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3دور ایران در 400 روز،  پیش به سوی ناشناخته ها6تقدیر از 60 پرستار برگزیده بالینی  به مناسبت روز پرستار ۵معاونت اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع( تشکیل شد

مرز؛ فرصت یا تهدید؟!

پخش گزارشی در این شبها  از صدا 
و سیما  درباره ی کشف محموله ی 
قاچاق دام  و تأکید مسؤولین در این 
گزارش بر اینکه خراسان جنوبی سومین 
کشور  در  دام  قاچاق  حوزه  در  استان 
است، برای خیلی از مردم تعجب آور 
وتأسف انگیز و برای بعضی ها سرشار 
من  برای  اما  بود!  عمیق  خجالتی  از 
که سالهاست نه تنها درباره ی قاچاق 
دام که از کریدورهای طالیی قاچاق 
قاچاق  مخدر،  مواد  قاچاق  سوخت، 
کشاورزی  قاچاق محصوالت  انسان، 
مهم و بومی منطقه و قاچاق انواعی از 
کاال از خراسان جنوبی می نویسم، نه 

تنها تعجب انگیز و... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

 

تا یک ماه آینده شرایط 
اقتصادی مردم بهبود پیدا می کند

صفحه 6

صفحه 6

انتقاد سعید جلیلی از حرکت 
آلزایمری برخی سیاسیون

صفحه 6

به مردم با صداقت بگویید 
مشکالت حل نشد

اظهارات تلخ معاون
 رئیس جمهور

صفحه 6

سهم اشتغال معلوالن استان کمتر از ۲ درصد
وجود بیش از  ۲۲ هزار معلول در خراسان جنوبی در حالی است که بر اساس اخبار در هشت ماهه سال جاری فقط ۲۶۲ فرصت شغلی پایدار برایشان فراهم شده است
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تشییع پیکر پاک شهید مشرقی در امامزاده عبدا... کارشک 
صفحه 5

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب ۱ 

 0۵6۳۲۲۳۷0۷۷ - 0۹۱۵۵6۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جشنـواره فـروش ویـژه 
محصوالت گرمایشی  شرکت

)پکیج- رادیاتور(
حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲۹  /  ۳۲4۲04۹۹

هفته محیط زیست
 بر تالشگران و ایثارگران این عرصه مبارک باد

خدمات مدیرکل محترم محیط زیست استان و ادارات تابعه و کارکنان 
خدوم محیط زیست قابل ستایش است 

با آرزوی توفیقات روز افزون برای شما عزیزان 
روز هوای پاک مبارک

مرکز معاینه فنی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

جناب آقای علی شهابادی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیریت شرکت بیمه دانا خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده و از خداوند متعال  توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم. 

همچنین از جناب آقای مهدی سوری بابت زحماتی که چندین سال در صنعت بیمه
 و شرکت های مسافربری کشیده اند کمال تشکر را داریم.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی

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 ۲3 / 09036۲40644

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی درنظر دارد: عملیات اجرایی پروژه مهمانسرای دفتر استان واقع در بیرجند - بهشتی 7 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی
 به صورت پیمان با مصالح براساس آخرین دستورالعمل پیمان سرجمع با مشخصات ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

زیربنا محل اجرای پروژهشرح پروژهردیف
)مترمربع(

برآورد اولیه
)ریال(

مبلغ ضمانتنامه بانکی)ریال(
با مدت اعتبار ۳ ماه

مدت اجرای 
کار

حداقل رتبه

۱۲4 ماه6۸۱۱۳/640/۲۹۱/۲۱4۷00/000/000بیرجند - بهشتی ۷پروژه احداث مهمانسرای دفتر استان۱

1- مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ اولین آگهی شنبه )97/10/29(  تا پایان وقت اداری پنجشنبه )97/11/11 ( می باشد.
2- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت ها می باشد. 3- نشانی تحویل پیشنهادات: بیرجند- بهشتی 7- دبیرخانه اداره کل کمیته امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 

 4- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها شنبه 97/11/13ساعت 9 صبح  - سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد امام )ره( . متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با مراجعه به اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
خراسان جنوبی یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32232408 - 056 مدیریت تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 

تماس حاصل فرمایند.

مناقصـه عمومـی )یک مرحله ای(

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

اطالعیه ثبت نام باقیمانده زمین های صنوف آالینده
با توجه به اعالم شرکت تعاونی صنوف آالینده در خصوص واگذاری امتیاز زمین برای رسته های 

خرده فروشی مصالح ساختمانی و خرده فروشی موزائیک از تاریخ انتشار به مدت 5 روز 
جهت ثبت نام به دفتر اتحادیه واقع در خیابان مفتح - بین مفتح 50 و 52 مراجعه نمایید.

اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی بیرجند

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵0 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری ۲،  مجتمع پوشاک قاسمی
0۹۱۵۱64۸۲۸6 - 0۵6۳۲۲۳6۲۲۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

فروش  درکلیه آژانس های هواپیمایی بیرجند

برقـراری پروازهـای هواپیمـایی آتـا 
    ساعت 9/10 بیرجند- تهرانشنبـه ساعـت 6/30 تهـران - بیرجنـد
    ساعت 9/10 بیرجند - تهرانسه شنبه ساعت 6/30 تهران -   بیرجند
  ساعت 11/3۵ بیرجند- تهرانچهارشنبه ساعت 7/40 تهران - بیرجند

دفتر مرکزی آژانس جلوه: 3۲۲۲۷۷۷0     دفتر فرودگاه: 3۲3۱3۷۵۷
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 »سایپا« شبانه »پراید« را گران کرد

گروه خودروسازی سایپا ، قیمت انواع مختلف خودروی خانواده پراید را افزایش داد.شرکت سایپا انواع محصوالت خانواده پراید
 را حداقل ۳۰ درصد افزایش داده بود که در اقدامی عجیب روز گذشته نیز اقدام به افزایش مجدد قیمت این محصوالت کرد. بر این اساس 
قیمت خودروی پراید ۱۱۱ در طول این هفته ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، قیمت پراید ۱۳۱ نیز ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

سرمقاله

مرز؛ فرصت یا تهدید؟!

*هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... محصوالت کشاورزی مهم 

از خراسان  از کاال  انواعی  قاچاق  و  منطقه  بومی  و 
جنوبی می نویسم، نه فقط تعجب انگیز و خجالت آور 
نبود،  بلکه تأکیدی دوباره بود بر نگرانی های عمیق 
همیشگی ام درباره ی آینده ی این استان؛ استانی 
که خوشبختانه یا بدبختانه بیش از ۴۲۰ کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان دارد و از آن سو، به واسطه ی یک 
استان به دریای جنوب، و از سوی دیگر به واسطه دو 
استان به آسیای قفقاز و نیز از پیکره ی پهنش در غرب 
به کویرستان ایران و مرکز کشور متصل می شود! به 
نظرم می آید هدف از تهیه و پخش گزارش هایی از 
این دست،  اگر تنها قرار باشد تلنگری به مسؤوالن، 
نمایندگان محترم در مجلس و دستگاههای متولی باشد، 
به هدف غایی خود رسیده است؛  تلنگری که به آنها 
یادآوری کند هرچه از خراسان جنوبی غفلت کنند، بار 
زحمتش را آن سوی کشور الجرم باید بر دوش دیگران 
تحویل بگیرند، تلنگری که به آنها گوشزد کند اگر به 
نوار مرزی استان و مرزنشینان خشکسالی زده خراسان 
جنوبی و خسته از سالها غفلت و سهل انگاری و بی 
توجهی مسؤوالن توجهی نشود وانگهی به جای کاال، 
تروریسم و به جای برخی اسباب اقتصادی، اثاث ضد 
امنیتی از این مرزها به همه جای کشور قاچاق می شود،  
تلنگری که به برخی مسؤوالن خواب زده ی پایتخت 
نشین مرتب هشدار دهد که مدخل ورودی برنامه های 
دشمن برای تغییر بافت جمعیتی مرزها و ایجاد ساز و 
کارهای جدید ضد امنیتی با پایه ی انسانی در شرق می 
تواند خراسان جنوبی باشد! قطعاً اگر این روزها مسؤوالن 
از جمله استاندار محترم با نگاهی اولویت دار به احیاء و 
رونق بازارچه های مرزی و بازگشایی محورهای گمرکی 
و صادراتی همت گماشته اند، بخشی از نگرانی های به 
جاییست که در این حوزه و با افق دیدی بیشتر از آنچه 
اکنون هست به آن واقفند، و اگر در تالش مضاعف 
برای به میدان کشاندن مسؤوالن کشوری، خستگی 
ناپذیرند، به دلیل اهمیتی است که خراسان جنوبی و 
مرزهای شرق کشور برای آنها ترسیم کرده است. اکنون 
احساس می کنم چهل سال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، هرچند شهرهای خراسان جنوبی که برخی 
روزگاری جزئی از سایر استانها بوده اند، به توسعه و 
پیشرفت قابل توجهی نزدیک شده اند اما واقعیت آن 
است که اصل موضوع در حقشان ادا نشده و چنانچه 
چهل سال دیگر هم بگذرد و تغییر نگاهی در نوع 
نگرش مسؤوالن کشوری و مردم و مسؤوالن استانی 
به توسعه ایجاد نگردد موضوعاتی همچون »قاچاق«، 
بدیهی ترین معضالت و  مشکالت استان باقی خواهند 
ماند و خود را برای تحمل فشار و زحمت  معضالتی 
سخت تر از این باید آماده کنیم!  ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

های  ظرفیت  با  استان  این  حتم  به  سرمقاله(..  )ادامه 
بزرگش، شایسته ی پیشرفت های بزرگ تر است 
و چه بسا با وجود همین ظرفیت ها و در صورت 
غفلت و بی توجهی، آبستن معضالت بزرگ تری 
هم باشد. من هنوز مرز را در صورت توجه بیشتر، 
فرصت بزرگ می دانم، نه حتی یک تهدید بالقوه 
در حوزه های اقتصادی یا اجتماعی یا امنیتی! به 
مثلث  خصوص  این  در  باشد  الزم  رسد  می  نظر 
ریزان  برنامه  و  طراحان  و  ها  رسانه  مسؤوالن، 
اقتصادی- سیاسی و اجتماعی در حوزه دانشگاهی، 
طرح نجات مرز خراسان جنوبی را از وضع موجود 
کمک  با  شدنش  عملی  برای  و  ارائه  و  تدوین 
مجمع نمایندگان محترم در مجلس پافشاری کنند.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

استخدامیدستگاههای
اجراییمشخصشد

ص شد
استخدامی  آزمون  ششمین  نام  ثبت  خبر-  شبکه 
دستگاه های اجرایی یکشنبه ۳۰ دی  از طریق سایت 
نشانی  به  دانشگاهی  جهاد  آزمون  مرکز  اینترنتی 

www.hrtc.ir آغاز می شود.
فراگیر  مشترک  امتحان  ششمین  نهادهای 
اراضی  امور  »سازمان  شامل  اجرایی  دستگاه های 
کشور، بانک ملی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان 
های امور مالیاتی، بهزیستی، تعزیرات حکومتی، ثبت 
اسناد و امالک کشور، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 
حفاظت محیط زیست، خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
مهندسی  یارانه ها، شرکت  هدفمندسازی  شیالت، 
تهران،  اورژانس  مرکز  کشور،  فاضالب  و  آب 
وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، 
معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش 
و جوانان هستند. داوطلبان می توانند برای آگاهی از 
و شغل محل های  احراز  به شرایط  مربوط  جزئیات 
استخدام، به دفترچه راهنمای آزمون که همزمان با 
شروع ثبت نام منتشرخواهد شد مراجعه کنند.ششمین 
های دستگاه  فراگیر  مشترک  استخدامی   امتحان 
 اجرایی، ۱7 اسفندماه امسال برگزار می شود. تاریخ و 
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و سایر موارد در 

دفترچه راهنمای ثبت نام، اعالم خواهد شد.

