی تغییرات شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 13۷6 و شناسه ملی 1۴۰۰۷1۸33۰۹ به استناد  
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13۹۷/۰۷/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی شاکری به شماره ملی 
۰۸۵۸6۹۰۲۲۵ و آقای مهدی ارجمند زاده به شماره ملی ۰6۵333۵۵۸1 و خانم سمیه حسینی به شماره ملی 361۰۰۹۵3۰1 و آقای 
سعید نصیب به شماره ملی 1۰6۲۸۰۵3۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم عصمت 
ارجمند زاده به شماره ملی۰6۴۰1۹3۷1۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه ارجمند زاده به شماره ملی ۰6۵۲۹361۹۹ به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )2۸۳2۷4(

آگهی تغییرات شرکت مرز نشینان امید شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۲۲ و شناسه ملی 1۰36۰۰3۹33۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13۹۷/۰6/3۰ و به موجب نامه شماره ۴۲۰1۷ و مورخ 13۹۷/۰۷/11 اداره تعاون شهرستان سربیشه 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال 13۹6 صورت های مالی )ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، 

صورت حساب تقسیم سود ( به تصویب اعضای حاضر در مجمع رسید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۷۸۹۳۱(

آگهی تغییرات شرکت فردام خاوران خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵1۵۹ و شناسه ملی 1۴۰۰۵۲۹6۹۲۴ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 13۹۷/۰6/1۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عبدالسالم عبدالهی به شماره ملی ۰6۵3۲1۴۲۹۴ و آقای 
جمعه عبدالهی به شماره ملی ۵۲3۹663۸۸۲ و خانم حلیمه عبدالهی به شماره ملی ۰6۴۰3۲3۴۲1 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم گل نوا نکودری به شماره ملی ۵۲3۹۰۹۲1۵1 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد غفوری 

طبس به شماره ملی ۵۲3۹1۸۹۹61 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۷۸۹۳2(

آگهی انتقالی شرکت کیمیا کاران فردوس )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲3۹۰۷۰ و شناسه ملی 1۰1۰۲۷۹۹۲۵۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۷/۰۴/۲۵ و آگهی مکانیزه به شماره 13۹۷3۰۴۰۰۹۰1۰۵۸۰۷۷مورخ 13۹۷/۰۵/3۰ تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : 1- مرکز اصلی شرکت از تهران به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - بخش مرکزی - دهستان باغستان -
 آبادی شهرک صنعتی فردوس- محله شهرک صنعتی-کوچه شقایق1- خیابان شقایق-پالک ۰- طبقه همکف -کد پستی۹۷۷31۸311۷ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.شرکت مذکور تحت شماره 13۷1 در این اداره به ثبت رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )2۸۰۷42(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 13۷6 و شناسه ملی 1۴۰۰۷1۸33۰۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 13۹۷/۰۷/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی شاکری به شماره ملی 
۰۸۵۸6۹۰۲۲۵ وآقای مهدی ارجمند زاده به شماره ملی ۰6۵333۵۵۸1 و خانم سمیه حسینی به شماره ملی 361۰۰۹۵3۰1 و آقای 
سعید نصیب به شماره ملی 1۰6۲۸۰۵3۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم عصمت 
ارجمند زاده به شماره ملی۰6۴۰1۹3۷1۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه ارجمند زاده به شماره ملی ۰6۵۲۹361۹۹ به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات ) 2۸۳2۷4(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 13۷6 و شناسه ملی 1۴۰۰۷1۸33۰۹ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13۹۷/۰۷/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی شاکری به شماره ملی ۰۸۵۸6۹۰۲۲۵ به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی ارجمند زاده به شماره ملی ۰6۵333۵۵۸1 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم سمیه حسینی به 
شماره ملی 361۰۰۹۵3۰1 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای سعید نصیب به شماره ملی 1۰6۲۸۰۵3۹۹ به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای سعید نصیب به شماره ملی 1۰6۲۸۰۵3۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت برای 
مدت۲ سال انتخاب گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

مهدی ارجمند زاده )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )2۸4462(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 13۷6 و شناسه ملی 1۴۰۰۷1۸33۰۹ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹۷/۰۷/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به ۴ نفر افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )2۸446۳(

آگهی انتقالی شرکت مرز نشینان امید شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۲۲ و شناسه ملی 1۰36۰۰3۹33۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 13۹۷/۰6/3۰ و آگهی مکانیزه به شماره 13۹۷3۰۴۰۸۲۷6۰۰1۴3۷-13۹۷/۰۸/3۰ و به موجب نامه شماره ۴۲۰۲3 مورخ 
13۹۷/۰۷/11 نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی 
بیرجند به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، شهدا ، کوچه مطهری 1۲ ، خیابان مطهری 

، پالک ۰ ، طبقه همکف کد پستی :۹۷۴1۸۵1۷۷۵ تغییر یافت. لذا شرکت مذکور تحت شماره ۲۴ در این اداره به ثبت رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )2۸4464(

آگهی تغییرات شرکت مرز نشینان امید شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۲۲ و شناسه ملی 1۰36۰۰3۹33۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 13۹۷/۰6/3۰ و به موجب نامه شماره ۴۲۰۲3 مورخ 13۹۷/۰۷/11 نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، شهدا ، کوچه مطهری 1۲ ، خیابان مطهری ، پالک ۰ ، طبقه همکف کد پستی 

۹۷۴1۸۵1۷۷۵ تغییر یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۷۸۹۳۰(
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )ذمه ای( 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره سه هزار و شصت و چهار فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی 
)3۰6۴ فرعی از  1۵۵۴- اصلی( بخش ۲ شهاباد به نشانی بیرجند، بلوار امام رضا)ع(، بین امام رضا )ع( 1۸ و ۲۰ ملکی آقایان علی اکبر 

فرامرزی فرزند علیجان به شماره ملی ۵۲3۹۲۷۰163 نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ )دارای دو جلد سند مالکیت به میزان 3۰ و 1۵ سهم 
مجموعا ۴۵ سهم از 6۰ سهم(  و عبدالناصر فرامرزی فرزند علیجان به  شماره ملی ۵۲3۹6۷۹۹۷۵ نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ )تمامی 1۵ 
سهم از 6۰ سهم( که اسناد مالکیت آن ذیل ثبت 3۴۴۷6 و ۴3۰۰1 و 36۸6۲ صفحات 13 و ۹۷ و ۴۵۴  دفاتر جلد ۲۷۷ و ۲۲۹ و ۲۵۲  - امالک بیرجند 
به نام آنان صادر و تسلیم  گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 13 دیواریست به باقیمانده ۲۴۹ فرعی شرقا به  
طول ۲۰ متر دیواریست به باقیمانده ۲۴۹ فرعی جنوبا به طول 13متر درب و دیواریست به حاشیه بلوار شهید هاشمی نژاد غربا به  طول ۲۰ متر دیواریست 
به باقیمانده ۲۴۹ فرعی )حقوق ارتفاقی  ندارد( اصل ملک به درخواست مالکین و با موافقت بستانکار به  موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹6۰۰۴۰۴ در قبال 
مبلغ دو میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و نود و هفت ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی خانم 
خدیجه صادقی طبس به ضمانت آقای علی اکبر فرامرزی و  غیره مستند به قرارداد بانکی به شماره 6۷۴۴۰۸/1/ ۲۲1۰/11 - ۹۴/1۲/۲6  به نفع بانک ایران 
زمین شعبه آزادی بیرجند و صندوق دولت توقیف و پس از طی تشریفات قانونی در محل وقوع ملک ارزیابی و برداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۷۷۰۲ - ۹۷/۷/۲1 ششدانگ پالک ثبتی فوق با عرصه ای به مساحت ۲6۰ مترمربع بدون عقب نشینی و اعیان 
دارای 6۰ مترمربع مغازه تجاری و 6۰  مترمربع زیرزمین با کاربری انبار تجاری با اسکلت فلز و سقف طاق ضربی ساخته شده و مابقی ملک کاربری مسکونی 
داشته که به صورت  انبار با سقف سبک و سوله به عنوان انبار احداث گردیده و ستون های مغازه برای طبقات باالتر نیز پیش بینی شده است با توجه به 
موقعیت، مساحت، کاربری )تجاری و مسکونی( زیر بنا، نوع ساخت و مصالح مصرفی و در نظر گرفتن قدمت بنا و اشتراکات منصوبه به مبلغ هشت میلیارد و 
هفتصد و پنجاه میلیون ریال )۸/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله قطعیت یافته و در روز دوشنبه مورخ 13۹۷/۹/۵ از ساعت 
۹ الی 1۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک ایران زمین طی نامه شماره 
۲۲1۰/3۵-۹۷/۸/6 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه می باشد مانده طلب خویش را مبلغ ۲/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم نموده که به استناد تبصره 
ذیل ماده ۴- آیین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا انجام خواهد شد. همچنین به درخواست 
مالکین که خود جزو متعهدین بوده و با شخص ثالث در پرونده اجرایی فوق و سایر پرونده های مشروحه ذیل محسوب می شوند و با موافقت بانک های  
بستانکار مازاد اول ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ ۸3۲/1۵1/۷۲۷ ریال به انضمام دیرکرد بدهی آقای عبدالناصر فرامرزی به نفع بانک صادرات 
خراسان جنوبی و صندوق دولت موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹6۰1۲۴6 و مازاد دوم آن در قبال مبلغ ۷۵۰/۵۴۸/۹۸6  ریال به انضمام جریمه دیرکرد 
بدهی آقای محمد حسین کیانی درمیان و غیره با معرفی مالکین به عنوان اشخاص ثالث به نفع بانک صادرات خراسان جنوبی و صندوق دولت موضوع پرونده 
اجرایی ۹6۰1۲۴۸ و مازاد سوم ملک مذکور در قبال مبلغ 3۵۵/۷۵۵/۹3۸ ریال به انضمام دیرکرد بدهی آقای محمد حسین کیانی و غیره با معرفی مالکین 
به عنوان اشخاص ثالث به نفع بانک صادرات مدیریت خراسان جنوبی و صندوق دولت موضوع پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰3۷۹ و مازاد چهارم ششدانگ 
ملک در قبال مبلغ 3۵۵/۷۵۵/۹3۸ ریال به انضمام جریمه تاخیر تادیه بدهی آقای عبدالناصر فرامرزی و غیره به نفع بانک صادرات خراسان جنوبی و صندوق 
دولت موضوع پرونده اجرایی ۹۷۰۰3۸1 و مازاد پنجم در قبال مبلغ ۲/3۰1/611/۸6۲ ریال به انضمام جریمه دیرکرد بدهی خانم ورقه فرامرزی به ضمانت 
آقایان علی اکبر فرامرزی و عبدالناصر فرامرزی و غیره به نفع بانک صادرات و صندوق دولت موضوع پرونده اجرایی ۹۷۰۰۴۰۷ و مازاد ششم ملک در قبال 
مبلغ 1/۷۰6/۲۰۵/۴۷۹ ریال به انضمام خسارت تاخیر بدهی آقای محمد پرآور به ضمانت آقایان عبدالناصر و علی اکبر شهرت هر دو فرامرزی و غیره به نفع 
بانک صادرات و صندوق دولت موضوع پرونده اجرایی ۹۷۰۰۵1۹ و  نهایتا مازاد هفتم ششدانگ مورد مزایده در قبال مبلغ 1/۰۴6/131/136 ریال به انضمام 
دیرکرد بدهی آقای عبدالسمیع فرامرزی به ضمانت آقایان علی اکبر و عبدالناصر شهرت هر دو فرامرزی و غیره به نفع بانک صادرات و صندوق دولت موضوع 
پرونده اجرایی ۹۷۰۰۹66 توقیف و پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی در محل وقوع ملک ارزیابی و بازداشت گردیده است ، مزایده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز 
اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول 
و نسیه فقط راجع به طلب بستانکاران با موافقت بانک ایران زمین و صادرات جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۹      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسنادرسمی بیرجندخویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
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12  وقف جدید در سربیشه ثبت شد