 خبر خوش

احتمالاجرایدوبارهجریمهسربازیپیشنهادمجلسبرایقیمتبنزین

فارس-سامانه  صدور حواله  الکترونیک از آبان ماه سال جاری 
برای دستگاه های اجرایی راه اندازی شد. این سامانه جایگزین 
صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به 
صورت مکانیزه و بدون نیاز به شعبه بانک جابه جا می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق 
بانکدار دولت  به عنوان  بانکی،  و  پولی  قانون  ماده  )۱۲( 
دولتی  حساب های  نگهداری  به  موظف  و  شده  شناخته 
و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده 
است؛ اما ساختار متمرکز این  بانک و فقدان شعبه  و واحد 
آن  به  منجر  قبل  دهه های  از  ایران  در سراسر  عملیاتی 
تکالیف  ایفای  به  شد که وظایف عمده  شعبه ای مربوط 

دولتی  حساب های  نگهداری  ویژه  به  و  دولت  بانکداری 
شود. واگذار  دولتی  بانک های  برخی  به  موقت  طور  به 
روند نگهداری حساب های دولتی  این  ادامه  آنکه  ضمن 
در بانک های تجاری تبعات و معضالت دیگری هم به 
همراه داشت که از جمله آنها می توان به»تعدد و پراکندگی 
حساب ها نزد شبکه  بانکی«، »عدم امکان کسب اطالع از 
وضعیت حساب ها«، »عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک 
مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک های 
عامل«، »زمان بر بودن فرآیند وصول درآمدهای دولتی« 
امور  بر  مؤثر  و  برخط  کنترل  و  نظارت  امکان  »عدم  و 
خزانه داری کل« اشاره کرد. از این رو با توجه به معضالتی 
که اشاره شد، قانونگذار در ماده  )9۴( قانون برنامه پنج ساله  
پنجم توسعه  عمال به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و 
انتظام بخشی در حساب های دولتی بود. در این راستا در 
مردادماه ۱۳9۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای 
و  نهادها  و  دولتی  و شرکت های  موسسات  وزارتخانه ها، 
مسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار 

رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب های دولتی دوباره به 
بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم 
و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.
به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی 
در سامانه صدور حواله ی الکترونیک که از مردادماه سال 
خزانه  برای  ادامه،  در  و  کشور  خزانه داری کل  برای   9۵
صدور  جایگزین  رسیده،  بهره برداری  به  استان ها  معین 
چک شده و به گونه ای طراحی شده که حواله صادره به 
صورت کاماًل مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال 
وجه دستگاه اجرایی جابه جا شده و پس از تأیید نهایی، 
بدون نیاز به مراجعه ی حضوری به شعبه ی بانک، انتقال 
می گیرد.  صورت  وقت  اسرع  در  مقصد  حساب  به  وجه 
ملی  شبکه ی  بستر  از  بهره مندی  جهت  به  همچنین 
احراز  نماد جهت  همان  یا  توکن  از  استفاده  و  اطالعات 
است.  برخوردار  باالیی  امنیت  از  امضا،  دارندگان  هویت 
جمهوری  دولت  اجرایی  دستگاه های  ترتیب  این  به 
با  خود  پرداخت های  در  پس  این  از  ایران  اسالمی 

به  مجهز  کاغذ،  بر  مبتنی  و  سنتی  فرآیندهای  از  گذر 
و  می شوند  روز  اقتضائات  با  مطابق  و  امن  نوین،  ابزار 
مجموعه  توانمندی  و  چابکی  به  منجر  امر  این  قطعاً 
شد. خواهد  وجوه  به موقع  تخصیص  در  دولت  مالی 
انتظار می رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
دستگاه های اجرایی و دیگر عوامل در این پروژه؛ تامین 
مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل 
مناسب گردش حساب های هزینه ای، ممانعت از استفاده 
نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به 
زودی حاصل و از نتیجه ی آن آحاد جامعه بهره مند گردند.

آبان  از  الکترونیک  حواله   صدور  سامانه   است  گفتنی 
)به  آزمایشی  اجرایی  دستگاه های  برای  جاری  سال  ماه 
ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات 
شد. اندازی  راه  کشاورزی(  جهاد  و  اطالعات  فناوری  و 

جایگزین چک در دستگاه های اجرایی راه اندازی شد

تابناک- ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 9۸ در گفتگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه این کمیسیون 
برای تشکیل کمیته تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی، 
گفت: اخیراً نمایندگان ۳ پیشنهاد درباره قیمت حامل های 
انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به کمیسیون تلفیق ارائه 

کرده اند.
وی ادامه داد:یکی از پیشنهادات این است که درصدی 
از نیاز مردم به بنزین که روزانه ۶۰ میلیون لیتر می شود 
را با همان کارت سوخت به قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه 

کنیم و مازاد مصرف نیز که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر 
می شود به قیمت فوب خلیج فارس که بین ۲ تا ۳ هزار 
تومان است، عرضه شود. وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر 
نمایندگان عرضه روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین به صورت 
کارت است، افزود: به دلیل اینکه تولید بنزین در کشور 
روزانه باالی ۱۰۰ میلیون لیتر است پیشنهاد شده تا مازاد 
تولید به قیمت فوب خلیج فارس به سایر کشور ها صادر 
از آن به وزارت بهداشت، آموزش  شود و منابع حاصل 
شود. داده  اختصاص  کشور  دفاعی  بخش  و  پرورش  و 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 9۸ کل کشور تصریح 
کرد:یک پیشنهاد دیگر این است که در ماه به هر کارتی 
۶۰ تا ۱۰۰ لیتر بنزین اختصاص داده شود و هر فردی 
که بیشتر از این نیاز داشت به قیمت فوب خلیج فارس 
این  از  هرکدام  در  کرد:  اظهار  حسن بیگی  کند.  تهیه 
انرژی  از فروش مازاد حامل های  ارائه شده  پیشنهادات 
به ویژه بنزین و گازوئیل حدود ۳ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد 
تومان دولت درآمد کسب می کند که در کمیته تشکیل 
شده بنا بر این است که پیشنهادات ارائه شده بررسی و 

تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.

برنامه و بودجه مجلس شورای  ایرنا- رئیس کمیسیون 
سربازی  ریالی  جریمه  طرح  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
در الیحه بودجه نیامده است، گفت: البته نمایندگان این 
طرح را پیشنهاد دادند تا سال آینده لحاظ شود ولی این 
است. مسلح  نیروهای  ستادکل  با  مذاکره  به  منوط  امر 
حزب  مرکزی  شورای  جلسه  در  تاجگردون  غالمرضا 
بودجه  الیحه  وضعیت  آخرین  تشریح  به  ملی  اعتماد 
بودجه نظامی  از جزئیات  9۸ کشور پرداخت و گزارشی 
و فرهنگی را ارائه کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
جریمه  طرح  اجرای  مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس 

این  گفت:   9۸ سال  بودجه  الیحه  در  سربازی  ریالی 
پیشنهاد  نمایندگان  نیامده است ولی  موضوع در الیحه 
دادند سال آینده نیز لحاظ شود. با این حال این مساله 
منوط به مذاکره با ستادکل نیروهای مسلح شد و حدس 
می زنم که اگر منابع صرف خود نیروهای مسلح شود، 
احتمال موافقت با آن افزایش می یابد.وی ادامه داد: سال 
موافقت  قانون  این  با  مسلح  نیروهای  ستادکل  گذشته 
نکرد و مقام معظم رهبری گفتند، موافق نیستند و اگر 
کسری بودجه  دولت جبران می شود ایرادی ندارد که در 
نهایت برای سال 97 دوباره تصویب شد.تاجگردون ادامه 
داد: فکر می کنم امسال هم بتوانیم این طرح را در قانون 
مجلس  در  موضوع  این  اگر  و  بیاوریم   9۸ سال  بودجه 
دچار  جوانان  اینکه  برای  اما  می آورد،  رای  شود،  مطرح 
مشکل نشوند، ابتدا با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگ 
خواهیم کرد و سپس اقدام می کنیم.وی با اشاره به بودجه 
نهادهای فرهنگی و آنچه به موسسات و  نهادهای دینی 
و فرهنگی داده می شود، گفت: ما تالش کردیم تا بودجه 
تعداد قابل توجهی از این نهادها را کم کنیم و خوشبختانه 

موفق هم شدیم.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۲۵- ۱۳۹۷/۹/۱۰ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس سپهری پور فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۴۰۵ صادره از حوزه ۷ زابل به شماره ملی ۳۶۷۲۷۴۰۵۲۷ در پرونده کالسه ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۸۰۰۴۰۰۰۰۰۳ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۴۷۲ متر مربع پالک های ۲۷۷ و ۲۷۸ و قسمتی از ۱۳۴ فرعی از ۴- اصلی مزرعه سوقات بخش ۵ نهبندان به صورت انتقالي مع الواسطه از مالکین رسمی )محمد جهاندوست و عباس کربالیی صادق و ابوتراب شهابی(  

به آدرس مزرعه سوقات نهبندان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا 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 متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/29            تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/15                                               سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )درحال تصفیه(
به شماره ثبت ۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۱۶۸۷۱ - نوبت سوم

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۶/۹ شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر منحل 
 گردیده، لذا طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست 
می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ 
نشر آگهی نوبت اول لغایت ۶ ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند خیابان شهید تیمورپور 
کوچه - پالک ۴۴ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۹۱۱ - ۰۹۱۵۹۶۱۱۳۰۲ تماس حاصل فرمایند.  
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و به 
اطالع عموم رسیده، پس از انقضای مهلت قانونی هیچ گونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

اعضای هیئت تصفیه و مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )درحال تصفیه( 
آقای امید یوسفی )رئیس تصفیه( - آقای غالمحسین بهزادیان )نایب رئیس تصفیه(

آقای جهانگیر غفاری هریوند )منشی تصفیه(- آقای جهانگیر غفاری هریوند )مدیر تصفیه(

شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( 
)نوبت دوم(                     شماره ثبت: ۹۳2

با توجه به این که جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاورپیشه )نوبت اول( در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۷ 
به حد نصاب قانونی نرسید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده )نوبت دوم( که روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ راس ساعت ۹ صبح در محل کشتارگاه 
خاورپیشه واقع در معصومیه انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد اصالتا و یا وکالتا شرکت فرمایند.

دستور جلسه : اصالح مواد ۲۳، ۳۳ و ۴۷ اساسنامه.                                 هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( 
)نوبت دوم(           شماره ثبت: ۹۳2 

با توجه به این که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاورپیشه )نوبت اول( در تاریخ 
۹۷/۱۰/۲۷ به حد نصاب قانونی نرسید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( که روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۰ صبح 
در محل کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد اصالتا و یا وکالتا 
شرکت فرمایند. دستور جلسه : ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت ۲- رسیدگی به 
صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شرکت ۳- تعیین روزنامه کثیراالنتشار ۴- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

اطالعیــه
در راستای اجرای آیین نامه نحوه انتخاب رؤسای هیئت های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان 
استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مجمع عمومی  انتخاب رئیس هیئت تنیس روی میز استان را 
برگزار کند. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می شود حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی به نشانی: 

بیرجند - مفتح ۲۷ استادیوم آزادی - حوزه ورزشی اداره کل، شخصا مراجعه و ثبت نام کنند. 
مدارک مورد نیاز :

 ۱. اصل شناسنامه و رو گرفت آن ۲. آخرین مدرک تحصیلی و رو گرفت آن ۳. ارائه خالصه ای 
 از سوابق ورزشی و مدیریتی ۴. اصل کارت پایان خدمت و روگرفت آن ۵. سه قطعه عکس ۴×۳ 

 ۶.کپی کارت ملی ۷. تکمیل فرم های ثبت نام
شرایط احراز : 

۱. اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و یکی از ادیان رسمی کشور ۲.تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران و اقامت در استان ۳. دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن ۴. دارا بودن حداقل تحصیالت 

لیسانس ۵. نداشتن سوء سابقه کیفری
 در صورت اعتراض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر به مدت ۱۰ روز پس از برگزاری انتخابات، 
شکایت خود را به همراه مستندات جهت ارجاع به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون 

مربوطه ارسال نمایید.          تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۲۹

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازههایسبکبـاپوشش
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آموزش آتش نشان افتخاری در بیرجند

صداوسیما-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت:  دوره آموزشی افتخاری با همکاری دانشگاه علمی-
کاربردی شهرداری برگزار شد. حسینی، با بیان اینکه در این دوره 55 نفر آقا و خانم شرکت کردند، افزود: دوره آموزشی با هدف 
اشاعه فرهنگ ایمنی و آموزش حداکثری مردم با شعار شهری ایمن با مشارکت شهروندان از سوی سازمان آتش نشانی برگزار شد.

شهرداری المان برای محصوالتی مانند عناب، زعفران 
و زرشک را برای میادینی که فاقد المان هستند را اجرا 

فرماید. واقعا الزمه البته واقعا المان باشه نه ....!!!
915...254
 سالم. چرا بنیاد مستضعفان جوابیه ای برای اینهمه 
پیامک و درد دل مردم مال باخته که حدود 2۰۰ 
گویند  می  مالباختگان  وقتی  نمیده؟  هستند  نفر 
عوامل بنیاد اونا رو راهنمایی کردن و زمینا رو تایید 
کردند به نظر شما همه مردم دروغ می گویند؟ اگه 
بنیاد فقط یک کلمه می گفت که در جریان نقل و 
انتقاالت نیست کدام آدم عاقلی این زمین ها رو می 
خرید؟ وقتی سازمانی که خودشو مالک بخشی از 
این زمینا میدونه به مردم میگه مشکل زمینا حل 
شده و روزنامه آوا هم این مطلب رو چاپ می کنه 
و در تمام مراجعات مردم این مطالب تایید میشه! 
جوابگو  نباید  اومده  پیش  مشکل  این  که  اکنون 
باشه؟ نهادهای نظارتی استان و حفاظت ها نباید 

پیگیر این صحبت مردم باشند؟
ارسالی به تلگرام آوا
 ... نظافت خیابان  بد  اوضاع  از   کاش گزارشی هم 
مهرشهر بذارین. اصال یکی نیست جوی ها رو تمیز کنه
ارسالی به تلگرام آوا
قیمت مسکن و زمین در بشرویه به شرط خواستن 
مسئوالن منطقه قابل حل است اگر برای زمین های 
شهرک سجادیه و بلوار قائم پروانه صادر شود و وام 
مسکن بدهند به سرعت به نصف کاهش می یابد 

ولی افسوس از تصمیم گیری.
ارسالی به تلگرام آوا
از مسئوالن عزیز قضایی درخواست می گردد قیمت 
سکه های مندرج در مهرنامه هایی که به طالق منجر 
می شود با توجه به قیمت غیر واقعی سکه و طال 
و لزوم توجه به زندگی طرفین قیمت روز و بازار را 
محاسبه نکنند. حتما مالحظه نمایند زیرا هستند خانم 
های بسیار اندکی که برای گرفتن سکه حاضرند خود 
را به هر دری بزنند و چون یک اختالف کوچک پیش 
آمد تهدید به طالق کرده و یا کاری کنند که طرفشون 
مجبور به طالق گردد تا یا به خواسته شون برسند و 
یا به ثروت باید خدا را در نظر داشت و قیمت روز عقد 
را محاسبه و مطالبه کرد و یا حداکثر بر اساس نرخ 
تورم ساالنه قیمت زد نه نرخی که براساس احساسات 
دالالن و بازار و یا کینه توزی مستکبران به جامعه 

تحمیل شده است چون ما مسلمانیم .
ارسالی به تلگرام آوا
آقای استاندار ! سال تمام شد و بسته حمایتی کارمندان 
نرسید! این رو که قول دادن و صد بار مصاحبه کردن تو 
خالی از آب در آمد، خدا به داد دل کارگرا برسه که همین 

قول رو هم بهشون ندادن، هرچند همدردیم با هم!
915...212
باسالم به آوا محترم و زیر مجموعه لطفا راهنمایی و 
رانندگی سری به کوچه های شهرک چهکند بزنند  با 
کوچه های تنگ بنده خدا ماشین نفتکش با نشت 
گازوئیل که کوچه را به گند کشانده بماند دو خودررو 
سواری دارد جلوی منزلمان پارک و سد معبر می نماید 

تذکر هم داده شده ولی کو گوش شنوا.
915...128
به مسؤالن شهرداری و راه و شهرسازی بفرمایید آخر 
سال شد به زودی حجم باالیی از مسافران به بیرجند 
می آیند برای دهمین سال شاید بیشتر میگم ورودی 
های بیرجند اصال مناسب نیست چرا ورودی های شهر 
که پیشانی هر شهری است بسیار نازیبا و زشت است و 
افتضاح است از سمت مشهد نیاز به تقاطع غیر همسطح 
بزرگ می باشد چرا فقط بودجه رو بهانه می کنند میدان 
آیت ا... عبادی بسیار نازیبا و زشت است از سمت زاهدان 
هم مقداری اصالح نیاز است مسئوالن زمان به سرعت 

می گذرد کو شهر زیبای کشور؟ با همین ها......
915...6۰8
اگر واقعا بنیاد مستضعفان می خواهد عدالت را رعایت 
کند و باعث گرانی زمین نشود باید برای هر گروه 
شغلی و صنف و اداره یک قطعه در نظر بگیرند. بعد بین 
متقاضیان آن صنف که فاقد مسکن هستند قرعه کشی 

کنند و به قیمت کارشناسی بفروشند.
91۰...673
اشتغال خانگی از مسائلی است که اگر در استان به آن 
توجه شود خیلی می تواند کمک کند.اخیرا خبر زمینه 
سازی برای بیمه شدن زنان خانه دار منتشر شد و برای 
بخش زیادی از مردم خبر خوشحال کننده ایست.

امیدوارم در عمل شاهد رخداد این موضوع باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا
چند روز پیش مسافری از شهر دیگر داشتیم متاسفانه 
در بیرجند جاهای گردشگری کم داریم آنهایی هم 
که هستند تعطیل هستند به نظر من جاهای خاص 
استان مثل عمارت اکبریه و عمارت رحیم آباد و ارگ 
زیبای کاله فرنگی و... که نشان پیشینه استان ماست 
در شیفت عصر هم باید برای بازدید باز باشند چرا که 
خیلی از گردشگران بعدازظهرها را برای بازدید از جاذبه 

های گردشگری انتخاب می کنند.
915...345

بخش  نهبندان  شهرستان  از  آباد  سهل  روستای 
شوسف مسیر آسفالت خوبی ندارد ، روشنایی مناسبی 
ندارند، امکانت ورزشی ندارد و نداشتن حداقل کار برای 
امور زندگی که جوانان از روستا به شهر کوچ نکنند 

خواهشمندیم رسیدگی شود.
ارسالی به تلگرام آوا
در روستای بجد زندگی می کنیم متاسفانه اینجا به 
هیچ عنوان آنتن دهی تلفن همراه ندارد، با مسئوالن 
مرتبط زیاد صحبت کرده ایم،می گویند باید بودجه 
از تهران بیاد تا دکل جابجا شود، اگر خدای نکرده 
برای من یا امثالم اتفاقی افتد چگونه ارتباط بگیریم به 
)اورژانس، آتش نشانی و یا.....(، آخه این درسته حومه 
مرکز استان این چنین باشه خواهشمندم پیگیری کنید
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری- شاید گردشگران زیادی را دیده  باشید که با “ون” سفر 
می کنند، اما در ایران تعداد کمپرسواران محدود است و بیشتر گردشگران 
خارجی این سبک را انتخاب می کنند که سبک متفاوتی از سفر را با همراه 
داشتن تمام امکانات خانه شان تجربه می کنند، چالش ها و سختی هایی را به 
خود می بینند، اما خیال شان از خانه شان راحت است و دغدغه اسکان ندارند.
ون خانواده چهار نفره لطیفی، حدود 15۰ روز است که خانه  شان شده و 
قرار است سفرهای زیادی را با هم بروند. این خانواده چهار نفره متشکل از 
محمد لطیفی 35 ساله پدر خانواده، فریبا لطیفی 29 ساله مادر خانواده، پارسا 
لطیفی 1۰ ساله پسرخانواده و پرنیا هفت ساله دختر خانواده است و تاکنون 
مازندران،  گیالن،  اردبیل،  زنجان،  قزوین،  اراک،  اصفهان،  های  استان 
گلستان، سمنان، خراسان شمالی  و رضوی را دیده اند و  خراسان جنوبی  را 
به عنوان دوازدهمین استان مقصد سفر خود برگزیدند. این خانواده دوست 
داشتنی و اهل سفر را در هتل کوهستان بیرجند مالقات می کنم و با آنها 
به گفتگو می نشینم. وارد خانه ماشینی که شدم، تمام امکانات را می توانستم 
در نگاه اول ببینم، از سینک ظرفشویی گرفته تا اتاق خواب پارسا و پرنیا که 

تقریبا می توان گفت باالی سر پدر خانواده بود.  

سفر 400 روزه دور ایران  را از 20 مرداد شروع کردیم

دانشجوی  او  کنم.  می  شروع  خانواده  مادر  لطیفی،  فریبا  با  را  صحبتم 
با  است،  مسلط  فرانسه هم  زبان  به  و  طبیعت  عاشق  گردشگری،  رشته 
لهجه  شیرین اصفهانی می گوید: سفر 4۰۰ روزه  ما باالخره بعد از دو ماه 
برنامه ریزی و تالش شبانه روزی، روز شنبه 2۰ مرداد 97 آغاز شد. االن 
تقریبا 15۰ روزه که در سفر هستیم، ما خودمان اهل اصفهانیم و سفر ما هم 
از اصفهان شروع شده است. وی هدف خود از این سفر 4۰۰ روزه را ارتباط 
گیری با راهنمایان تور و تدوین اطلس گردشگری و نیز جذب توریست 
از  افزاید: قصد داریم  اطالعات مناسب و مفیدی که  بیان و می  بیشتر 
مقاصد گوناگون گردشگری به دست می آوریم را در قالب سفرنامه های 
مصور و مکتوب در اختیار مردم کشور و دنیا قرار دهیم. وی ادامه می دهد: 
همچنین با تهیه طوماری که به امضای مردم مهمان نواز ایران عزیزمان 
خواهد رسید، از مردم سراسر جهان دعوت کنیم به کشورمان سفر کنند. وی  

تاکید می کند شرکت ما یک شرکت فرهنگی است. 

قصد داریم کتابی درباره گردشگری  چاپ کنیم

این بانوی فعال گردشگری ادامه می دهد: در دنیا به گردشگری به عنوان 
صنعت نگاه می کنند و چون این صنعت در کشور ما نوپاست، برنامه های 
فرهنگی بیشتری در این زمینه داریم و در حال نوشتن کتابی در زمینه 
های  استان  های  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  هم  گردشگری 
اینستاگرام مان معرفی می کنیم،  از طریق سایت  و صفحه  را   گوناگون 
عنوان می کند: به دنبال کشف مسیرهای جدید برای گردشگران هستیم و 
قصد داریم پس از این 4۰۰ روز در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنیم 
به  اینکه سفر  به  اشاره  با  را در آن جا عرضه کنیم. وی  این اطالعات  و 
استان ها دنیای تازه ای به روی ما باز کرده است، ادامه می دهد: جاذبه های 

گردشگری کشور ما آن قدر زیاد است که باید وقت بیشتری برای دیدن 
آن ها صرف کنیم. مادر خانواده گردشگر با بیان اینکه در این سفر هر کدام 
از اعضای خانواده خاطرات خود را جداگانه خواهند نوشت، می گوید: فیلم و 
عکس های گرفته شده در این سفر در یک نمایشگاه بین المللی در معرض 

دید عموم قرار خواهد گرفت.

اولویت ما سفر به استان های کمتر شناخته شده است

به  ما  سفر  اولویت  می کند:  اظهار  جنوبی  خراسان  به  سفر  مورد  در  وی 
استان ها دیدن و معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده آن است.

ایران  اینکه صنعت گردشگری 2 دهه است که در  بیان  با  خانم لطیفی 
شناخته شده است، ادامه می دهد: در کشور ما از نظر قانونی و مدیریتی 
کشور  شهرهای  بین  هنوز  وی  گفته  به  می شود.  دیده  زیادی  خالهای 
پرواز منظمی وجود ندارد هنوز ما استراحتگاه های مناسب بین راهی برای 
توریست ها نداریم. مادر این خانواده در پاسخ به این پرسش که در این میان 
تکلیف درس و مشق بچه ها چه می شود، می گوید: من در طول سفر به 

آن ها درس می هم و در پایان در مدرسه امتحان می دهند.
 

گردشگری، دومین صنعت پولساز دنیا

این موضوع که صنعت  به  تأکید  با  اصفهانی  این خانواده گردشگر  مادر 
ایران  ادامه می دهد:  گردشگری، دومین صنعت پول ساز در جهان است، 
ظرفیت های زیادی در حوزه های گردشگری کشاورزی، مذهبی و طبیعی 
دارد و باید این ظرفیت ها به دنیا شناسانده شود. وی با اشاره به اینکه در 
خراسان جنوبی آثار متعدد طبیعی و تاریخی مشاهده می شود که برخی 

کمتر معرفی شده است، می افزاید: بخشی از رسالت ما شناسایی مسیرهای 
جدید گردشگری و معرفی ناشناخته ها است.

پدر خانواده گردشگر عاشق ریسک کردن
 و ون را برای سفر 400 روز تجهیز کرده است

محمد لطیفی، پدر خانواده که عاشق ریسک کردن است، می گوید:  وِن ما 
برای زندگی کامل است، چهار تخت دارد، حمام، سینک ظرفشویی، کمد 
لباس، گاز، یخچال، کابینت ها که ظرف داخلش هست و یک لباسشویی 
کوچک هم دارد. ماشین را خودمان خریدیم و متناسب با نیازهایی که داشتیم 

طراحی و تجهیز کردیم.وی ادامه می دهد: از نظر مالی، درصدد جذب حامی  
هستیم 4۰۰ روز تقریبا در تمام روستاها و شهرهای کشور سرک می کشیم 
و از نظر تبلیغات بستر مناسبی هم برای تبلیغات ایجاد کرده ایم، اما تاکنون با 

هزینه شخصی خودمان سفرمان را پیش برده ایم. 

طرح محیط زیستی را برای کودکان
 فرهنگ سازی می کنیم

ادامه  داریم،  محیط زیستی   طرح  همچنین  اینکه  بیان  با  لطیفی   محمد 
می دهد: می خواهیم فرهنگ سازی را از کودکان شروع کنیم. به طور مثال اگر 
من در محیط زباله بریزم و فرزندم به من تذکر دهد، خیلی برای من سنگین 
است و آن کار را دیگر تکرار نخواهم کرد ما الگوی فرزندان مان هستیم، اگر 

مجوزهای ما گرفته شود از همین سفرمان طرح را عملیاتی خواهیم کرد. 
وی خاطر نشان می کند: نامه سفر 4۰۰ روزه ما از طرف اداره میراث فرهنگی 
تهران به ادارات کل میراث فرهنگی استان ها ارسال شده است.به گفته پدر 

خانواده آنان در این سفر ضمن به چالش کشیدن توان خود و تجربه سبک 
متفاوتی از زندگی، قصد دارند اطالعات مناسب و مفیدی را که از مقاصد 
گوناگون گردشگری به دست می آورند در قالب سفرنامه ای مصور و مکتوب 
در اختیار مردم دنیا قرار دهند. وی یادآور می شود: در خراسان جنوبی از 
شهرهای قاین، سرایان، فردوس، بشرویه، طبس دیدن کردیم و روستای 

اصفهک برایمان خیلی جذاب بود.