ایرنا - علی امینی نسب رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: از ابتدای امسال تاکنون 12 
 وقف جدید به ارزش چهار میلیارد و 400 میلیون ریال در این شهرستان ثبت شده و تعداد موقوفه های

ترسید. آن به 570 رسیده است. می  خدا  از  که  مجلسی  نمایندگان  آقایان 
حیطه  نیست.گاهی  شفاف  گاه  ما  اداری  قوانین 
اختیارات مدیران و یا حق و حقوق کارمندان مشخص 
نیست.همچنین الزام رعایت حداقلهای اخالقی برای 
مراجعان،کارکنان و مدیران شفاف بیان نشده است.

مورد های انگیزشی و طرح ارتقاء کارکنان با شاخص 
های کمی هم شفاف و کامل نیست.لطفا با مشورت 
بازنشتگان و شاغالن و در کمیسیون های مشترک با 
دولت،قانون قوی تر و شفاف تری را مصوب کنید.

لطفا جدی بگیرید.
910...533

با توجه به جوابیه شهرداری در خصوص اعتراض برخی 
از شهروندان بابت تعویض جداول بلوارها و تغییر آنها از 
جدول سیمانی به سنگی حتی در معابری که کمتر از 
یكسال کار شده مانند میدان سفیر امید به سمت بیمارستان 
ولي عصر)عج( مبنی بر اینكه جدول سیمانی با اقلیم و آب 
و هوای بیرجند سازگاری ندارد و در مقابل شرایط جوی 
و آب بیرجند خورده شده و از بین مي رود که تا حدودی 
فرضیه درستی شاید باشد. چرا اجرای فضای سبز بلوار 
سالمت را با جدول سیمانی کار مي کنند با توجه به اینكه 
این محل به مراتب بیشتر از جداول بلوارها در معرض 
رطوبت و آب بوده که دلیل مطرح شده از سوی شهرداری 
برای تعویض جداول تازه کار شده بلوارها مي باشد.لطفًا 

این موضوع و رسیدگی کنید.
915...653

باسالم و خسته نباشید خدمت ریاست محترم اداره 
راه و شهرسازی، لطفا در خصوص آسفالت و جدول 
کشی محله جلیلیان واقع در بلوار صیاد شیرازی اقدامی 

نمایید.خدمت به محرومین عبادت است.
915...358

تبریک عرض می کنیم هفته وقف را خدمت ریاست 
محترم و کارکنان زحمتكش و خدوم اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان خوسف همان طور که می 
دانید مجتمع بزرگ فرهنگی  مذهبی  مزار بلنجیر 
شهرستان خوسف  با توجه به آمار باالی گردشگر 
و زائر و مسافر که فقط در تعطیالت  نوروز امسال 
از  بسیاری  از  بود  بازدیدکننده  نفر  پذیرای 14000 
زیرساخت ها از جمله  برق رسانی محروم می باشد. از 
ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه و فرمانداری 
محترم تمنای عاجزانه داریم تا به این محرومیت از 
برق برای همیشه خاتمه داده و اولویت  ایشان برق 
رسانی به این مجتمع باشد که در شهرستان به عنوان 
قطب گردشگری نام برده می شود و از خیرینی هم که 
در این راه پشتیبانی نموده نیز تشكر و تقدیر می شود. 
دعای خیر  مسافران و زائران این مجتمع بدرقه راه 
خدمت رسانی شما عزیزان باشد و با این کار در حافظه 
تاریخی این مردم نام نیكی از خویش به یادگار بگذارید .                                                                                                                                                
 از طرف جمعی از مسافران و زائران

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه های شهرداری بیرجند  

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
تاکسی  فعالیت  بر  نظارت  در خصوص   97/7/17
های درون شهری بنابر اعالم سازمان حمل و نقل 
و مسافر شهرداری به اطالع می رساند:  تاکسیرانان 
موظف به دریافت کرایه مصوب و بر اساس محاسبه 
تاکسیمتر و نیز رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط 
به حمل و نقل مسافر درون شهری می باشند لذا 
صورت  در  گردد  می  تقاضا  ارجمند  شهروندان  از 
مشاهده هرگونه تخلف ، مراتب را با ذکر کد تاکسی 
اقدام  و  پیگیری  تا  اعالم   32338594 شماره  به 

قانونی الزم به عمل آید.
شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب  *در 
اتوبوس  زیاد  سرعت  خصوص  در   97/7/19 مورخ 
بر  بنا  شهری  درون  مسیرهای  برخی  در  ها 
شهری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  اعالم 
به استحضار می رساند: کلیه رانندگان ناوگان حمل و 
نقل درون شهری ملزم به رعایت سرعت قانونی حرکت 
می باشند لذا چنانچه تخلفی در این زمینه صورت پذیرد 
ضمن اعمال قانون از سوی پلیس محترم راهور ، 
بازرسی سازمان نیز برخورد الزم را انجام می دهد.ضمنا 
ضرورت دارد شهروندان محترم اینگونه موارد را از طریق 
شماره 32226545 به بازرسی سازمان اطالع دهند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

به  سوخت  ترانزیت  رانندگان  از  کثیری  جمع 
بارنامه  طبق  اشتهارد  ازمبدأ  که  افغانستانیم 
بارگیری کرده تا از مرز خارج شویم. حال حدود 
یک ماه است کامیون هایمان در مرز جهت امور 
بار متوقف و  نماینده صاحب  به دستور  ترخیص 
با  نیستیم؟؟  ایرانی  ما  ایم.مگر  مانده  بالتكلیف 
این تورم بازار، خرج زندگی زن و بچه هایمان و 
پرداخت اقساط و ویزای گران و حق بیمه تأمین 
اجتماعی و... را چگونه تأمین کنیم؟ ما در زمانی 
اقدام به بارگیری کرده ایم که مورد ضرب و شتم 
افراد خود فروخته نیز قرارگرفته و متحمل ضرر 
ضمنا  فرمایید.  یاری  را  ما  ایم.  شده  وخسارت 
مسئوالن  دیگر  و  دادستانی  محترم  معاونت  از 
خراسان جنوبی به خاطر پیگیری منصفانه کمال 

تشكر را داریم.
915...707

در حالی که هر از گاهی گرد و خاک در روستا خودنمایی 
می کند و خاک مهمان چشم ها می شود، اما مردم در انتظار 
نشسته اند، گرچه مشكالت محرومیت زیاد است اما لبخند بر 
لب دارند زیرا می دانند قرار است دردی از دردهایشان التیام و 
آرام شود. به گزارش تسنیم، زنانی که چادرهای تیره و برخی 
لباس محلی  بر تن دارند، مردانی که از کمبود آب و قهر 
طبیعت در دل روستاهای خشک و بی آب و علف گالیه مندند، 
اینها همسایه کویراند، این مردم مدت هاست با خشكسالی،گرد 
و غبار و محرومیت می جنگند، اما با وجود همه مشكالت شان 
این روزها خود را تنها نمی بینند زیرا گروه جهادی پزشكی به 
سراغ شان آمده است، آنها پاشنه هایشان را باال کشیده اند تا 
این مردم را مداوا کنند. زن سالخورده ای که دستمالی دور سر 
پیچیده است از تاری و گرد و غبار در چشمش می گوید، زن 
میانسال دیگری هم با دست های پینه بسته اش می گوید، درد 

دندان امانم را بریده است.