کال جنی طبس از نقاط بکر و زیبای خراسان جنوبی است

وی با اشاره به اینکه کال جنی طبس از نقاط بکر و زیبای خراسان جنوبی 

است، می افزاید: انتقادی که برای این مکان دارم این است که بر فراز آن 
سرویس بهداشتی درست کرده اند و این عاقالنه نیست که طبیعت بکر را 
خراب کنند. )با پیگیری های خبرنگار آو از میراث فرهنگی استان  مشخص 
یابد.( انتقال  از کال جنی  دورتر  به مکانی  بهداشتی ها  این سرویس   شد 

وی همچنین خاطر نشان می کند: در شهر بیرجند هم از عمارت رحیم آباد و 
باغ موزه های آن بازدید کردیم ولی متاسفانه زمانی که به سمت باغ اکبریه 
رفتیم ساعت 5 عصر با در بسته مواجه شدیم که این برای گردشگرانی که از 

شهرهای دیگر به این استان می آیند، جالب نیست! 
پدر خانواده گردشگر با اشاره به اینکه جاذبه های خراسان جنوبی کم نیست، 
آمدن  برای  الزم  های  زیرساخت  است  الزم  ولی  کند:  می  نشان  خاطر 
توریست فراهم شود. وی یادآور می شود: داستان های بزرگان این استان 
در مدرسه شوکتیه و دیدن دیوار یخی و بند امیرشاه برای ما جالب و قابل 
 توجه بود. عالقه مندان به صنعت گردشگری می توانید به صفحه اینستاگرام

)tourist.family( یا سایت شان به نشانی touristf.com مراجعه 
کنید و روایت های مختلف خانواده لطیفی از دیدنی های ایران را بخوانید.

دور ایران در 400 روز،  پیش به سوی ناشناخته ها
فی

طی
س: ل

عک

“ون” خانواده گردشگر به  ایستگاه خراسان  جنوبی رسید

بهمناسبتچهلمینسالگردپیروزیشکوهمندانقالباسالمی
یکدورهآموزشیدررشتههای

پیراهن-شلوار-مانتوشلوارفقطبهمبلغصدهزارتومانازاولبهمنتا۲۲بهمنماه
برگزارنماید.ضمنابرایافرادتحتپوشش

کمیتهامدادامامخمینی)ره(۵۰درصدتخفیفمینماید.
عالقهمندانازشنبه97/۱۰/۱۵الی97/۱۰/۲8

بهآموزشگاهواقعدرخیابانمفتح،بینمفتح۵۰و۵۲مراجعهنمایند.

درنظردارد

مـژده      مـژده

شمارههایتماس:۰99۰۳۱۳7۱۲۳/۰۵6-۳۲۴۴۵۱7۳

     تشـک  رویـال آســایش
انواعتشکطبیفنریوبیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان              انتقال یافت
آدرس جدید: خیابان معلم، بین معلم 10 و 12، جنب بانک ملت

09155600850
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فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

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

مسجد عاشورا - هیئت فاطمیه )س(
سخنران دهه اول: حجت االسالم و المسلمین الهی

سخنران دهه دوم: حجت االسالم و المسلمین فلسفی )امام جمعه محترم مود(
مداحان: علی نیک افروز- جعفر قاضی زاده - مجتبی گورکانی - عباس فروزان نیا 

زمان: از شنبه 2۹ دی ساعت 1۹/30    مکان: خیابان مطهری ۸



موفقیت و انرژی

علل موفقیت در کار

با انگیزه شوید!

حتی اگر در مورد هدف تان آگاهی کافی داشته باشید اما 
دارای انگیزه کافی برای پیش رفتن نباشید،این اطالعات 
به هیچ وجه برایتان کارآمد نخواهد بود.پرواضح است که 
برای راه اندازی موتور حتما باید سوخت کافی داشته 
باشید که انگیزه، همان سوخت موتور شماست. من 
همیشه می گویم انگیزه همان چیزی است که صبح 
ها شما را از رختخواب گرم و نرم بیرون می کشد و شب 
ها نمی گذارد خواب به چشم تان بیاید؛ انگار چیزی از 
 درون تان می جوشد و شما را به حرکت وا می دارد .
یکی از راه های کسب انگیزه، خواندن و شنیدن مطالب 
الهام بخش و برانگیزاننده است. تمام تالش موفقیت 
 هم همین است که به شما اجازه ندهد در میانه راه 
کم بیاورید و تا در آغوش کشیدن موفقیت، با امید و 

انگیزه ادامه دهید.

برای موفقیت در کسب و کار و زندگی 
کمتر بازاریابی کنید!

بازاریابی متمرکز تر و راهبردی تری داشته  باشید، نه 
این که برنامه های بازاریابی و بودجه تان را کامال از 
بین ببرید. این یعنی جاهایی که مشتری ندارید، یا 
هنگامی که توان پشتیبانی طوالنی مدت را ندارید، یا 
اگر از منابع تان در حوزه های مختلف استفاده می کنید، 
و  کار  و  کسب  در  موفقیت  برای  نکنید.  بازاریابی 
زندگی به جای تمرکز بر چند مجرای بازاریابی، روی 
یکی تمرکز کنید. شاید  هدف تان این باشد بهترین 
و مفیدترین وبالگ را در اختیار داشته  باشید. سعی 
دارید در عرصه  خودتان پرانرژی ترین گروه را بسازید. 
نکته این است که خودتان را ملزم کنید در یک حوزه  
مشخص از طریق یک واسطه یا مجرای مشخص 
با مخاطبان در ارتباط باشید. باهوش ترین کارآفرین ها 
برای موفقیت در کسب و کار و زندگی کمتر روی 
برای  و  کرد  خواهند  تاکید  یک باره  کمپین های 
مشتریان مرجعی مناسب خواهند بود. شما می توانید 
با ایجاد محتوای ارزشمند که آدم ها به آن نیاز دارند 
یا به آنها عالقه دارند، این کار را بکنید، هم چنین باید 
مطمئن شوید این محتواها را مرتب و قابل پیش بینی 
بازاریابی  اندرو دیویس، کارشناس  عرضه می کنید. 
می گوید: کلید گسترش مجموعه مشترکین تان این 
بگذارید.  مشخصی  قرار  مخاطبان تان  با  که  است 
زمانی  در  روز  هر  روزنامه ها  که  همان طور  درست 
قابل پیش بینی پخش می شود، محتوای اشتراکی شما 
هم باید برای مشتری طبق زمان بندی قاعده مندی 
قابل دریافت باشد. دیویس پیشنهاد می کند محتوا را 
صبح ها بین ساعات ۶ تا ۱۰ و عصرها بین ساعات 
۳ تا ۷ منتشر کنید، زمان نهار بهترین ساعت برای 

فرستادن خبرنامه های ایمیلی است،

دستمال توالت عمومی
 بالی جان شماست

اگر مشترك بودن توالت محل کارتان میان خانم ها 
و آقایان شما را آزار می دهد، باید چند نکته را بدانید. 
محققان می گویند بسیاری از نقاط توالت  به آن آلودگی 

که شما فکر می کنید نیستند. بررسی ها نشان می دهد 
کاسه توالت یکی از تمیزترین نقاط آن است و دستمالی 
که فکر نمی کنید آلوده باشد، ۱5۰  درصد از کاسه توالت 
کثیف تر است. اگر احساس نیاز می کنید، با خیال راحت 
به توالت عمومی بروید اما هرگز از دستمالی که در آنجا 

قرار داده شده، استفاده نکنید.

خانم های یائسه
 چای بنوشند

پوکی استخوان یکی از مشکالت جدی زنان باالی 5۰ 
سال است. درحالی که این روزها اغلب زنان از کمبود 
ویتامین D  و کلسیم رنج می برند و با مشکالت ناشی از 

پوکی استخوان درگیر هستند،  پژوهشگران بر این باورند 
که چای خورهای حرفه ای، به شکل قابل توجهی کمتر از 
دیگران به پوکی استخوان دچار می شوند. یافته های آنها 
نشان می دهد کسانی که هر روز دو تا سه فنجان چای 
می نوشند، ۳۷ درصد کمتر با خطر شکستگی لگن روبه رو 

هستند و استخوان های سالم تری دارند

سالم به سركه 
وداع با سفیدكننده

پزشکان هشدار می دهند که مواد شوینده را از دسترس 
کودکان دور نگه دارید چراکه هر ساله  بسیاری از کودکان 
به خاطر نزدیک شدن به این مواد پرضرر، مسموم و روانه 

بیمارستان می شوند همچنین مشکالت شدیدی برای 
چشم های آنها  ایجاد می شود. بیش از اندازه سراغ این 
مواد نروید و تا می توانید از پاك کننده های طبیعی مثل 
سرکه به جای سفیدکننده های شیمیایی استفاده کنید. 
بسیاری از مواد شوینده حتی پس از آب کشیده شدن 

می توانند جذب پوست شوند.

روغن كرچک مفید برای 
تسکین درد  مفاصل

خواص ضدالتهابی روغن کرچک به اثبات رسیده است. 
به همین دلیل برای تسکین درد مفاصل و کاهش ورم 

آنها موثر است. 

در نتیجه افرادی که دچار آرتروز و آرتریت و غیره هستند 
می توانند از این روغن استفاده کنند. نتایج یک پژوهش 
که در سال 2۰۰9 روی آرتروز زانو انجام شده است 
نشان می دهد روغن کرچک نیز به اندازه ی کپسول 
و  است  موثر  آرتروز  درد  تسکین  برای  دیکلوفناك 

عوارض جانبی این داروها را نیز ندارد.

 به خاطر 
زانوهاي تان بدوید

به شما گفته بودند به خاطر مشکالتي که زانوها ي تان 
این  بدوید؟  اینکه  یا  کنید  کوهنوردي  نباید  دارد، 
توصیه هاي قدیمي را فراموش کنید و براي سالمت 

زانوهاي تان هر روز بدوید. محققان مي گویند دویدن 
به صورت منظم نه تنها خطر ابتال به آرتروز زانو را باال 
نمي برد، بلکه مي تواند از زانوهاي شما در برابر چنین 
 مشکلي محافظت هم بکند. البته محققان مي گویند 
در شرایطي مي توانید از فواید دویدن براي زانوهاي تان 

بهره ببرید که نظم را در دویدن هاي تان رعایت کنید.

دستگاه هاي دراز و نشست خانگي را فراموش کنید. شما براي آب کردن چربي هاي شکم تان تنها به دو وزنه نیاز دارید. 
محققان مي گویند اگر هر روز تمرین هاي وزنه زني را انجام دهید، چربي هایي که به خاطر باال رفتن سن دور شکم شما 
انباشته مي شوند، از بین مي روند و دیگر هم سراغ شکم تان نمي آیند. هر چه سن شما باال برود، عضالت بدن تان کمتر 
مي شود و چربي هاي بیشتري در بدن تان جا خوش مي کند، به همین دلیل حتي اگر هنوز چربی شکمی ندارید، بهتر 
است تمرین هاي وزنه برداري را شروع کنید.خستگي هر روزتان را به پاي حجم باالي کارتان ننویسید. انجام این حرکت 
نیز به شما کمک می کند تا شکم تان را الغر تر کنید. در حالی که صورت تان در مقابل زمین قرار دارد، بر روی شکم 
دراز بکشید و سعی کنید دست ها و پاها را از روی زمین بلند کنید. برای چند ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. سپس به 

موقعیت اولیه باز گردید و یک مرتبه دیگر این حرکت را تکرار کنید.

اگر برای تنظیم قند خون ) با نظر پزشک( به انسولین احتیاج داشتید، بهتر است که مقدار قند خون را ۳ تا 4 مرتبه در 
روز توسط دستگاه گلوکومتر اندازه گیری کنید. روش مهم دیگر برای ارزیابی دراز مدت آزمایش HbA1c است. این 
آزمایش میانگین قند خون را در ۶ تا 8 هفته نشان می دهد. چشم ها و بینایی بیمار به محض تشخیص، باید توسط 
چشم پزشک بررسی شده و در صورت عدم مشکل ساالنه چک شود. عملکرد کلیه ها به محض تشخیص، باید 
توسط پزشک با استفاده از آزمایش ادرار 24 ساعته و یا میکروآلبومین بررسی شده و در صورت عدم مشکل ساالنه 
باید ارزیابی شود.پاها در هر مراجعه باید معاینه شوند.فشار خون و چربی باال و استعمال دخانیات نیز باید مرتبا توسط 

پزشک بررسی شود.مشاوره تغذیه و بررسی عادات غذایی باید توسط متخصص تغذیه بررسی شود.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

نکات مهم در مورد دیابت نوع 2وزنه برداشتن شکم را آب مي کند

دروغگویی، یکی از فراگیرترین بی اخالقی هایی است که در 
جامعه وجود دارد. البته مختص کشور خاصی هم نیست، همه 
جای دنیا گرفتارش هستند و البته راستگویی هم معیاری برای 
اعتبار بخشی به آدم هاست.تشخیص راست گفتن و یا نگفتن، 
یک موضوع چالشی در ارتباطات است. اما راه هایی وجود دارد که 

بتواند نشان دهد یک فرد راست می گوید یا دروغ.
بتواند  لبخند دلنشین  به صورتش دقت کنید: شاید یک   -
احساسات صادقانه شما را گول بزند اما آنچه در چهره یک 
فرد دروغگو اتفاق می افتد چیزی نیست که از نگاه تیزبین 

شما مخفی بماند.