نورآوران سالمت، گروه بزرگی از پزشکان خیر
هستند  خیر  پزشكان  از  بزرگی  گروه  سالمت،  نورآوران 
که اتاق های عمل را به مناطق محروم کشور می برند. آنها 
تریلی های سنگین را مجهز به اتاق های عمل سیار کرده اند 
و به مناطقی می برند که از امكانات درمانی مناسبی برخوردار 
نیستند. اتاق های عمل پشت تریلی ها، به روش کامال مجهز، 
را در خود جای  امكانات  باالترین  جا  گذاری شده است و 
داده اند. یكی از مؤسسان اصلی این گروه سیدحسن قاضی زاده 
هاشمی است.کسی که خود به ثروتش صحه می گذارد اما 
بخش مهمی از ثروت او صرف امور خیریه می شود. ایده کلی 
راه اندازی نورآوران سالمت به سال ها پیش زمانی که حسن 
هاشمی به همراه چند نفر از همكاران شان برای معاینه و 
درمان افراد محروم از خدمات چشم پزشكی، به منطقه بشاگرد 
سفر کردند، بازمی گردد. دعای خیر مادران سالخورده و زجر 
و رنج کشیده روزگار بدرقه راه تیم سالمتی بود که به قصد 
خدمت مضاعف به مردم محروم این خطه آمده بودند و با 
ویزیت رایگان به آنان خدمت می کردند. لذت و طعم شیرین 
خدمت بی منت چنان زیباست که نام نیک این عمل پسندیده 
را در گفتار و کردار خود می توان به عینه احساس کرد.کمی آن 
سوتر پیرمردی تكیه داده به دیوار سنگی در کنار هم شیرزنی 
سالخورده نشسته و برای همه خادمان این گروه دعا می کنند. 
آری  ماشین هایی که تبدیل به کلینیک سیار اند، کودکان 
زیادی دور آن جمع شده اند، دختر و پسران زیادی با شوق نگاه 

می کنند و به پوستر وسایل پزشكی چشم دوخته اند.
در این میان کودکانی را می بینی که از ترس معاینه شدن خود 

را پشت ماشین ها مخفی می کنند.

دخترک خوشحال است که می خواهد درمان شود
زهرا دختری 8 ساله است که همراه برادر کوچک و مادرش 
در صف انتظار نشسته،  در حالی که یک سمت صورتش 
اندازه یک توپ پینگ پنگ باال آمده است، اما می خندد و 
خوشحال است که می خواهد درمان شود.آن  طرف تر حاجیه 
 لیال هم بر عصایی که در دست دارد، در صف انتظار نشسته 
به گفته همسرش  چند وقتی است چشمان حاجیه لیال خوب 
سو نمی دهد، چون روستا از شهر فاصله دارد هزینه ماشین و 

ویزیت دکتر  ندارند که برای درمان مراجعه کنند و این می شود 
می آورد.  روستا  به  برایشان  را  پزشک  دکتر چشم  خدا   که 
به صف انتظار مردم در روستای رقه ارسک بشرویه که نگاه 
کنی هر کدام از آنها دردی در چشم یا دندان دارند که با حضور 
گروه نورآوران سالمت گویی نور امید برایشان زنده شده است .
آری محرومیت در برخی ازمناطق خراسان جنوبی موضوع تازه 
ای نیست اما برخی در سطح جامعه با علم، توان و ظرفیتی 
که دارند به مناطق مختلف شهری و روستایی و نقاط محروم 
کشور می روند تا در بخش های مختلف خدمت رسانی کرده 
تا دردی از دردهای مردم را درمان کنند.یكی از آن گروه ها، 

گروه نورآوران سالمت است که از مهرماه امسال در روستا رقه 
بخش ارسک بشرویه حضور یافته تا مردم در را بخش های 

چشم پزشكی و دندان پزشكی درمان کنند.

عبادت به نظر من یعنی خدمت کردن به مردم
در  کند  می  همراهی  را  گروه  این  که  پزشكانی  از  یكی 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم وقتی از سختی کارش پرسیده 
شد، اظهار کرد:  سوال سختی است، چطور جواب بدهم و 
بعد می گوید: من اعتقاد دارم خداوند به انسان ها توانایی 
هایی داده است و این توانایی ها برای عبادت خداوند است 

و عبادت به نظر من یعنی خدمت کردن به مردم، به ویژه 
خدمت به مردمی که ناخواسته در محرومیت به سر می 
کردن  عبادت  و  خدمت  برای  محل  بهترین  اینجا  برند. 
است. وی در مورد احساس خود از ارائه خدمت به مردم 
رقه می گوید: بهترین لحظه زندگی من زمانی است که 
از این منطقه برمی گردم، احساس رضایت می کنم که 
توانسته ام وظیفه ام را در قبال مردم  انجام بدهم حتی 
لحظات خستگی، لذت بخش ترین لحظات من در کنار 
مردم  است. وقتی لبخند رضایت بر لب مردم  می نشیند 

خستگی هایم تمام می شود.

این گروه تا نیمه آذرماه ، بیماران نیازمند فردوس، 
طبس و بشرویه را درمان می کنند

مدیر  اجرایی کلینیک سیار نورآوران سالمت با بیان اینكه 
کلینیک سیار با حضور متخصصان جهادی دندان پزشكی و 
چشم پزشكی در رقه بشرویه آغاز به کار کرده  است، گفت: 
خدمات دندان پزشكی به افراد زیر 15 سال و خدمات چشم 
پزشكی در اتاق های عمل سیار و مجهز تا مرحله عینک رایگان 
انجام می شود. زرینی، ترویج فرهنگ جهادی، همدلی و همزبانی 
مردم و مسئوالن را از اهداف راه اندازی کلینیک عنوان کرد 

و افزود: در صورت نیاز به عمل های بیشتر و مجهزتر اقدامات 
الزم در بشرویه، فردوس و طبس انجام می شود. وی به حضور 
55 پزشک که شامل 10 چشم پزشک، 30 دندان پزشک و  
15بینایی سنج است خبر داد و افزود: این گروه تا نیمه آذرماه 
درمنطقه حضور داشته و بیماران نیازمند در شهرستان های 
فردوس، طبس و بشرویه را درمان می کنند. قرار است در این 
حضور سه ماه نورآوران سالمت در سه شهرستان فردوس، 
طبس و بشرویه تعداد 5 هزار نفر در بخش چشم پزشكی و 
2 هزار و  500 نفر در دندان پزشكی ویزیت شوند.این سومین 

حضور کلینیک سیار نورآوران سالمت در استان است.

طعم شیرین خدمت بی منت  نورآوران سالمت در    استان
نت

نتر
 : ای
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فواید گذاشتن یک حبه
 سیر زیر بالش

گذاشتن یک حبه سیر زیر بالش برای داشتن 
خوابی عمیق و باکیفیت مفید است. این شیوه 
برای افرادی که از بی خوابی و بد خوابی رنج 
می برند، فوق العاده است. ترکیبات گوگردی 
سیر در بوی آن نیز وجود دارد و مانند یک ماده 
آرامبخش عمل می کند و در نتیجه کیفیت 
خواب را بهبود می دهد. زینک موجود در آن  

نیز باعث ایجاد احساس آرامش می شود.

با همه خوب برخورد کنید

در مسیر صعود به قله و کسب موفقیت، با آدم هایی که کنارتان بودند خوب 
رفتار کنید چرا که ممکن است دوباره به جایگاه قبلی تان برگردید و به آنها 
نیاز پیدا کنید. »چو به گشتی طبیب از خود میازار، چراغ از بهر تاریکی 
نگه دار«. خوشبختانه من چندان در زندگی خود مجبور نبوده ام که به پایین 
برگردم اما تعداد افرادی که بدون چشمداشت به من و خانواده ام کمک 
کرده اند، یا با من ارتباط برقرار کرده اند، یا به هر نحوی در غنا بخشیدن به 
زندگی  من نقش داشته اند، آن قدر زیاد است که حیرت  می کنید. امیدوارم 
من هم بتوانم همچون آنها با دیگران برخورد کنم، چرا که بازتاب صداقت 

و اعمال نیک همیشه به خود آدم برمی گردد.

موفقیت و انرژی

اراده و تعهد

شما به اراده و تعهد نیاز دارید

ماریو آندرتی می گوید: “آرزو کلید انگیزه است، ولی اراده و تعهد است 
 که موجب پیگیری مداوم هدف تان می شود.  تعهد برتری  شما را قادر 

می سازد به موفقیتی که به دنبالش هستید، برسید”.
موفق عالقه  بی  فرد  هزاران  از  بیشتر  مصمم  فرد  دارید؟  اراده   آیا 

می شود. آرزو، اراده و تعهد از لحاظ استراتژیک شما را در موقعیت موفقیت 
قرار می دهند. هیچ کس فقط با کاری که از او خواسته می شود به 
موفقیت بسیار برجسته ای نمی رسد؛ مقدار و برتری چیزها فراتر از لزوم 

است که بزرگی تمایز نهایی شما را مشخص می کند.
آیا خدمات عالی ارائه می دهید؟ برای بهترین شدن، باید بهترین خدمات 
را ارائه دهید. باید به مشتریان تان چیزی ارائه دهید که نمی توانند آن را 

از جای دیگری به دست آورند.
خیالی که شما در ذهن تان آن را می ستایید، ایده آلی که در صدر قلب 
تان می نشانید، همان چیزی است که زندگی تان را با آن می سازید و 
تبدیل به همان می شوید.برای موفق شدن، باید به موفقیت فکر کنید. 
فقط از راه تعمق در موفقیت است که می توانید آرزوی موفق شدن 
را خلق کنید. باید خیال واضحی از آنچه دوست دارید به دست آورید، 
داشته باشید. این آرزو و خواسته باید شما را از پا درآورد. اگر این آرزو 

شما را از پا درآورد، باالخره روزی تحقق خواهد یافت.
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یک لحظه مکث کن . . . 

فسفر گوشت بوقلمون
 4 برابر میگو است

از فسفر و پروتئین   بوقلمون سرشار  گوشت 
است. فسفر موجود در گوشت بوقلمون 4 برابر 
میگو است. گوشت بوقلمون به علت عدم وجود 
چربی میان بافتی هنگام پخت از نظر حجم، 
و گوسفند کم  مرغ، گوساله  عکس گوشت 
 نمی شود. در گوشت بوقلمون مقدار زیادی امگا 3 
وجود دارد که باعث باز شدن مجاری عروق بدن 

و پایین آورنده کلسترول می شود.   

خواص خوب گل پامچال
 

اسهال های عفونی اکثرا بیشتر از عفونت های 
اسهال های  حال  این  با  است.  روده  و  معده 
عفونی، برونشیت و بیماری ذات الریه را می توان 
با دم کرده گل پامچال تا  حدودی درمان کرد. 
برای دم کردن گل  پامچال ۲۰ گرم از این گیاه 
را به  همراه یک لیتر آب دم کنید. فقط دقت 
داشته باشید بیشتر از ۱۰ دقیقه دم نکشد و بعد از 

۱۰ دقیقه دمنوش را صاف کرده و بنوشید.  

رشد فیزیولوژی و همچنین قد انسان نیازمند داشتن تغذیه خوب و مفید 
است. در واقع تاثیر تغذیه بر رشد قد از همان دوران جنینی شروع و تا ۱۸ 
سالگی ادامه دارد. به طوری که نقش آن در دوران هایی از زندگی یعنی 
دو تا چهار سالگی و همچنین سنین بلوغ یعنی ۹ تا ۱۲ سالگی )برای 
دختران( و ۱3 تا ۱۵ سالگی )برای پسران( به اوج خود می رسد. بنابراین 
کمبود ویتامین ها، امالح، پروتئین و تغذیه نامناسب می تواند در رشد 
فیریکی جسم تاثیر منفی داشته باشد. رشد قد انسان بعد از ۱۹ سالگی 

متوقف می شود. متاسفانه مصرف لبنیات در ایران به هیچ عنوان کافی 
نیست و بر اساس آخرین آمار به دست آمده به ازای هر ایرانی ۱۵۰ گرم 
لبنیات مصرف می شود. این در حالی است که به طور استاندارد هر فرد 
باید حداقل روزانه دو لیوان شیر )که معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم لبنیات است( 
مصرف کند. از دو تا چهار سالگی مصرف یک و نیم لیوان شیر، از چهار 
تا ۱۰ سالگی دو لیوان، از ۱۰ تا ۱۹ سالگی سه لیوان و از ۱۹ به باال نیز 

دو لیوان شیر کم چربی توصیه می شود.

رشد قد از چه سنی متوقف می شود؟

آیه روز

و چون سوره  ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید ثروتمندانشان از 
تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار که ما با خانه  نشینان باشیم. )سوره توبه/ آیه ۸۶(
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سخت  فلز   - لنگرگاه   - شرقي 
۱۵-  از شهرهاي استان سمنان - 

کارگردان فیلم طعم گیالس
عمودي: ۱- پلیمریزاسیون- لقب 
در   - پیراهن    -۲ تایلند  کشور 
امان - خبرگزاري زنان جمهوري  
درون  شکاف   -3 ایران  اسالمي 
کلمه   - فروش  عمده    - کوه 
پرسشي 4-  بیماري آفریقایي - 
موضوع و زمینه - پسوند شباهت - 
صنم ۵ - یک عامیانه - خرگوش 
- خوراکي از آرد نخودچي، هل و 
خاکه قند ۶  - از وسایل آشپزخانه 
- مرتفع ترین آبشار جهان - فرزند 

هاي  کوه  از   - یمن  بد  پسر 7- 
کشور-  امروزي ۸-  ترسناك - 
خوابگاه   - کم ۹   - پارچه  نوعي 
- زنگ کلیسا - سرخناي ۱۰-  از 
انواع مدل ماشین - نوعي طالق-  
نسل   -۱۱ نشین  دندان  گل 
سربسته  اجاق   - عاشقان   - گل 
موسیقي   - بیماري  نشانه   -۱۲
کودکان - من و تو - نومید ۱3-  
فرانسه  میان  کشوري   - کاردیده 
و اسپانیا - وسیله ۱4-  مشابه و 
یکسان - از الفباي انگلیسي - پسر 
مخترع  شاهنامه ۱۵-   در  گودرز 

پیانو - انهدام

جدول کلمات

حدیث روز

سرزنش کردن دیگران بدون علّت و دلیل، سبب ناراحتی و خشم خواهد گشت، درحالی که رضایت آنان 
نیز کسب نخواهد کرد. امام جواد )علیه السالم(
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خصوصیات یک زن موفق شاغل

اگر در جایی کار می کنید که به کارتان ارزش داده نمی شود، یا به 
همکاری که همان کار شما را انجام می دهد درآمد بیشتر از شما 

پرداخت می شود از درخواست اضافه حقوق نترسید.
اعتماد به نفس داشته باشید

برای موفقیت باید به خودتان و توانایی های تان اعتماد کامل داشته 
باشید. مردم همان دیدی را به شما دارند که خودتان دارید. اگر اعتماد 

به نفس داشته باشید مردم هم شما را فرد با اعتماد به نفسی می بینند.
اعتماد به نفس تان را با زبان بدن نشان دهید. مثال صاف بایستید، سرتان 
را باال بگیرید، به دیگران محکم دست بدهید و لبخند بزنید. مهم تر از 

همه هنگام صحبت تماس چشمی برقرار کنید.
جسور باشید

یکی از باورها نسبت به زنان این است که زن احساساتی و ضعیف 
است. برای مبارزه با این باور باید آن را تکذیب کرد. برای این که به 
 عنوان یک زن شاغل توانمند احترام کسب کنید باید جسور باشید. 
 می توانید جسارت تان را در سخنرانی ها و کارهای تان نشان دهید. 
به تصمیم هایی که می گیرید باور داشته باشید و از خودتان انتقاد 
نکنید. وقتی واضح و با اعتماد به نفس حرف بزنید و عمل کنید دیگران 
هم هیچ شکی به تصمیمات شما نخواهند داشت. در مقابل انتقادها 
نیز منطقی رفتار کنید. ابتدا کمی فکر کنید و ببینید آیا می توانید از این 

انتقاد استفاده سازنده ببرید یا این که باید آن را نادیده بگیرید.
عالیق تان را پیدا کنید و آن ها را دنبال کنید

برای پیشرفت باید به کاری که می کنید عالقه داشته باشید. وقتی انرژی 
و هیجان بیشتری داشته باشید انگیزه بیشتری هم خواهید داشت.مسیر 
موفقیت طوالنی است و پر از فراز و نشیب. وقتی به کارتان عالقه داشته 

باشید در سختی های کار قوی هستید.
  سازمان یافته باشید

موفقیت نتیجه برنامه ریزی درازمدت و فعالیت روزانه است. یک سازمان 
خوب به شما کمک می کند زمان تان را کنترل کرده و همه کارها را 

برای رسیدن به هدف تکمیل کنید.
روی چیزهای مهم تمرکز کنید 

اولویت بندی کنید. هر روز اهداف تان را بنویسید و آن ها را اولویت بندی 
کنید. چند کار را با هم انجام ندهید. قبل از شروع یک کار جدید کار قبلی 

را تکمیل کنید و تمام تمرکزتان را روی کارتان جمع کنید.
  ارتباط برقرار کنید

ارتباط برقرار کردن در کارتان بسیار مفید و کاربردی است. با حرفه ای 
های دیگر ارتباط مفید داشته باشید. این کار به شما کمک می کند 
فرصت های شغلی را کشف کنید و پیشرفت های جدید در زمینه شغل 

تان یاد بگیرید و راه حل مشکالت کاری تان را پیدا کنید.
  خالق باشید

از یک کارمند این انتظار می رود که تفکر خالقانه داشته باشد و در 
مقابل موانع و مشکالت به راه حل های خالقانه برسد. زمانی که 
در محل کار با مشکلی مواجه شدید، کاغذ بردارید به راه حل های 
 ممکن فکر کنید و هر چیزی که به ذهن تان می رسد را بنویسید. 

به ذهن تان اجازه دهید آزادانه فکر کند.
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به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه 
یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی طیور 

قاین)حمل مرغ گرم از قاین به استان های 
همجوار( با حداکثر سن ۴۰سال نیازمندیم. 

جهت گزینش از شنبه مورخ 19 آبان تا 
چهارشنبه 23 آبان از ساعت 8 الی  13

به آدرس بیرجند ، خیابان بهشتی، نبش 
بهشتی ۶ مجتمع اردیبهشت ، طبقه اول

 شرکت قاین طیور مراجعه فرمایید.
۰91۵33۴۶112

استخدام  بازاریاب و راننده با نیسان 
شرکت پخش سراسری گلپخش اول 

توزیع کننده انحصاری محصوالت :
 اوه، سافتلن، گلرنگ، مرسی 

و بایودنت
 جهت تکمیل دپارتمان فروش و 

پخش ازافراد باسابقه در این زمینه 
دعوت به همکاری می نماید.

 322۵۵3۰9  -  ۰9198329۶۴۵
داخلی 1۰1

تماس تا دو هفته امکانپذیر است.