کارشناسان می گویند در این روش باید خیلی به آنچه در چهره 
طرف مقابل تان اتفاق می افتد دقیق شوید. اگرچه شناسایی فرد 
دروغگو از این طریق کار دشواری است اما با دقت زیاد می توانید 
تشخیص دهید که آیا طرف مقابل شما دروغ می گوید یا خیر چرا 
که معموال گونه های فردی که دروغ می گوید سرخ می شود و 
دلیلش هم این است که فرد تا حدودی عصبی است و عصبانیت 

باعث سرخ شدن صورت به خصوص گونه ها می شود.
از دیگر نشانه هایی که می توانید تشخیص دهید فرد مقابل تان 
دروغ می گوید ، گشاد شدن سوراخ های بینی، گاز گرفتن لب ها،  

نفس های عمیق و سریع پلک زدن است.

- آیا زبان بدن یک دروغگو را لو می دهد؟ 
برای اینکه مچ یک دروغگو را بگیرید خیلی مهم است که رفتار 
کلی او را بسنجید. یک خصیصه برای تشخیص فرد دروغگو 
 شناخته شده که در هماهنگی بین رفتارهای کلی در کنار ژست او 
 از جمله صورت،  بدن ، صدا و گفتارش در تعامل با یکدیگر دیده 
می شود.یک دروغگو ممکن است دست ها و پاهایش را به درون 
بدن خود جمع کند و حرکت هایش را حین گفتگو به حداقل برساند 
و تالش کند هر حرکتی در کمترین حالت ممکن اتفاق بیفتد.یک 
دروغگو ممکن است دست هایش را پشت سرش رها کند و حرکت 
بدهد چون این حرکت نوعی بی قراری ناشی از عصبی بودن است.

چطور مچ یک دروغگو را بگیرید؟

آیه روز

پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن ]هم[ باشد برای تالش او ناسپاسی نخواهد بود و ماییم که 
به سود او ثبت می  کنیم. )سوره انبیا/آیه 94(

سخن روز

می پذیرم، همه چیز را نمی توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است. استاد 
تغییر باشیم نه قربانی آن.
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النسا  عرق   - حقارت  افقي: ۱-  
2-  ماسک - دود -  پسرامام حسن 
)ع( و شهید کربال ۳-  باد خنک - 
جنگي  گوسفند   - خورده  شکست 
4 - لنگه بار-  رقیب تام - رمق 
آخر-  امتیاز در زبان بیگانه 5 - پرنده 
مهاجر-  ابله - مفلوج ۶ - قیمت 
تحقیق  ناس -  پدر ستاره ۷ -   -
و بررسي - سخنان نامربوط بیمار 
بدحال 8 - کلمه پرسشي - قلعه 
شهر  -ملکوتي 9-  صباح   حسن 
آرزو - رودها - نامدار ۱۰ - پارچه 
میاني رویه و آسترلباس- ولي - حیا 
و آزرم ۱۱-  پول ژاپن - هر گوشه 
زمین فوتبال - گیشه ۱2 - رود پر 
آب ایران - چاشني غذایي  - با اطوار 
می آید-  رمق آخر ۱۳-  دایه ترکي 
- فرق، تفاوت - از واجبات نماز۱4- 
لوالي پا - بسیار بخشنده - روز تولد 

۱5-  دائمي - مثنوي عبید زاکاني

عمودي: ۱-  پروژکتور-  خلبان 
خوش-  خواب   -2 ژاپن  انتحاري 
انیس - محروم ۳-  بیماري عفوني 

- واگیردار-  خط موازي - گرویي 
4 - متنفر - نفس - بازگشت صدا  
- غوزه پنبه 5- نام آذري - آداب 
اسالمي  جمهوري  خبرگزاري   -
ایران ۶-  بي نظیر-  خم -کوچک 
سفالي که دوغ در آن بریزند و بزنند 
تا کره آن گرفته شود - از شهرهاي 
استان آذربایجان غربي ۷ - سائل - 
شور و غوغا  -هر یک از واحدهاي 
تخصصي درا رتش 8-  فریزر-  یار 
عروس- تحیت 9 - آفریده شدگان 

کودکان  حرکتي  کمک  وسیله   -
نوپا - پدر ۱۰ - مدرك - مقدمه 
پیروزي - شمشیر زن ۱۱- مرکز 
زینت   - مقدماتي  طرح   - ویتنام 
در  فني  ترکي-  سفید   -  ۱2 رو 
کاهن  کشیش،  کشتي   ورزش- 
- پستاندار- شبگرد -درختي بومي 
آمریکا ۱۳ - فرق سر - درختي با 
کننده  ضدعفوني  معطر-  شکوفه 
۱4 - نگهبان - چماقدار-  در بند - 

جانشینان۱5 -  امداد - آوانس

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
باستحادوردنورا1
وزراتالانراقم2
ررشسانانامتیا3
یدتبمالیمابت4
انتساردنالبو5
بهوایایهمنزر6
اسنراکشااتکی7
فیدرتایبایداه8
نوکسباتهمانی9
ایکوکینمقارر1۰
وشیامنکریسجو11
ادوردنواینوگ12
تمعنیرادرسمال13
اسراپاسناهوهی14
رهشمالساسناکرف15

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

 شهرام  مداحی
۰915  363  3647 

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

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

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷2۳۷922

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 - 0915669۳515 

10سال ضمانت

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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

۳2211684

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 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

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

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 091586244۳9- جانی

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

09155614521- زارع

نقاشی ساختمان كارنگ
با قیمت استثنـایی - كیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

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

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09۳01501544

به یک شاگرد جهت کار 
در سوپر مارکت نیازمندیم.

۳24۳9026

پخش سراسری مهرگان پخش 
حافظ )مزمز( جهت تکمیل کادر 
اداری و توزیع  خود به افراد 

ذیل نیازمند است. 
1-منشی خانم مسلط به 

کامپیوتر 2- راننده ایسوزو 
دارای کارت هوشمند و 

گواهینامه پایه دوم
 0915256۳50۷

به یک سرویس کار ماشین 
آالت راهسازی جهت کار در 

استان نیازمندیم.
0915۷21۳545 

رنگ آمیزی كناف 
و ساختمان 

09155610111 
 رحیمی

به یک آقا یا خانم با روابط عمومی باال 
ترجیحا با اطالعات در حوزه پزشکی، اسناد 

پزشکی، دارویی و غیره نیازمندیم.
0915866۳194 - ۳24۳5568

كلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه كنید.   21۰۰   ۰56   ۰915
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شناسایی ۲۹۰ نفر در شبکه فرهیختگان فرهنگی استان

بزرگ ترین رویداد سینمایی کشور۳۴ رشته در هنرستان ها ایجاد شد

معاونت اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع( تشکیل شد

نیروی امین و مقتدر انتظامی نزد مردم محبوبیت دارد

خراسان جنوبی در آیینه رسانه های کشور

قدم های 20 دانشجوی دانشگاه بیرجند به سمت اشتغال

صداوسیما- 20 دانشجوی دانشگاه بیرجند در مرکز کارآفرینی و واحد اشتغال این دانشگاه، آموزش های الزم برای اشتغال را فرا گرفتند. مسئول مرکز کارآفرینی و واحد اشتغال دانشگاه بیرجند گفت: این 
مرکز اولین مرکز کارآفرینی و واحد اشتغال در دانشگاه است که اواخر آبان امسال راه اندازی شد. ساجد با بیان اینکه از ابتدای آذر تاکنون 20 دانشجو در این مرکز ثبت نام و در زمینه بافت انواع گلیم و 

تابلو فرش آموزش دیدند، افزود: دراین مرکز تمامی آموزش ها، لوازم و مواد رایگان در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و پس از اتمام، تولیدات این افراد از سوی دانشگاه خریداری و به فروش می رسد.

12 بهمن در استان آغاز می شود:معاون دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب فنی و حرفه ای:

گروه خبر- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی استان گفت: در قالب شبکه فرهیختگان 
از مبلغان، مکبران،  نفر  فرهنگی تاکنون 2۹0 
مؤذنان، مداحان، سخنرانان، راویان، نویسندگان، 

قاریان  فیلمسازان،  تواشیح،  سرود،  گروه های 
استان شناسایی شده است. حجت  و حافظان 
االسالم عرفانی درهمایش فرهیختگان فرماندهی 
سیاسی  عقیدتی  سازمان  کرد:  اظهار  انتظامی 
تاکنون توانسته کارهای ارزشمندی در زمینه های 
گوناگون انجام دهد که یکی از راه ها نیز مقابله با 
تهاجم غرب است. وی ادامه داد: سازمان عقیدتی 
سیاسی ناجا از دو سال گذشته شبکه فرهیختگان 
فرهنگی را ایجاد کرد و بسیاری از کسانی که به 
ترویج اسالم ناب کمک می کنند، شناسایی شدند.

دستگیری »مرضیه هاشمی«
 خالف حقوق بشر است

این  در  انتظامی خراسان جنوبی هم  فرمانده 

مرضیه  با  آمریکایی ها  برخورد  به  همایش 
هاشمی خبرنگار ایرانی - آمریکایی پرس تی وی 
اشاره کرد و گفت: این نوع برخورد بر خالف 
حقوق بشر است و آن ها که ادعای حقوق بشر و 
حقوق مدنی می کنند این خبرنگار را در بدترین 
می کنند.  نگهداری  خود  زندان های  در  وضع 
انتظامی  نیروی  فرمانده  شجاع  مجید  سردار 
استان نیز با اعالم اینکه آمریکا هیچ گاه دست 
از دشمنی با انقالب اسالمی برنمی دارد، گفت: 
دشمن در این 40 سال تالش کرده انقالب به 
پنج گام اساسی نرسد، انقالب و نظام اسالمی دو 
گام از این پنج گام است که جمهوری اسالمی 
دیگر  گام  سه  با  همچنان  اما  رسیده  آن  به 
یعنی دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن 

اسالمی فاصله داریم. وی از شکل گیری شبکه 
فرهیختگان فرهنگی در نیروی انتظامی خبر 
داد و یادآور شد: در این شبکه 15 طیف شامل 
مکبران،  مبلغان،  مؤذنان،  مداحان،  سخنرانان، 
تواشیح،  نویسندگان، گروه های سرود،  راویان، 
فیلمسازان، قاریان و حافظان حضور دارند. وی 
گفتمان سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی، ساده 
زیستی، اخالص، امر به معروف و نهی از منکر 
و رسیدن به پلیس در تراز انقالب اسالمی را از 
اهداف اصلی این فرهیختگان فرهنگی عنوان 
کرد. شجاع افزود: تحریم های فلج کننده یکی از 
ابزار دشمن بود و همه توان و برنامه ریزی خود 
را بر حوزه اقتصادی ایران متمرکز کرده اما به 

نتیجه دلخواه نرسید.

معاون دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب فنی و حرفه ای 
گفت: از مجموع 44 رشته مصوب ۳4 رشته مبتنی بر نظام 
شایستگی طراحی شده و 10 رشته بر اساس تئوری علمی 
بابایی  آقا  آموزش داده می شود. به گزارش مهر حسن 
در  جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف در تالیف کتب فنی 
و حرفه ای در خراسان جنوبی اظهار کرد:  100 درصد 
 کتب رشته هایی که مبتنی بر شایستگی طراحی شده 
نو نگاشت شده اند و فقط کتب 10 رشته که بر اساس نظام 

قدیم هستند باید نونگاشته شوند.
رویکرد  ترین  مهم  را  پودمان  بر  مبتنی  آموزش  وی، 
برای استقرار نظام شایستگی دانست و تصریح کرد: با 
اجرای پودمان ها ۳0 شغل ایجاد می شود.معاون آموزش 
متوسطه آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این 

جلسه گفت: از مجموع 204 رشته مصوب در هنرستان 
های کار دانش و فنی و حرفه ای کشور تعداد ۷5 رشته در 
هنرستان های استان آموزش داده می شود که از این تعداد 
22 رشته در هنرستان های فنی و حرفه ای به صورت 

نظام شایستگی آموزش داده می شود.
وی از تحصیل ۳0 هزار دانش آموز دختر و پسر استان در 
دوره متوسطه دوم خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، 1۷ 
هزار دانش آموز در رشته های نظری و 1۳ هزار دانش آموز 
در رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش مشغول تحصیل 
هستند. یکه خانی با بیان این که دانش آموزان رشته های 
نظری 5۸ درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه را تشکیل 
می دهند، افزود: 42 درصد دانش آموزان دوره دوم متوسطه 

نیز در رشته های فنی و کاردانش ادامه تحصیل می دهند.

ارشاد اسالمی  امور هنری و سینمایی فرهنگ و  معاون 
خراسان جنوبی از اکران فیلم های منتخب سی و هفتمین 
در  جاری  بهمن   12 با  همزمان  فجر  فیلم  جشنواره 
شهرستان های بیرجند و قاین خبر داد. به گزارش ایسنا، علی 
زمزم،در نشست برنامه ریزی و هماهنگی اکران فیلم های 
سی و هفتمین جشنواره فجر در استان با اشاره به اکران 
فیلم های این جشنواره برای پنجمین سال در مرکز استان 
و برای اولین بار در قاین گفت: قرار است 12 بهمن، همزمان 
با سراسر کشور اکران فیلم ها در بیرجند و قاین نیز آغاز شود. 
وی با بیان اینکه از 12 تا 22 بهمن سال جاری فیلم های 
منتخب سی   و هفتمین جشنواره فیلم فجر در بیرجند و 
قاین اکران می شود، تصریح کرد: اطالعات مربوط به عناوین 
و زمان اکران فیلم های جشنواره به محض مشخص شدن در 

اختیار رسانه ها قرار می گیرد. وی تصریح کرد: براساس تدابیر 
اندیشیده شده و رایزنی با دبیرخانه جشنواره، در تالش هستیم 
بهترین فیلم های جشنواره را برای مخاطبان استانی به اکران 
درآوریم تا مردم خراسان جنوبی در شهرستان های بیرجند و 
قاین بتوانند از تماشای بهترین فیلم های روز کشور بهره مند 
شوند. زمزم همچنین از اکران فیلم های کودک و نوجوان در 
سانس های صبح در قالب این جشنواره خبر داد و بیان کرد: 
اکران این فیلم ها در فاصله روزهای سیزدهم تا هفدهم اکران 
خواهد شد. معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی تصریح کرد: عالقه مندان حوزه فیلم 
و سینما در استان می توانند برای اطالع از نحوه و زمان اکران 
فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در استان به کانال 

تلگرامی fajrfilmfestivalkhj@ مراجعه کنند.