دعوت به همکاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 

برای همکاری در مجموعه پخش 
مواد غذایی و شوینده 

)حقوق ثابت + پورسانت( 
۰9۰191۵1۵۶۵

 به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم. طالقانی 2 ساختمان آلما - طبقه دوم 

واحد 2۰3            3223۶199

32۴3۵۶8۶ - ۰93۶۵237۰1۴-۰91۵7۰۶322۰ - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰91۵3۶3۵۰1۵ - ناصری نژاد

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    ۰91۵3۴237۴۴

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰91۵8۶2۴۴39- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰91۵2۶۴18۴8- جعفری

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰91۵۵۶۵82۶8 - ۰91۵۶۶93۵1۵ 

1۰سال ضمانت

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰91۵1۶۵2۶۰۰-32۴۴711۰

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 

 2۰ میلیون بیمه

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

۰938۰1۶۰779 - ۰91۵1۶۴1۴۶۴

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 
۰91۵7۴11۰71 - باقری

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 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰91۵۵۶22291

32211۶8۴

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 ...(  ۰91۵۶۶۵۵۰۵۴ 

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
۰938۴92891۰

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /1۰۰ درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 1۵

۰91۵۵۶2۶۶9۰ 
۰۵۶32228718 

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

۰91۵  ۰۵۶  21۰۰

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

056323231۷9 - 09153634۷6۷
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یادمان شهدای استان

»پروردگارا ؛ اولیای تو هستند که خوف و ترسی برای ایشان نیست و حزن و اندوهی ندارند. خداوندا دین مرا اصالح کن 
که دین نگهدار کار من است و آخرتم را اصالح کن که خانه پایدار من آنجاست.«

 “شهید منصور رضوی”

* اولین گروه پرندگان مهاجر در تاالب کجی نمکزار 
فرود آمدند.

* مهلت ثبت نام در مسابقات دفاع “سه دقیقه ای” از 
پایان نامه های دانشجویی در خراسان جنوبی تمدید شد.

* 100 درصد سگ های صاحبدار خراسان جنوبی علیه 
هاری ایمن می شوند.

پایدار  اشتغال  تاکنون 54 طرح  امسال  ابتدای  از   *
و 858  میلیارد  پرداخت 11   با  و عشایری  روستایی 
میلیون تومان تسهیالت در  شهرستان سربیشه اجرا شد.
* اثری از تخلف در داروخانه های دامپزشکی بیرجند 

دیده نشد
* نیروهای مسلح خراسان جنوبی به مناسبت فرارسیدن 

28 صفر عزاداری کردند.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

خراسان جنوبی
 مقام پنجم خانه های
 بی مصرف در کشور

ایران،  آمار  مرکز  بررسی  طبق  کاری-  نسرین 
با  برابر   ،  90 سال  در  خالی  های  خانه  تعداد 
این  که  بود  واحد  هزار   663 و  میلیون  یک 
 924 گذشته  سال   5 در  که  است  معنی  بدین 
مسکونی  واحدهای  به  آپارتمان  واحد  هزار 
کشور  در  همچنین  است.  شده  اضافه  کشور 
که  دارد  وجود  خانوار  هزار   196 و  میلیون   24
مشخص  مسکونی  واحدهای  با  مقایسه   در 
می شود یک میلیون و 371 هزار خانوار بدون 
بازار  هم اکنون  که  معنا  این  به  هستند.  خانه 
مسکن با کمبود یک میلیون و 400 هزار خانه 
مصرفی و در حال استفاده در بازار مواجه است.
علیرضا اربابی، رئیس اتحادیه مشاورین امالک 
بیرجند گفت: بازار مسکن از اسفند سال گذشته 
شاهد افزایش قیمت ها بود که در برخی مناطق 
شاهد رشد 30 تا 40 درصدی قیمت ها هستیم. 
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ها در کشور، 
خراسان جنوبی به عنوان استانی کوچک بازتاب 
سال  سرشماری  طبق  می شود.  دیده  بیشتر  آن 
ازای هر 9.4 خانوار یک خانه  به  95 در کشور 
اصفهان،  البرز،  استان های  و  دارد  وجود   خالی 
های  خانه  نسبت  بیشترین  هرمزگان،  و  یزد 
خالی را دارند. خراسان جنوبی طبق سرشماری 
جمعیت در سال 95  در رتبه پنجم  تعداد خانه 
تهران  استان  و  گرفت  قرار  کشور  خالی  های 
دارد.  قرار  هشتم  رتبه  در  تر  پایین  پله  سه  با 
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
امسال  شهرسازی عنوان کرد: خانه های خالی 
مشمول مالیات می شود و در سال اول نیم درصد 
اجاره بها، سال دوم یک درصد و سال سوم نیز 
ای اجاره  های  خانه  از  مالیات   ، درصد   1.5 
دریافت می شود تا مردم تشویق شوند خانه ها 
کرد:  تاکید  وی  کنند.  بازار  وارد  اجاره  برای  را 
هم  مالیاتی  امور  سازمان  و  اقتصاد  وزارت  با 

گفتگوهایی شده است. 
  )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
در   @avasardabir کاربری  حساب  به  ستون  این 

تلگرام ارسال فرمایند.(

موقوفات به روز و درآمدزا شوند

مهر - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار 
جنوبی،  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  با 
اظهار کرد: اهمیت مسئله وقف در اسالم بر کسی 
پوشیده نیست. وی با بیان اینکه وقف از مصادیق 
بارز باقیات الصالحات است، افزود: انسان هنگامی 
که از دنیا می رود پرونده عملش بسته می شود مگر 
در چند مورد که یکی از آن ها وقف است. آیت ا... 
سید علیرضا عبادی با تاکید بر احیای فرهنگ وقف 
از وقف هایی که ویران  در جامعه گفت: بسیاری 

است باید آباد و درآمد زا شوند.

رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان

ایسنا- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اظهار کرد: در حال حاضر 8826 
راننده حمل و نقل کاالی استان با استفاده از 4747 
دستگاه انواع تریلی ،کامیون، کامیونت و وانت بار در 
این حوزه فعال هستند.گرجی افزود: بررسي انجام شده 
از سیستم  مدیریت کنترل بارنامه نشان می دهد تناژ 
جابجا شده در  6 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به میزان 19 درصد رشد داشته و سفرهای 
کامیونی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد 
رشد داشته است. وی بیان کرد: در این مدت بیش از 
9.2 میلیون تن کاال با حدود 192 هزار سفر کامیون 
و وانت بار در سطح استان به مقاصد درون و برون 
استاني جابجا شده است که عمده کاالهای جابجا 
شده از مبدا استان به ترتیب سیمان ، زغال سنگ، 
انواع سنگ، خاک معدنی، انواع کاشی، سرامیک و 

سایر موارد بوده است.

تعویض سیم های برق  استان
در دستور کار قرار گرفت

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
شرکت  این  گفت:  جنوبی  خراسان  استان 
تعویض سیم های لخت را با هادی های روکش 
دار و کابل های خودنگهدار در دستور کار قرار 
داده است.محمدابراهیم شرکا در رزمایش قطع 
برق در استان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 
تاکنون  برق  نیروی  توزیع  شرکت  کرد:  عنوان 
تعویض  را  ها  شبکه  از  توجهی  قابل  مقادیر 
کرده است که این اقدام دقیقا در راستای پدافند 
غیرعامل بوده و شبکه ها را در شرایط خاص و 

بحرانی حفظ می کند.

حوادث 

زلزله ۳.۳ ریشتری زهان را لرزاند

مهر- زلزله ای به بزرگی 3.3 ریشتر ساعت 15 روز 
گذشته، منطقه زهان در استان خراسان جنوبی را 
لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین 
به ثبت رسیده است. تا لحظه انتشار این خبر، از این 
زمین لرزه گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی اعالم 
نشده است.استان خراسان جنوبی دومین استان زلزله 

خیز کشور است.

159 شکارچی  دستگیر شدند

ایرنا - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: 
159 شکارچی غیرمجاز از شروع امسال تاکنون در 
استان دستگیر شدند و 103 عدد انوع ادوات و وسایل 
شکار از آنان کشف و ضبط شد.مسعود مستقیم افزود: 
و  راس  و 489  یکهزار  از شکارچیان،  مدت  این  در 
انواع حیات وحش و پرندگان زینتی در مناطق تحت 
مدیریت حفاظت محیط  زیست استان، مناطق آزاد، 
نقاط کویری و مناطق مرزی کشف و ضبط شد.وی 
بیان کرد: تعدادی از شکارچیان قبل از انجام شکار 
غیرمجاز حیات وحش و حین شروع به شکار دستگیر 
شدند.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی، حیات وحش این استان را برای شکارچیان 
غیرمجاز ناامن دانست و گفت: انجام پایش شبانه روزی 
مناطق، نظارت دقیق بر مقررات شکار و صید در مناطق 
تحت مدیریت و آزاد، مناطق مرزی و کویری استان 
و اصل حفاظت مشارکتی و همکاری فعال جوامع 
محلی از دالیل این دستگیری ها و کشفیات است.

 “ خطبه های آدینه”

انتقاد خطیب جمعه بیرجند 
از مسئوالن گردشگری

نماز  های  خطبه  در  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
برای  گفت:  )عج(  المهدی  مصالی  در  جمعه  
تاسف  جای  گردشگری  مسئوالن  و  مدیران 
ساالر  و  سید  عزاداری  ایام  این  در  که  دارد 
قالب  در  را  جوان  پسر  و  دختر  عده ای  شهیدان 
 تورهای گردشگری به منطقه طبس اعزام  کنند.

وی بیان کرد: این جهل نیست که انسان در قالب 
بی حجابی زمینه هواهای نفسانی را ایجاد کند و 
جای تقدیر و تشکر از مردم متدین طبس دارد که 
انزجار خود را از این حرکت بارها و بارها اعالم  

کردند.

حقارت و ضعف آمریکای جهان خوار 
روز به روز بیشتر می شود

به   جمعه  نماز  های  خطبه  در  قاین  جمعه  امام 
و  مستشاران  حضور  و  انقالب  از  قبل  دوران 
اشاره کرد و گفت:  ایران  در  آمریکایی  مشاوران 
دولتی که خود را همه کاره در کشور می دانست 
می  تکلیف  تعیین  ایران  برای  کاری  هر  در  و 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  یکباره  به  کرد، 
و  شود  می  قطع  ما  کشور  با  شان  رابطه  ایران 
فرمایند  می  خود  بیانات  در  خمینی)ره(  امام 
 قطع رابطه با آمریکا را به فال نیک می گیریم.

ضعف  گفت:  رحمانی  علی  االسالم  حجت 
دشمنان و در راس آنها آمریکای جهان خوار هر 
روز بیشتر می شود و به همان اندازه که آمریکا 
کند  می  احساس  ضعیف  ایران  برابر  در  را  خود 
هر روز بر خشم و کینه او نسبت به ملت ایران 

افزوده می شود.

تشییع و تدفین پیکر مولوی برفی
 امام جمعه اهل سنت طبس مسینا 

گروه خبر-  مولوي محمد حسن برفی امام جمعه 
اهل سنت طبس مسینا 15 آبان در 83 سالگي  دار 
فانی را وداع کرد.مراسم تشییع جنازه امام جمعه اهل 
سنت طبس مسینا روز 16 آبان در این  شهر برگزار 

شد. استاندارخراسان جنوبي و نماینده شهرستان های 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس  در پیام های 
به  را  برفي  مولوي محمدحسن  درگذشت  جداگانه 
خانواده ایشان تسلیت گفتند. در قسمتی از پیام مروج 
الشریعه استاندار خراسان جنوبی آمده است: ضایعه 
درگذشت عالم رباني، مولوي محمدحسن برفي، امام 
جمعه معزز طبس مسینا را به جامعه اهل سنت استان، 
ایشان  مردم شریف طبس مسینا و خانواده معظم 
تسلیت عرض مي کنم و از درگاه خداوند متعال، براي 
آن فقید سعید، علو درجات و همجواري با انبیا، صالحین 
و صدیقین و براي خانواده معظم و محترم ایشان، صبر 
و سکینه و طول عمر با عزت مسئلت مي نمایم. 

خبری  نشست  گذشته  شنبه  سه   - قوسی 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
با حضور اهالی رسانه برگزار شد. بخشی پور با 
اشاره به اینکه 27 صفر روز وقف نامگذاری 
شده ، اظهار کرد: از 15 آبان تا 24 آبان ماه 
دهه وقف نامیده شده است. وی ادامه داد: در 
روز اول دیداری با نماینده ولی فقیه و استاندار 
رؤسای  شهرستان ها،  در  و  داشت  خواهیم 
فرمانداران  و  جمعه  ائمه  با  دیداری  ادارات 
انجام می دهند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان با بیان اینکه زیارت “از بعید” در 19 بقعه 
برگزار می شود، افزود: برنامه های محوری در 
امامزادگان شهدای باقریه برگزار می شود و در 
روز شهادت امام رضا)ع( هیئت های مذهبی 
پور  بخشی  می کنند.  حرکت  بقاع  سمت  به 
در  زائر  هزار  گذشته 12  اینکه سال  بیان  با 
مزار شاهرخت اطعام شدند، خاطرنشان کرد: 

امسال نیز 3 تن برنج برای این مزار گرفته 
شده و پیش بینی می شود 12 هزار نفر در این 

امور  و  اوقاف  مدیرکل  یابند.  حضور  مکان 
خیریه با بیان اینکه مداح کشوری این مراسم 

حاج رضا نبوی است، ادامه داد: در 19 بقعه 
امام رضا)ع( برگزار می شود.  مراسم شهادت 

بخشی پور از غبارروبی 16 بقعه در استان خبر 
داد و اظهار کرد: 4 محفل انس با قرآن و 6 

همایش یاوران، همراهان، همکاران و واقفین 
را در 6 شهر خراسان جنوبی خواهیم داشت. 
آیت ا...  نکوداشت  همایش  برگزاری  از  وی 
هردنگی خبر داد و افزود: این عالم بزرگ به 
عنوان همیار وقف، در 50 وقف نامه شرکت 

داشته است.
 37 گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
به  پاسخگویی  برای  قرآنی  امور  کارشناس 
و  متبرکه  بقاع  در  وقف  به  مربوط  سؤاالت 
مصلی های نماز جمعه حضور خواهند داشت. 
جمعه  نماز  از  قبل  اینکه  بیان  با  بخشی پور 
رؤسای اوقاف شهرستان ها سخنرانی خواهند 
داشت، بیان کرد: امسال 34 مبلغ بومی و 15 
دارند.  فعالیت  وقف  دهه  در  بومی  غیر  مبلغ 
امامزاده  گنبد  کرد:  خاطرنشان  پور  بخشی 
تومانی  میلیون   600 هزینه  با  شاهرخت 
آماده بهره برداری است. همچنین 2 زائرسرا 

در شهرستان طبس، خانه عالم در نهبندان، 
کاروان امیرحسنخانی در دل کویر و 2 مغازه 
تجاری در قاین افتتاح و طرح امامزاده روستای 
گردشگری چنشت کلنگ زنی می شود. وی 
بیان کرد: درآمد بقاع در خراسان جنوبی کم 
است اما مردم استان بسیار با اعتقاد هستند. 
همچنین موقوفات قرآنی در خراسان جنوبی 
بسیار کم است و در بحث قرآن خیلی نیازمند 
وقف هستیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه با 
بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 53 وقف 
موقوفه   330 برای  افزود:  داشته ایم،  جدید 
کرده ایم. اخذ  جدید  سند  سال  ابتدای   از 
در  وقف  دهه  در  کرد:  بیان  پور  بخشی 
قاین،  سربیشه،  نهبندان،  های  شهرستان 
سرایان، طبس و بیرجند، 10 مراسم افتتاح و 
در شهرستان های سربیشه، خوسف و سرایان  

4 مراسم کلنگ زنی برگزار می شود.

کاری-روز گذشته  محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی از مجتمع گل رز هزار دستان بازدید 
کرد. غالمرضا قوسی رئیس جهاد کشاورزی 
استان در این بازدید عنوان کرد:  گلخانه هزار 
دستان در شهرستان بیرجند یک هکتار سطح 
زیر کشت گل رز به روش هیدروپونیک دارد 
که در این گلخانه  گل رز هلندی در 15 رقم 
و 10 رنگ کشت می شود. وی افزود: میزان 
هزار   350 و  میلیون  یک  گلخانه  این  تولید 
شاخه در سال است و 116 نفر مستقیم و غیر 
مستقیم در این مجموعه مشغول کار هستند. 
قوسی یادآور شد: گل های تولید شده در این 
مجموعه برای فروش به بازارهای اصفهان و 
تهران ارسال  می شود.  به گفته وی شهرستان 
بیرجند 6.3 هکتار گلخانه دارد که شامل سبزی 
و صیفی،گل رز، گل زینتی و آپارتمانی، گیاهان 
و  هیدروپونیک  علوفه  پسته،  نشاء  دارویی، 
به  کرد:  تاکید  است. وی  ایروپونیک  زعفران 
تغییر  لزوم  و  متوالی  دلیل  خشکسالی های 
الگوی کشت به جهت تغییر اقلیم، به سمت 
مقدار  از  تولید  افزایش  و  آبخواه  کم  گیاهان 
معین آب مصرفی احداث گلخانه در خراسان 

جنوبی مورد توجه قرار گرفته است. 

عقب ماندگی خراسان جنوبی در حوزه 
کشت گلخانه ای جبران شود

از  بازدید  حاشیه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
دشت  بیدمشک  صنعت  و  کشت  مجتمع 
مختاران  عنوان کرد: عقب ماندگی خراسان 

جنوبی در حوزه کشت گلخانه ای با تالش 
مردم و مساعدت دولت جبران شود. محمود 
در  دیرینه  آرزوهای  از  داد:  ادامه  حجتی 
کشاورزی  که  بوده  این  کشاورزی  بخش 
نیز  عمل  در  و  تعریف  زنجیره  صورت  به 
کشاورزی  جهاد  وزیر  شود.  رفتار  اینگونه 
در خراسان جنوبی مجتمع های  کرد:  بیان 
که  دارد  وجود  فراوانی  صنعت  و   کشت 
علیرغم محدودیت های آب، آفات و بیماری 
عمل  موفق  گذشته  سال  آبی  تنش  و  ها 
خراسان  اینکه  به  اشاره  با  اند.حجتی  کرده 
خشکسالی  برابر  در  مقاومت  قطب  جنوبی 
است،  ادامه داد: در خصوص آب دو سیاست 
را  آب  وری  بهره  افزایش  و  آب  افزایش 
پیگیری می کنیم که افزایش بهره وری آب 
آب  انتقال  و  آبیاری  نوین  های  سیستم  به 
با لوله ارتباط دارد.وی افزود: یکی از نشانه 
های افزایش بهره وری آب موضوع کشت 
نشائی است که در خراسان جنوبی در مورد 
کشت نشائی چغندر موفق عمل شده است 
اقدام  این  با  و در مجتمع کشت و صنعت  
30 درصد در مصرف آب صرفه جویی شده 
در  البته  گفت:  کشاورزی  جهاد  است.وزیر 
خراسان جنوبی در زمینه گلخانه ها به لحاظ 
هستیم  عقب  گل  شاخه  سر  میزان  کمی 
که این مهم با همت مردم و حمایت ها و 
تسهیالت دولت جبران خواهد شد.حجتی با 
اشاره به اینکه دامپروری به ویژه پرورش دام 
چون شتر و اخیرا شترمرغ در منطقه خراسان 
همچنین  شد:  یادآور  داشته،  رونق  جنوبی 

شتر  خار  برداشت  مهیای  استان  طبیعت 
برای خوراک دام است که از منظر پروتئین 
در  ندارد.حجتی   چندانی  تفاوت  یونجه  با 
به  نهبندان   آباد  اسماعیل  به  سفر  حاشیه 
تولید خارشتر اشاره و گفت: برخی از استان 
ها کم کم به سمت تولید این محصول رفته 
اند با این حال خراسان جنوبی در این رابطه 
از طبیعت خوبی برخوردار است.وی بازدهی 
طرح هایی مانند ترسیب کربن را بسیار مهم 
کرد: ظرفیت  امیدواری  ابراز  و  کرد  ارزیابی 
توجه  مورد  پیش  از  بیش  استان  این  های 
اعتبارات  پیگیری  با  و  گیرد  قرار  مسئوالن 
مورد نیاز  مردم را نیز به سمت اجرای این 

گونه طرح ها سوق دهند.