روز  استان  )ع(   انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
پنجشنبه گفت: با ابالغ جدید، معاونت فرهنگی 
سپاه انصارالرضا به معاونت فرهنگی و هنری 
تبدیل شده است و معاونت اجتماعی به شکل 

مستقل فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا سردار قاسمی در آیین معرفی 
سرپرست معاونت اجتماعی سپاه انصارالرضا )ع( 
خراسان جنوبی افزود: تاکنون معاونت فرهنگی 
حوزه  مسائل  انصارالرضا)ع(  سپاه  اجتماعی  و 
اجتماعی را پیگیری می کرد و امروز مجموعه 
معاونت اجتماعی را راه اندازی می کنیم. وی 

گفت: امیدواریم با همراهی و همفکری همه 
دستگاه های مربوط در حوزه اجتماعی حرکت 
کنیم تا به موفقیت الزم برسیم. وی اظهار کرد: 
مسائل اجتماعی از بحث های مهم جامعه است 
و سپاه پاسداران هم از سال 1۳64 بخش عمده 
برنامه های خود را در این جهت سازماندهی کرد.

اجتماعی  مسائل  در خصوص  اگر  گفت:  وی 
غفلت شود این مسائل به آسیب اجتماعی تبدیل 
می شود و برای رفع آن باید هزینه های زیادی را 
 بپردازیم. وی تصریح کرد: قرارگاه جواداالئمه  )ع(

با  مبارزه  حوزه  در  ما  مهم  های  قرارگاه  از 

آسیب های اجتماعی است که در محله های 
شهری و روستایی کار می کند و بیشتر آسیب 
را  دیدگان  آسیب  به  و کمک  اجتماعی  های 
دنبال می کند. سرپرست معاونت اجتماعی سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی نیز در این آیین 
گفت: از ابتدای پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
خدمات بسیاری در همه حوزه ها انجام شده اما 
این خدمات به درستی اطالع رسانی و منعکس 
نشده است. حسینی اظهار کرد: در خراسان جنوبی 
هم اقدامات زیادی انجام شده و باید همان طور 
اذعان مسئوالن محیط زیست  به  بیرجند  که 

کشور پاک ترین شهر ایران است باید در حوزه 
اجتماعی هم به همین جایگاه در استان برسیم. 
وی گفت: این معاونت در حوزه های آموزش، 
پیشگیری و آگاه سازی، امور نخبگان و سازمان 
های مردم نهاد، امر به معروف و نهی از منکر 
به شکل متمرکز فعالیت می کند. وی افزود: 
طالق، اعتیاد، تغییر الگوی مصرف موادمخدر، 
بیکاری، سبک زندگی، انشقاق اجتماعی، افزایش 
تعداد زنان سرپرست خانوار و ... از آسیب های 
اجتماعی هستند و وجود یک سازمان چابک 
اجتماعی ضروری  آسیب های  پیگیری  برای 

است.طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی سرهنگ پاسدار دوم حسین حسینی به 
عنوان سرپرست معاونت اجتماعی سپاه انصار 

الرضا )ع( خراسان جنوبی معارفه شد.

بیان  با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
اینکه نیروی انتظامی ارتباط مستقیم با مردم 
انتظامی  مقتدر  و  امین  نیروی  گفت:  دارد، 
دارد.  محبوبیت  مردم  نزد  اسالمی  جمهوری 
به گزارش مهر، آیت ا... عبادی پنجشنبه در 
بهار  چهل  سواری  دوچرخه  کاروان  با  دیدار 
یگان ویژه کشور اظهار کرد: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی نیروی امین و مقتدر بوده 
که مسئولیت های متعددی به دوش می کشد.

انتظامی  مسلح  نیروهای  اینکه  بیان  با  وی 
مباشرت مستقیم با مردم دارد، بیان کرد: هم 
جمع خصال و صفات نیروهای مسلح را دارد 
و هم در بحث های عاطفی، اخالقی و مردمی 

چهره محبوبی است.نماینده ولی فقیه با تأکید 
بر اینکه نیروی امین و مقتدر انتظامی جمهوری 
اسالمی در نزد مردم محبوبیت دارد، خطاب به 

کاروان دوچرخه سواری چهل بهار یگان ویژه 
کشور گفت: این کار عاشقانه ای که به عنوان 
سمبلیک توسط این نیروی ویژه انجام می شود، 

پیام های گوناگونی دارد.عبادی با اشاره به اینکه 
در این دنیای پرآشوب منطقه ایران با زحمات 
مسئوالن ذیربط در شرایط مطلوبی است، افزود: 
با توجه به اینکه در نوار مرزی هستیم این کار 
سمبلیک پیام امنیت مرزهای ماست.وی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه در آستانه ماه پربرکت 
بهمن هستیم در این برنامه پیش از آنکه از جنبه 
فیزیکی رکاب بزنید در درون حرکت عاشقانه 
ای است که شما را به حرکت فیزیکی وامی 

دارد و این پیام را به همه اهل دنیا می دهید. 
وی تحرک و ورزش به صورت فردی و گروهی 
را از عوامل حفظ صحت و سالمت دانست و 
است  برای جوانانی  این حرکت درسی  گفت: 

که دچار ولنگاری شده و شکار بیگانه می شوند.
عبادی ادامه داد: کار شما پیام تشویقی دارد که 
جوانان در هر شرایطی به خود جرات دهند و از 
این نوع کارها انجام دهند. وی با تأکید بر اینکه 
یکی از دستاورهای این حرکت سملبیک پیام 
سالمت است، بیان کرد: سالمت روح و بدن با 
هم تأثیر متقابل دارند و لذا انسان هایی که از نظر 
بدن سالم هستند از نظر روحی نیز سالم هستند.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه نشاط هم از ناحیه 
روان در بدن و هم از ناحیه بدن در روان تأثیر دارد، 
افزود: عده ای منفی باف که اسم سرگرمی های 
کاذب را شادی می دانند نتیجه آن انواع اعتیاد، 

ولنگاری و آسیب ها در جامعه است.

هفته  جنوبی،  خراسان  اخبار  آبادی-  مهدی 
دنیای  رسالت،  کیهان،  روزنامه   4 در  گذشته 

اقتصاد و اطالعات بازتاب داده شد. 

مشكالت بازارچه هاي مرزي خراسان 
جنوبي برطرف مي شود )روزنامه رسالت( 
دنیاي اقتصاد- این روزنامه  شنبه  22 دی به 
اشاره  کابل  به  جنوبی  خراسان  استاندار  سفر 
کرد و از قول محمد صادق معتمدیان نوشت: 
موانع  و  بررسي مشکالت  با هدف  این سفر 
پیش روي فعالیت بازارچه هاي مرزي استان 
متقابل  هاي  همکاري  گسترش  همچنین  و 
تجاري برگزار شد. وي با اشاره به ظرفیت هاي 
هاي  ظرفیت  تجاري،  هاي  حوزه  در  استان 
ترانزیتي و زیرساخت هاي موجود در مناطق 
مشترک مرزي، محدودیت اعمال شده براي 
صادرات 4 قلم کاال از طریق مرز ماهیرود )میل 
۷۸( را به عنوان چالش پیش رو مطرح کرد و بر 

لزوم وجود ثبات در قوانین و جلوگیري از بروز 
وقفه هایي از این دست که بر تجارت في مابین 

تاثیر منفي دارد، تاکید کرد.

كار آفريني با شترمرغ 
به  دی   2۳ یکشنبه  روزنامه  این  رسالت- 
گزارشی از جوان کارآفرین خوسفی پرداخت و 
نوشت: مصطفي سکندري جوان ۳0 ساله اهل 
توابع شهرستان خوسف خراسان  از  گارجگان 
جنوبي به خاطر داشتن دو شترمرغ از کمیته امداد 
امام خمیني)ره( در سال ۹4 پیشنهاد اعطاي وام 
براي ساخت پرورشگاه را دریافت کرد. این جوان 
کارآفرین پیشنهاد کمیته امداد را پذیرفت و در 
همان سال ۹4 با اخذ وام 15 میلیوني بانکي 
اقدام به ساخت پرورشگاه کرد و در سال ۹6 با 
50 میلیون تومان وام دیگر از طرف کمیته امداد 
امام خمیني)ره( بابت خرید دستگاه و گسترش 
فضاي پرورشگاه کار خود را گسترش داد. وي 

هم اکنون بیش از ۸0 شترمرغ را به همراه و 
کمک غالمرضا سکندري پدر و فاطمه حیدري 
و  دهد  مي  پرورش  روستایشان  در  خود  مادر 
معاش  امرار  براي  فعالیت  گسترش  مشغول 

زندگي خویش است. 
 

واحدهای فناور قاين توسعه می يابد 
کیهان- این روزنامه یکشنبه 2۳ دی به بازدید 
قاین  به  جمهور  رئیس  معاون  ستاری  سورنا 
پرداخت و از قول رئیس مرکز رشد فناور قاین 
تجهیزات  ریالی  اعتبار  اختصاص  با  نوشت: 
کارگاهی و آزمایشگاهی 54 واحد و هسته فناور 
قاین توسعه می یابد. سهیل وثوقی افزود: واحدهای 
فناور قاین در حوزه های آی تی، معدن، کشاورزی 
و مکانیک فعالیت دارند. کیهان همچنین در 
همین روز از فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
نقل کرد: دو متهم به اخالل در نظام اقتصادی 
و قاچاق ارز در شهرستان بیرجند دستگیر شدند.

219    شكارچي غیر مجاز در 
خراسان جنوبي دستگیر شدند

به  پنجشنبه 2۷ دی  روزنامه  این  اطالعات: 
نقل از فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
امسال  ابتداي  از  نوشت:  جنوبی  خراسان 
غیرمجاز،  شکارچیان  از  نفر   21۹ تاکنون 
متخلفین  و  زینتي  پرندگان  قاچاقچیان 
مسعود  اند.  شده  دستگیر  محیطي  زیست 
مستقیم بیان کرد: از این افراد تعداد هزار و 
۳50 قطعه انواع پرندگان زینتي شامل ۷۹6 
قطعه مینا، 40۳ قطعه عروس هلندي، 120 
قطعه کوتوله هندي، 2۳ قطعه طوطي سبز 
و ۸ قطعه طوطي رنگین کشف و ضبط شده 
به  روز  همین  در  همچنین  اطالعات  است  .  
قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاون  نقل 
آستان  تولیت  دستور  مطابق  نوشت:  رضوي 
محرومان  به  توجه  بر  مبني  رضوي  قدس 
رایگان  تغذیه  بزرگ  طرح  مستضعفان،  و 

دانش آموزان مدارس مناطق کم برخوردار در 
و شمالي  جنوبي  استان خراسان رضوي،  سه 
توسط معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 

رضوي پیشنهاد شد.

ساخت دستگاه شبیه ساز آرايه 
خورشیدی در دانشگاه بیرجند

کیهان- این روزنامه پنجشنبه 2۷ دی  از معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند نقل کرد: 
برای نخستین بار در ایران دستگاه شبیه ساز 
آرایه خورشیدی از سوی یکی از دانشجویان 
گروه مهندسی قدرت دانشگاه بیرجند طراحی و 
ساخته شد. حمیدرضا نجفی افزود: این دستگاه 
محمد علی  نظر  زیر  فراهانی  محمد  توسط 
از  نجفی  حمید رضا  مشاوره  با  و  شمسی نژاد 
قدرت  مهندسی  گروه  علمی  هیئت  اعضای 
دانشگاه بیرجند طراحی و ساخته شد که مرحله 

ثبت آن در دست اقدام است. 

تربیت ۱۴00 دانش آموزحافظ قرآن 
در مدارس استان 

مهر-مدیرکل آموزش و پرورش گفت: هزار و 400 
دانش آموز دختر و پسر تربیت یافته مکتب قرآنی موفق 
به حفظ یک تا ۳0 جزء از قرآن مجید شدند. واقعی در 
نشست شورای قرآن، عترت و نماز اظهار کرد: در زمان 
حاضر 4۸ دانش آموز حافظ کل قرآن داریم که از این 
تعداد 2۸ نفر دختر و 14 نفر پسر هستند.وی اضافه کرد: 
دانش آموزان حافظ کل قرآن در اردوی سه روزه زیارتی 
به مشهد مقدس و زیارت حرم حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( اعزام می شوند. وی از ثبت نام 1۸ درصد 
دانش آموزان دختر و پسر استان در آزمون حفظ جزء ۳0 
قرآن مجید خبر داد و تصریح کرد: در بخش فرهنگیان 
نیز تا کنون قریب به 12 هزار نفر از معلمین زن و مرد 

استان برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند.