امیدواریم با توجه ویژه به این منطقه ، 
زندگی را برای ساکنان راحت تر کرد

نظر افضلی نماینده مردم سربیشه و نهبندان 
را  قنات ها  این سفر موضوع  هم در جریان 
مطرح  و اظهار امیدواری کرد: توجه ویژه به 
ساکنان  برای  را  زندگی  شرایط  منطقه  این 
در  نیز  نهبندان  کند.امام جمعه  تر  راحت  ان 
حاشیه این مراسم ماندگاری مردم در منطقه 
را مورد توجه قرار داد و گفت: در فاصله بین دو 
سرشماری در این منطقه جمعیت به شدت کم 
شده است.حجت االسالم خزاعی افزود: هم 
اکنون در هر کیلومتر فقط دو نفر ساکن هستند 
که با مقایسه شرایط این استان با استان های 
دیگر متوجه وضع ویژه استان خواهید شد. وی 

با اشاره به اینکه در سایر استان ها وجود صنایع 
متنوع باعث شده اندکی از شرایط اقتصادی و 
اشتغال بهتری برخوردار باشند اما در این استان 
و به خصوص شهرستان نهبندان هیچ کدام 
از این شرایط را نداریم، ادامه داد: تنها درآمد 
اغلب مردم منطقه  یارانه ای است که دریافت 
می کنند.امام جمعه نهبندان عایدات مرزی را 
مورد توجه قرار داد که ساکنان هر منطقه باید 
از آن بهره مند شوند.حجت االسالم خزاعی 
از آنجا  گفت:اخیرا تصمیماتی گرفته شد که 
موصوع  این  اما  باشیم  داشته  دام  واردات 
و  است  نشده  به خوبی عملیاتی  تاکنون  نیز 
تقاضا داریم این موضوع عملیاتی شود.وی به 
مشکالت مردم در موضوع منابع طبیعی اشاره 
را برای  به قوانینی که مشکالتی  با توجه  و 

مردم ایجاد کرده، خواستار رفع این مشکالت 
شد.  

پروژه آبیاری 72 هکتاری
 اسماعیل آباد نهبندان افتتاح شد

مالکی مدیر جهاد کشاورزی نهبندان در مراسم 
افتتاح پروژه آبیاری در روستای اسماعیل آباد 
این شهرستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
آبیاری  پروژه  این  اجرای  اظهار کرد: مساحت 
72 هکتار است. وی اعتبار طرح  را 17میلیارد 
و 857 میلیون ریال دانست و افزود: از این میزان 
15 میلیارد و 171 میلیون ریال اعتبار دولتی و 
2 میلیارد و 686 میلیون ریال خودیاری مردم 

بوده است.

اخذ ۳۳۰ سند موقوفه از ابتدای سال

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان :

تأمین  و  بررسی  جلسه  در  طالیی مقدم  سیدمهدی 
زیرساخت های سرمایه گذاری در صنایع جوار ریلی طبس 
اظهار کرد: ایجاد کارخانجات جوار ریلی در جهت تحقق 
یکی از محورهای مهم سند چشم انداز توسعه شهرستان 
طبس است.وی از راه اندازی بزرگترین مرکز تعمیرات و 
نگهداری لوکوموتیو و واگن شرق کشور در طبس خبر 
داد و گفت: آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذار این 
طرح هستیم چون این طرح زمینه اشتغالزایی و توسعه 

شهرستان را فراهم می کند.
شهرستان طبس  ویژه  فرمانداری  و  استانداری  معاون 
برق،  آب،  طبیعی،  منابع  ادارات  مدیران  از  گفت: 
و  برای همراهی  تعاون  توسعه  بانک  و  مخابرات  گاز، 
طالیی مقدم  می کنیم.  تشکر  پروژه  این  در  مساعدت 
برق،  آب،  زمین،  زیرساخت های  واگذاری  کرد:  بیان 
گاز، مخابرات و صدور مجوز تأسیس بزرگترین مرکز 
تعمیرگاهی و نگهداری لوکوموتیو و واگن شرق کشور 

در طبس با همکاری ادارات مربوطه در کمترین زمان 
ممکن صورت می گیرد. مدیرکل راه آهن شرق نیز در 
این جلسه با اشاره به اینکه راه آهن شرق محوری در 
انداز 1400  برنامه چشم  در  گفت:  است،  توسعه  حال 
پیش بینی شده در راه آهن شرق سالی 30  میلیون تن 
اضافه شدن  بار صورت گیرد که در صورت  جابجایی 

مسئله ترانزیت کاال رقم بسیار باالتر خواهد بود.

ایسنا- رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی  به 
نقش تسهیل گری و هم افزایی این سازمان با دیگر دستگاه 
های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه با استفاده از 
ظرفیت های اعتباری نهاد کالن اقتصادی مانند آستان قدس 
رضوی  تفاهم نامه هایی را با معاونت امداد این آستان مقدس 
منعقد کرده  ایم. هنری افزود: براساس انعقاد دو تفاهم نامه با 
آستان قدس رضوی 81 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی 
در زمینه منابع آبی مانند احیای و مرمت قنات ها، احداث 

استخرهای ذخیره آب، کانال های انتقال آب کشاورزی، لوله 
گذاری توسط بسیج سازندگی اجرا می شود. وی افزود: اعتبار 
این پروژه ها حدود 55 میلیارد ریال است که 50 درصد آن 
توسط آستان قدس رضوی، 35 درصد توسط جهاد کشاورزی 
و 15 درصد آن از محل خودیاری اهالی و کمک های مردمی 
تامین می شود. رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با بیان 
اینکه تفاهم دیگر مربوط به دهستان های مورد حمایت 
آستان قدس رضوی شامل النوی سربیشه، گزیک درمیان 
و بندان نهبندان است، تصریح کرد: بر اساس این تفاهم 
نامه 41 پروژه به مبلغ چهار میلیارد تومان را شامل می شود 
که پروژه هایی با حجم باال در این سرفصل قرار می گیرد.

دیگری  نامه  تفاهم  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  هنری 
شامل  که  است  شده  منعقد  رضوی  قدس  آستان  با 
سازمان  که  است  ریال  میلیارد   15 مبلغ  به  پروژه   40
بین  واسط  پروژه ها، حلقه  اجرای  بسیج سازندگی ضمن 
است. رضوی  قدس  آستان  و  کشاورزی  جهاد  مردم، 

بزرگترین مرکز تعمیرات و نگهداری لوکوموتیو  و
 واگن شرق کشور در طبس راه اندازی می شود

۸۱ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی 
در خراسان جنوبی اجرا می شود
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کاهش  و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  مخاطرات 
ریالی سرما و سیل  میلیارد  از خسارت 524 
هفته  طی  استان  کشاورزی  محصوالت  به 

گذشته خبر داد.
رضا یزدان مهر در گفت و گو با مهر اظهار 
آن  دنبال  به  و  شدید  های  بارندگی  کرد: 
استان  نقاط  اکثر  در  یخبندان  و  سرما  بروز 
طی هفته گذشته بالغ بر یک هزار هکتار از 

اراضی زراعی استان را تحت تاثیر قرار داده 
میلیارد   70 خسارت  به  اشاره  با  وی  است. 
ریالی به محصوالت زراعی استان طی این 
این خسارات  بیشتر حجم  کرد:  بیان  مدت، 
ذرت،  کلزا،  جمله  از  محصوالتی  به  مربوط 
و  جالیزی  محصوالت  ای،  علوفه  نباتات 

صیفی جات بوده است.
کاهش  و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  مخاطرات 

به  ریالی  میلیارد   410 خسارت  از  همچنین 
محصوالت باغی استان خبر داد و گفت: بر اثر 
این بارندگی ها و سرما بیشتر باغات زرشک 
و مزارع زعفران تحت تاثیر قرار گرفته است.