افزایش سطح سواره رو 
محور  بیرجند - اسدیه

صداوسیما- سطح سواره رو محور بیرجند - اسدیه با 
تعریض 2۹ دستگاه پل در این محور افزایش می یابد. 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
بیرجند  گفت: تعریض این پل ها در دست انجام است که 
با تعریض آن، ایمنی محور بیرجند - اسدیه و سطح سواره 
روی آن افزایش می یابد. رضائی افزود: با توجه به وجود 
ترافیک باال، تردد خودروهای سبک و سنگین و همچنین 
برف گیر بودن  محور بیرجند- اسدیه، تعریض پل های 
آن برای افزایش سطح سواره رو و شانه راه ضروری است.

شورای فرهنگی و اجتماعی
 در روستاها تشکیل شود

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
باید در روستاها با کمک دهیاری ها، شورای فرهنگی 
و اجتماعی تشکیل شود. حجت االسالم رضایی در 
انحرافی،  های  جریان  و  دروغین  مدعیان  همایش 
اعتقادی و فکری در بیرجند بیان کرد: روحانیان در 
سنگر دفاع از مکتب والیت و اهل بیت ) ع( تالش می 
کنند که باید قدردانی شوند. وی با اشاره به جریان های 
انقالبی سال 5۷، بیان کرد: تمام گروه ها برای ناکارآمد 
جلوه دادن نظامی که معجزه قرن است، دست به دست 
هم داده اند. وی خواستار برنامه ریزی دقیق و حساب 
شده گردید و افزود: باید برای تبیین دستاوردهای نظام 

برنامه ریزی دقیقی شود.

تشییع پیکر پاک شهید محسن مشرقی

عصر  مشرقی  محسن  شهید  پاک  کاوش-پیکر 
پنجشنبه در امامزاده عبدا... کارشک »خضری دشت 
محسن  شهید  شد.  سپرده  خاک  به  قاین  بیاض« 
خضری  توابع  از  علی زنگی  روستای  اهل  مشرقی 
دشت بیاض است که 24 دی  حین پاسداری از نقاط 
صفر مرزی منطقه خانلیلی قصر شیرین کرمانشاه 
بر اثر برخورد با مین های به  جا مانده از زمان جنگ 

تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

“خطبه های آدینه”

دشمنان، آرزوی براندازی نظام جمهوری 
اسالمی را به گور خواهند برد

آرزوی  دشمنان،  گفت:  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
براندازی نظام جمهوری اسالمی را به گور خواهند برد. 
حجت االسالم مختاری در خطبه های نماز جمعه 
نظام شاهنشاهی  ادامه  پهلوی  نظام  افزود:  بیرجند 
2500 ساله و استعمار زده بود و ما افتخار می کنیم که 
با انقالب خود، نظام طاغوتی را از بین بردیم و نظام 

توحیدی والیی را مستقر کردیم.
دستاوردهای انقالب اسالمی 

برای مردم بیان شود
سربازی-امام جمعه فردوس در خطبه های نماز جمعه 
با دعوت مردم به تقوای الهی و تسلیت سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( افزود: الزم است در آستانه 
سالگرد چهلمین بهار انقالب اسالمی دستاوردهای 
نظام برای مردم و جهانیان بیان شود و مبارزان دوران 
رسیدن  ثمر  به  چگونگی  از  خود  خاطرات  انقالب 
انقالب را در محافل و مجالس مختلف بازگو کنند.

سقوط دیوار خانه روی خودور

دیوار یک خانه مسکونی روی خودرو سواری پراید 
سقوط کرد. دیوار این خانه مسکونی در شهر خوسف 
به دلیل طوفان تخریب شد. ساخت و ساز نامناسب علت 
تخریب دیوار این خانه مسکونی بوده است. همچنین 
طوفان در خراسان جنوبی به راه های مواصالتی، شبکه 
های برق و درختان آسیب زد. مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداری گفت:  پنجشنبه گذشته در اثر طوفانی 
که با سرعت ۹0 کیلومتر بر ساعت، تمام شهرها و 
روستاها را در نوردید چندین اصله درخت در شهرستان 
های زیرکوه، قاین، طبس و بیرجند قطع و شبکه های 
برق نیز در این 4 شهرستان با قطعی و اختالل مواجه 
شد که با تالش نیروهای امداد و اداره های زیرساختی  

برطرف و روشنایی دوباره برقرار شد.

۴ واحد صنعتی از استان به عنوان
 صنایع سبز کشور انتخاب شدند

تسنیم-مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: چهار 
واحد صنعتی از خراسان جنوبی شامل کارخانه کویرتایر، 
سیمان قاین، کاشی فرزاد و زغال پروده طبس به عنوان 
صنایع سبز سال ۹۷ از سوی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور انتخاب شدند. همزمان با گرامیداشت هفته 
هوای پاک مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی با مدیران عامل چهار صنعت بزرگ افتخار آفرین 
استان دیدار و گفتگو کرد. حسن اکبری در این دیدار 
گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در استان و 
در نهایت در سازمان حفاظت محیط زیست کشور از 
بین واحدهای صنعتی فعال که در حوزه محیط زیست 
اقدامات و عملکرد مثبتی داشته اند چهار صنعت به عنوان 

صنایع سبز ملی انتخاب شدند.

اراضی اطراف مجموعه پسماند پاکسازی شد

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  غالمی-معاون 
گفت: برنامه پاکسازی اراضی اطراف و داخل مجموعه 
انجام شد. شاکری  بیرجند  در  پسماند  و دفن  دفع 
پنجشنبه در بازدید از محل سایت پسماند بیرجند بیان 
کرد: جمع آوری زباله ها و پاکسازی اراضی محیط 
اطراف و داخل مجموعه پسماند با حضور 100 نفر 
از پرسنل خدماتی واحد خدمات شهری انجام شد.وی 
از پاکسازی مسیر 100 هکتاری موجود در این منطقه 
خبر داد و اضافه کرد: حداقل مطالبات قانونی و به 
حق مردم از مجموعه شهرداری اجرای پاکسازی ها 
و خدمات شهری مناسب است.معاون خدمات شهری 
شهرداری بیرجند ادامه داد: هدف از اجرای این طرح 
پاکسازی طبیعت، کاهش آلودگی، نجات زمین از زباله 
و برداشتن  گام های مؤثردر جهت داشتن محیطی 

پاک و عاری از زباله است. حوادث 

*مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: به مناسبت 
گرامیداشت روز ملی هوای پاک معاینه فنی خودروهای 
سبک دولتی و عمومی و شخصی در مراکز معاینه فنی 

شهرستان بیرجند با تخفیف ویژه انجام خواهد شد.
*مدیر دانشجویی دانشگاه بیرجند گفت: اولین مرحله 
از صنعتی سازی آشپزخانه مرکزی دانشگاه بیرجند با 

خریداری و نصب تجهیزات صنعتی اجرا شد.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: امسال ۳1 رشته 
قنات با اعتبار یک میلیارد و 14۷ میلیون تومان در این 

شهرستان احیا و مرمت شده است.
مبلغی  گفت:  خراسان جنوبی  زندان های  *مدیرکل 
حدود 26 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان 

جرائم غیر عمد نیاز است.

اخبار کوتاه استان
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سهم اشتغال معلوالن
 کمتر از 2 درصد است

نسرین کاری - در قانون به صراحت تاکید شده که 
معلوالن  را  اپراتوری  و  دفتری  کارهای  درصد   60
جسمی و حرکتی و روشندالن می توانند انجام دهند 
اما متاسفانه به این قانون عمل نمی شود. با وجود 
اینکه به ظاهر قوانین حمایتی برای معلوالن پیش بینی 
شده اما در عمل روند مطلوبی در اجرا اعمال نمی شود. 
گاهی دستگاه های اجرایی از زیربار مسئولیت شانه 

خالی می کنند و به درستی پاسخگو  نیستند 
با توجه به مناسب سازی ناکافی بسیاری از محیط های 
کاری و نبود توجه به قانون سه درصد استخدام معلوالن در 
 دستگاه های دولتی که گاهی توسط برخی وزارتخانه ها
 زیر پا گذاشته می شود و نداشتن برنامه ای منسجم 
برای خود اشتغالی معلوالن متناسب با مهارت ها و وضع 
جدید اقتصادی و افزایش قیمت ها، افراد دارای معلولیت 
با چالش های جدید برای داشتن زندگی مستقل روبرو 
هستند که در صورت نداشتن اشتغالی پایدار نمی توان 
با  برخورد  در  جامعه  فرهنگی  مسائل  داشت  انتظار 

معلوالن اصالح شود.
در خراسان جنوبی بیش از  22 هزار معلول داریم. بر 
اساس اخبار در سال گذشته 5۳۳ فرصت شغلی پایدار 
و در هشت ماهه سال جاری 262 فرصت شغلی پایدار 
برای معلوالن خراسان جنوبی فراهم شده است یعنی در 
۸ ماه گذشته تنها یک و دو دهم درصد معلول موفق 
شده اند شغلی به دست آورند. )از هر 1000 معلول فقط 
12 نفر(.معاون توانبخشی خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه متاسفانه در خراسان جنوبی باورهای نادرستی 
درباره معلوالن ایجاد شده بیان  می کند: در حوزه درمان، 
آموزش و اشتغال معلوالن فقط یک نهاد متولی نیست 
و همه باید همت کنند. او با اشاره به اینکه همچنین 
وام هایی برای اشتغال معلوالن در نظر گرفته است 
اما مشکالت اصلی مددجوها برای دریافت تسهیالت 
نداشتن ضامن معتبر است که با  پیگیری های انجام 
شده مقرر شد بانک های عامل روند پرداخت تسهیالت 
را تسهیل کنند، اما این هم به کندی انجام می شود و 

سنگ اندازی های زیادی وجود دارد. 
بیش از ۹ ماه از سال جاری سپری شده و با این وجود 
بیشترین کار دستگاه های اجرایی به تأمین وام برای 
شغل احتمالی معلوالن معطوف بوده است. متأسفانه 
اشتغال  با موضوع  از جلسات مرتبط  در هیچ یک 
استان یادی از معلوالن نمی شود. این قشر فراموش 
نیز  و تصمیم گیری ها  برنامه ریزی ها  در  شده حتی 
سهم چندانی ندارند. آیا تا پایان سال جاری کارنامه 
دستگاه های اجرایی برای اشتغال معلوالن می تواند 
بخشی از دغدغه این قشر را پاسخ دهد؟ دغدغه ای که 
به بار معلولیت اضافه شده و رفع آن دیگر عزم و اراده 

خود معلول نه، بلکه متولی و قانون گذار را می طلبد.
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند: 
یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیِْت  اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد. 
)بحاراألنوار : ج ۷5 ، ص 461 ، ح 14( 

انتقاد سعید جلیلی از حرکت 
آلزایمری برخی سیاسیون

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی 
می خواهند آلزایمر سیاسی را به یک ملت تحمیل 
کنند که این ملت فراموش کند چه موفقیت هایی 
داشته است.سعید جلیلی افزود: نباید هراس داشت 
و نگران بود و انقالب این گونه بود که موفق شد؛ 
در  اگر  است.  ترساندن  همین  دشمن  حربه  تمام 
سیستم محاسباتی خود این را لحاظ کنید دشمن 
نمی تواند آسیب بزند و این مسئله، عین آیه قرآن 
ویک  فرمود  نیز  ما  بزرگوار  امام  را  این  و  است 
جمهور  رؤسای  تمام  گفته  آمریکایی  نویسنده 
آمریکا امروز با این جمله رهبر ایران موافقند که 

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

اظهارات تلخ معاون رئیس جمهور

و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
مصارف  یکسری  کمبود  با  گفت:  کشور  بودجه 
انتظار  شرایط  این  در  و  هستیم  مواجه  ضروری 
داریم که صادر کننده ها در کنار دولت باشند تا 
بگذاریم.محمدباقر  سر  پشت  را  سخت  اوضاع 
مشکل  با  جاری  سال  ابتدای  از  افزود:  نوبخت 
امکان صادرات  اکنون  تحریم ها مواجه شدیم و 

نفت خام به شدت با محدودیت مواجه است.

آمریکا، اروپا و اسرائیل
 »مادر تروریسم« هستند

خطیب موقت نماز جمعه تهران، آمریکا و اروپا را 
مرکز پولشویی جهان دانست و گفت: آمریکا، اروپا 
و اسرائیل، مرکز پولشویی جهان و مادر تروریسم 
هستند و بر اساس اعتراف ترامپ و کلینتون، خود 
ایجاد  خاورمیانه  تقسیم  هدف  با  را  داعش  آنها 
کرده اند. طالبان را نیز آمریکایی ها به وجود آوردند 
است. کرده  اعتراف  موضوع  این  به  کلینتون  و 

به مردم با صداقت بگویید 
مشکالت حل نشد

رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  الهدی،نماینده  علم 
گفت: روزی به عنوان مسئول متدین وارد مذاکره 
شدید و دالر 3 هزار تومان بود و امروز 10 هزار تومان 
است به مردم باصداقت بگویید مشکالت حل نشد تا 

مردم دنبال راه دیگری بروند.