خسارت سیل به ۳7 رشته قنات

یزدان مهر اضافه کرد: همچنین در این مدت 
 35 بر  بالغ  استان  قنات  رشته   37 به  سیل 

میلیارد ریال خسارت زده است.وی بیان کرد: 
عالوه بر این بالغ بر پنج هزار متر از پوشش 
گلخانه ای استان بر اثر این بارندگی ها دچار 

خسارت شده است.
به گفته رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش 
مخاطرات جهادکشاورزی خراسان جنوبی در 
این مدت سبب  و سرمازدگی  مجموع سیل 
بروز خسارت 524 میلیارد ریالی به شهرستان 
های بیرجند، زیرکوه، قاین، سربیشه، خوسف، 

فردوس و درمیان شده است.
یزدان مهر بیشترین حجم خسارات را مربوط 
به شهرستان قاین با 380 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: همچنین این بالیای طبیعی در 
ریال،  میلیارد   72 بر  بالغ  بیرجند  شهرستان 
ریال در شهرستان خوسف، 11  میلیارد   20
 18 و  درمیان  شهرستان  در  ریال  میلیارد 
خسارت  زیرکوه  شهرستان  در  ریال  میلیارد 

برجای گذاشته است.

خسارت۵۲۴ میلیارد ریالی سرما و سیل به محصوالت کشاورزی

نت
نتر

 : ای
س

عک

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي کاال در استان
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هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود ، قلبش در روزی که قلب ها 
می میرند، نمی میرد.

)بحار االنوار ، ج 44 ، ص 2۷8(

جواد رضایی - دوشنبه 14 آبان در نشست خبری، رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشور بیان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور 
وظیفه تربیت نیروی متخصص و کارآمد را بر عهده دارد که  در 
رشد و توسعه کشور بسیار موثر است. صالحی عمرانی ادامه داد: 
تعداد  دارد که  ای در کشور وجود  فنی و حرفه  آموزشکده   178
170 هزار دانشجو در 100 رشته کاردانی و60 رشته کارشناسی 
به  اشاره  با  وی  باشند.  می  تحصیل  به  مشغول  آن  در  ناپیوسته 
اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای دارای 1000 عضو هیئت علمی و 
کادر آموزشی در کشور است، افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در 
ایجاد اشتغال عملکرد خوبی داشته است و میزان اشتغال  زمینه 
 دانش آموختگان به طور معمول80 درصد و در بعضی از رشته ها
100 درصد هم بوده است. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از 
ایجاد آموزشکده های دختران در شهرستان های طبس و قاین در 
کنار آموزشکده های موجود پسر این شهرستان ها خبر داد و اظهار 
کرد: تفاهم نامه با استانداری تنظیم شده است و حدود 6 میلیارد 
تومان برای اتمام پروژه های عمرانی دانشگاه فنی و حرفه ای در 
استان تقبل شده که این موضوع نشان از عزم استان برای پیشرفت 

در زمینه آموزش و تربیت نیروی کارآمد دارد.
17 رشته کارشناسی جدید به آموزشکده های فنی و حرفه ای

 استان اضافه شده است
صالحی عمرانی گفت: 63 رشته در دانشکده های فنی و حرفه ای 
استان وجود دارد که از این تعداد 20 رشته کارشناسی،43 رشته 
کاردانی می باشد، همچنین 7 آموزشکده، شامل 3 دانشکده دختران 
و 4 دانشکده پسران در استان فعالیت می کنند. وی از اضافه شدن 
17 رشته کارشناسی جدید به آموزشکده های فنی و حرفه ای استان 
خبر داد و گفت: این رشته ها در مهر سال جاری دانشجو پذیرش 
کرده اند. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور بیان کرد: دانشگاه 
فنی و حرفه ای باید با صنعت رابطه مستقیم داشته باشد و نیروی 
انسانی را برای صنعت تربیت کند، در این راستا در سراسر کشور 
تفاهم نامه هایی با سازمان صنعت و معدن، شهرک های صنعتی، 
... امضا شده است تا با توجه به  نیازمندی  اتاق های بازرگانی و 
ها،سرفصل های آموزشی به دانشجویان ارائه شود. صالحی عمرانی 
عنوان کرد: آموزش عالی برای افزایش بهره وری باید خود را به روز 
رسانی کند که این موضوع در دانشگاه فنی و حرفه ای کلید خورده 
و ضمن شناسایی رشته های مورد نیاز، سرفصل های جدیدی تعریف 
شده تا نیاز بخش های مختلف را پوشش دهد. وی با اشاره به آموزش 
مربیان و اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای،گفت: تفاهم نامه ای با یکی 
از دانشگاه های آلمان بسته شده است که بر اساس آن مربیان در 

انرژی های نو، محیط زیست و فناوری های نوین برای  خصوص 
آموزش به این کشور اعزام خواهند شد، در آینده نیز مرکز آموزش 
مربیان در تهران راه اندازی خواهد شد که دغدغه آن به روز رسانی 

مدرسان و اساتید دانشگاه خواهد بود.
دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور سطح بندی می شود

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور بیان کرد: دانشگاه های فنی 
و حرفه ای کشور با توجه به شاخص های آموزشی در 5 رتبه سطح 
بندی خواهد شد و این امکان را به دانشجویان می دهد تا با اطالع 
کامل  دانشگاه مورد تحصیل را انتخاب کنند و همچنین باعث ارتقای 
کیفی آموزش در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور خواهد شد. 
صالحی عمرانی اظهار کرد: در حوزه بین الملل تعدادی از دانشکدهای 
فنی و حرفه ای که دارای زیرساخت های مناسب ،کارگاه های مجهز 
و امکانات آموزشی مناسب بوده اند، انتخاب شده اند. وی از کلنگ 
زنی ساختمان آموزشی به مساحت 1500 مترمربع با اعتبار 3.5 
میلیارد تومان و همچنین افتتاح 2 کارگاه به مساحت 1800 مترمربع 

در دانشکده فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند خبر داد.
برای ایجاد رشته های فرآوری محصوالت استراتژیک، باید 

مسئوالن و صاحبان صنایع استان  اعالم نیاز کنند
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه در دانشکده های 

فنی و حرفه ای استان 3 هزار و 200 دانشجو در حال تحصیل 
هستند، در مورد ایجاد رشته هایی در خصوص فرآوری محصوالت 
استراتژیک استان بیان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای استان در این 
زمینه آمادگی دارد ولی برای ایجاد این رشته ها باید مسئوالن و 
صاحبان صنایع استان  اعالم نیاز کنند. صالحی عمرانی با اذعان به 
اینکه یکی از مشکالت دانشگاه فنی و حرفه ای در استان کمبود 
خوابگاه می باشد، افزود: بعضی از استان ها در زمینه خوابگاه مشکل 
دارند و استان خراسان جنوبی فقط در شهرستان بیرجند این مشکل 
وجود دارد و چون پروژه جدیدی است نیاز به کار بیشتری دارد. 
متر  افتتاح 1600  از  نیز  استان  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  رئیس 
و  متر خوابگاه، 600 متر سلف سرویس  آموزشی،900  ساختمان 
250 متر کارگاه با تجهیز کامل در شهرستان قاین خبر داد و افزود: 
در شهرستان قاین همچنین کارگاه ماشین افزار با اعتبار 350 میلیون 
تومان راه اندازی شده است که با انعقاد قرارداد با صنایع، دانشجویان 
عالوه بر آموزش، کار تولیدی نیز انجام می دهند. نخعی بیان کرد: به 
علت تغییرات نظام جدید آموزش و پرورش دوره تحصیل هنرستان از 
سه سال به چهار سال در سال جاری افزاش داشته، همچنین در دوره 
کاردانی ورودی نداشتیم که امیدواریم با اضافه شدن 17 کد رشته 

جدید در سال آینده مشکل عزیزان برطرف گردد.

دانشگاه فنی و حرفه ای باید با صنعت رابطه مستقیم داشته باشد
عکس: بی باک

در نشست خبری رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور  بیان شد:

یک موسسه آموزشی 
معتبر و با سابقه ، با درآمد 
 تضمینی واگذار می گردد.  

۰۹۱۲۴۰۶۹۸۸۶ 

               
» آگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نوبت سوم«      تاریخ: 97/08/19    شماره: 3/11350 و3/11335 
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه های  عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضالب شهر سربیشه )نواحی SA-D ، SA-B2 ( و اجرای خط انتقال رفت به 

مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
ردیف

محل اجرامشخصات پروژه
محل تامین 

اعتبار

مبلغ اولیه برآورد  براساس فهرست 
بهاء شبکه جمع آوری و خطوط 
انتقال فاضالب  و شبکه توزیع 
وخطوط انتقال آب سال1397

مدت اجرا
رتبه و گواهی

 مورد نیاز

1
اجرای حدود 11312 متر لوله گذاری با قطر200 

میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه ونقب، 
احداث 248 حلقه آدمرو  بتنی وآجری

شهرسربیشه
اسناد خزانه یا 
اوراق مشارکت 
حداقل 2 ساله

34.655.875.135
15 ماهریال

حداقل پایه5 آب 
و گواهی صالحیت 

ایمنی

2

 تهیه و تامین ،بارگیری و حمل کلیه مصالح ،
لوازم،ابزار و تجهیزات مکانیکی،لوله،شیرآالت 

ومتعلقات،ماشین آالت و نیروی  انسانی الزم جهت  
عملیات لوله گذاری با لوله  PE  به قطر250 میلیمتر 
به طول حدود 1480متر،لوله گذاری با لوله فوالدی 
به قطر250 میلیمتر به طول40 متر و احداث 3 باب 

حوضچه بتنی شیرآالت  و اتصاالت

شهرخوسف
اسناد خزانه 

اسالمی حداقل 
2 ساله

3.420.816.684
حداقل پایه5 آب 4 ماهریال

و گواهی صالحیت 
ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند 

با شماره های 32433406- 32430990-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 11ظهر روز شنبه 97/09/10 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:  www.setadiran.ir  امکانپذیر است. 
پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  . پیمانکارانی که باالی 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 
قیمت خواهند شد.  اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال 97 به شرح جدول می باشد. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی 

www.setadiran.ir .صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.  لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید
 دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی  صعب العالج می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482