زاکانی اصالح طلب می شود؟

یک فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: اصولگرایان 
میانه رو ناچاراً برای فرار از بن بست های افراطی به دامن 
اصالح طلبان پناه آورده اند. محمد کیانوش راد درباره 
این که گفته های علیرضا زاکانی در مناظره با سید 
مصطفی تاجزاده مبنی بر اینکه علی الریجانی نزدیکی 
بسیاری به جریان اصالحات پیدا کرده است و همان 
مسیری را می رود که مسیر اصالح طلبان است، گفت: 
ضرورت های اجتماعی در جامعه ایران به گونه ای است 
که اگر آقای زاکانی عاقل و منصف باشد، به جنگ با 
واقعیت ها نمی رود و می  فهمد که او هم ناگزیر است آرام 

آرام به سمت جریان اصالح طلبی حرکت نماید.

تا یک ماه آینده شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم بهبود پیدا می کند

با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرهنگی  معاون 
تأکید بر اینکه مسئوالن اعتماد به داخل را جایگزین 
اعتماد به خارج کنند گفت: تا یک ماه آینده تغییرات 
خوبی در زندگی و معیشت مردم شاهد خواهیم بودیم. 
سردار نقدی با اشاره به معیارهای امام خمینی)ره( برای 
انتخاب افراد تصریح کرد: ما معیارهای انتخاب را خوب 
یاد نگرفته ایم برای انتخاب افراد طبق فرموده امام )ره( 
باید از کاندیداهای طبقه متوسط به پایین انتخاب کنیم. 
وی همچنین گفت: برخی گمان می کنند با روش 
سازشکارانه با غرب می توان مشکل اقتصادی کشور 
را برطرف کرد که این نوع نگرش سرابی بیش نیست.

واکنش داماد امام موسی صدر
 به ادعای موسوی خوئینی ها

داماد امام موسی صدر به اظهارات اخیر آیت ا... موسوی 
خوئینی ها که امام موسی صدر و شهید چمران را 
غیرهمراه با انقالب اسالمی ایران خطاب کرده بود، 
واکنش نشان داد. مهدی فیروزان می گوید: زمانی که 
امام خمینی در عراق بودند، بسیاری از نزدیکان ایشان 
گمان نمی کردند انقالب پیروز شود. برخی افراد در این 
میان حرکتی را برای تخریب دیگر رجال حوزه ها از 
طریق برخی جعلیات و تاریخ سازی ها و اتهام زدن ها 
شروع کردند تا میان امام خمینی و دیگر شخصیت های 
برجسته حوزوی اختالف ایجاد کنند تا به خیال خود 
جایگاه امام را از دیگران ممتاز کنند. این روند از سوی 
همین جریان، بعد از انقالب نیز ادامه یافت و از دل آن 
متن های بسیاری درآمد که ظاهر تحقیقات به خود داشت.

تقدیر از 60 پرستار برگزیده بالینی استان به مناسبت روز پرستار 

جواد رضایی- چهارشنبه 26 دی مراسمی به مناسبت روز پرستار 
با حضور دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. 
در این مراسم از 60 پرستار برگزیده بالینی استان، 5 مربی برگزیده 
دانشکده های پرستاری استان و 18 بازنشسته تقدیر شد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: برای حرفه پرستاری با توجه 
به طرح نظام سالمت و نگاه ویژه وزارت بهداشت به این حوزه، چشم 
انداز خوبی پیش بینی می شود و امیدواریم که بسیاری از کمبودها 
رفع شود. دهقانی با اشاره به کمبود تعداد پرستاران  و فشار کاری 
مضاعف بر کادر پرستاری موجود از اعطای مجوز استخدام پرستاران در 
سال آینده خبر داد و افزود: فشار کار باال بر پرستاران اثر سوء گذاشته 
و همچنین به طور ناخواسته از کیفیت خدمات کاسته می شود. وی 
از اجرای طرح ملی غربالگری ایرانیان باالی 30 سال به صورت شبانه 
روزی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه بیمارستان ها ظرفیت ارائه 
تمام خدمات به بیماران را ندارد گسترش پرستاری در ابعاد مختلف 
جامعه بسیار حائز اهمیت است که باید سبک زندگی سالم به مردم 
آموزش داده شده و برخی از خدمات پرستاری به خانه منتقل شود که 
در این راستا ارائه خدمات در منزل از سال گذشته با تالش پرستاران 
آغاز شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: به روز 
کردن مطالبات پرستاران و پرداخت معوقات یکی از اولویت ها می 
باشد که تاکنون تالش های زیادی در این زمینه صورت گرفته است 
و بخشی پرداخت شده است،امیدواریم سال آینده نیز مطالبات به طور 
کامل پرداخت شود. وی همچنین در مورد تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری گفت: امیدواریم طرح تعرفه گذاری خدمات پزشکی به طور 
کامل اجرایی شود که این موضوع به گسترش پرستاری در جامعه 

کمک بسیاری خواهد کرد.

برای تحصیل پرستاران باید شاخص در نظر گرفته شود
 رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز بیان کرد:
در زمینه معوقات سه مرحله پرداختی داشته ایم ولی با توجه به اینکه 
 حقوق پرستاران در سطح متوسط می باشد تاخیر در پرداخت ها
پرستاران را دچار آسیب می کند. محمودی تصریح کرد: با توجه به چندین 
رشته کارشناسی ارشد و PHD پرستاری در هر دوره بار مالی  مضاعفی بر 
دانشکده پرستاری اعمال می شود که نیازمند نگاه ویژه می باشد. وی افزود: 
یکی از مشکالت درخواست بازنشستگی زودتر از موقع برخی از پرستاران 
می باشد که به دلیل کمبود نیرو و عدم پرداخت به موقع معوقات چندین 
سال به تاخیر افتاده است که امیدواریم به این موضوع نیز توجه شود.
وی در مورد ادامه تحصیل پرستاران خواستار در نظر گرفتن تمهیداتی 
برای اجازه تحصیل پرستارانی که چندین سال در مراکز درمانی مشغول 
فعالیت هستنْد شد و گفت: باید شاخص هایی در این زمینه ارائه شود تا 
پرستارانی که دارای سابقه خدمتی باالیی هستند از دیگر پرستاران که به 
تازگی مشغول فعالیت شده اند متمایز شده و بتوانند ادامه تحصیل بدهند.

باید در دانشگاه ها پرستاران حرفه ای تربیت شوند
بیان کرد:  اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم  رئیس 
پرستاری به عنوان سخت ترین شغل در سیستم پزشکی مطرح است 
که جایگاه ویژه ای دارد. زهرا فرج زاده ادامه داد: در سال 97 با توجه 
به تاکید نظام سالمت بر پیشگیری، طرح ملی غربالگری ایرانیان باالی 
30 سال، با هدف شناسایی افراد دارای اضافه وزن و فشار خون باال 
که به عنوان دو عامل مهم در بیماری های قلبی و عروقی مطرح 
است،انجام شده است. وی با اشاره به اینکه باید در دانشگاه ها پرستاران 
متخصص و حرفه ای تربیت شوند، برگزاری دو مرحله آزمون تحول 

نظام سالمت، برنامه ریزی و به کارگیری نیروهای بالینی، هماهنگی و 
نظارت بر آموزش فراگیران کمک پرستاری،تشکیل جلسات شورای 
هماهنگی پرستاری و صدور پروانه صالحیت حرفه ای پرستاران را 
از اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد. رئیس اداره پرستاری 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون

2 مرکز مشاوره مراقبت های ویژه در منزل به مراکز موجود اضافه شده 
است و اکنون 7 مرکز در این زمینه به مردم خدمات ارائه می دهند.

اخالق در حرفه  پرستاری اهمیت باالیی دارد
فرج زاده از کمبود نسبت کل پرستاران به تخت های موجود در 6 ماهه 
سال جاری خبر داد و گفت: اخالق در حرفه پرستاری اهمیت باالیی 
دارد که در این راستا کمیته های اخالق در دانشکده های مختلف 
 دانشگاه با هدف ایجاد مسئولیت و تعهد نسبت به بیمار برگزار شده است.

وی افزود:یک پرستار می تواند با اطالعاتی که در اختیار بیمار قرار می 
دهد از دوباره بیمار شدن او جلوگیری کند از این رو آموزش پرستاران 
نقش موثری در افزایش ارتقای سطح سالمت جامعه دارد. رئیس اداره 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاکید کرد: بدون مهارت های 
آموزشی نمی توان مراقبت خوبی از بیمار انجام داد و در علوم پزشکی به 
روز بودن پرستاران بسیار مهم است که در این راستا نیز تاکنون  450 
نفر در 124 دوره آموزشی شرکت کرده اند،همچنین 30 دوره مداوم 
اختصاصی گروه پرستاری و50 دوره ضمن خدمت در این زمینه برگزار 
شده است. وی همچنین از کسب امتیاز 100 درصد در حوزه برنامه های 
عملیاتی پرستاری در سال 96 و همچنین در 6 ماهه سال 97 خبر داد 
و انجام طرح های تحقیقاتی و ثبت ملی اطالعات پرستاران و گروه های 

وابسته را از دیگر اقدامات برشمرد.
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 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
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آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/97/1   )نوبت دوم(
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند . متقاضیان مي 

توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30صبح  الی 14/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ،میدان شهدا 
، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ـ  طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند، حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 

1397/11/11 مي باشد . تلفن جهت پاسخگویی :   32213000  -   32213312 داخلی  408 
 توضیحات و شرایط :  1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود.  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 97/10/29 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت 
دوم97/10/30 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  
برنده مزایده مي باشد .  3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا 
کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد ( به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي 
با کد ) 4962 ( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان5درصد قیمت پایه کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الك و مهر شده به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند.  5- به پیشنهادهاي 
مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه 
واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد. 7- بازدید از امالك از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است . 8- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش 
پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج در فهرست امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود 
که متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید. 9- کلیه امالك با  وضعیت موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود 
متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد. 10- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود . 11- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد 
امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد.  12- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1397/11/13 در محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان 
جنوبي به نشاني ، میدان شهدا ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد .  13-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده، با 
ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند. تبصره : بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه 

مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي  مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

لیست امالک مازاد مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی  ))موضوع مزایده شماره ع/97/1 ((

مشخصات آدرس ملکردیف
کاربریثبتي ملک
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تصرف

نوع 
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مالكیت 
بانک 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه عرصه و اعیانی ملک
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قاین - روستای اکبریه۱
پالک  ثبتی ۱52
فرعی از ۱687  

اصلی  بخش یازده 
قاین

 زراعی و 
گلخانه

 * *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
638۰84۱,2۰3,25۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

مشتمل بر استخر 
-انشعاب آب وبرق-
حصار کشی - خانه 

کارگری

2

خوسف - حاشیه بلوار امام 
خمینی )ره(-نبش کوچه 

امام خمینی )ره(8 - روبروی 
مسجد علی بن ابیطالب )ع(

پالک ثبتی  فرعی 
42۰ از 5 اصلی 

بخش 3  بیرجند 

زمین 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه  و 

اعیان
6۱/۱768۰5,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

زمین سه نبش و دارای 
حصار کشی  به ارتفاع 

8/۱ متر می باشد.

حاجی آباد- بلوار جهاد  3
نبش کوچه جهاد ۱5

پالک  ثبتی  279 
فرعی از  49  اصلی 
قطعه  ۰ تفكیكی  
بخش ۱4  زیرکوه

زمین 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
5/۱827۰3,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

زمین دو نبش  دارای 
حصارکشی کوتاه

4
حاجی آباد- بلوار جهاد  
نبش بلوار جهاد و کوچه 

شهید  باهنر 

پالک ثبتی  239 
فرعی از 49 اصلی 

بخش ۱4 زیرکوه

زمین 
مسكونی

سه دانگ   * *
عرصه و 

اعیان
595۰۱,۰5۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

سه دانگ زمین به متراژ 
295 متر  که دونبش  و 

دارای حصار کشی
  می باشد از ششدانگ 
زمین به متراژ595 متر

5
آرین شهر - خیابا ن بسیج 

خیابان معلم غربی
جنب شرکت گاز

پالک ثبتی 2974 
فرعی از ۱28 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
3۰۰۰28۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2  - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

دارای حصارکشی 

آرین شهر - خیابا ن بسیج 6
خیابان معلم غربی

پالک ثبتی 2975 
فرعی از ۱28 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
3۰۰۰28۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱ - اولویت به صورت نقدی 2 - 
نقد و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 
درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

دارای حصارکشی 

آرین شهر - خیابا ن بسیج  7
خیابان رجائی غربی

پالک ثبتی 2976 
فرعی از ۱28 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
3۰۰۰26۰,۰۰۰,۰۰۰

۱ - اولویت بصورت نقدی  2 - نقد 
و اقساط ) 3۰ درصد نقد 7۰ 

درصد اقساطی 6۰ ماهه در قالب 
تسهیالت اجاره به شرط تملیک( 

دارای حصارکشی 

فروش لمینت )پارکت(  مصرف کننده 89000 تومان  85000 تومان 
شماره تماس: 32230487  عاملین فروش و همکار

شماره تماس:  32236484   مصرف کننده )مشتری(

 خیابان مدرس - بیست متری اول شرقی - فروشگاه پاالز - صبوحی
پاالز، دنیـای زیبـای من

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم 27  /  093385۱972۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ


