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یک جوال دوز به دیگران ، 
یک سوزن به خودمان!

در روزهای گذشته خبر فوت یک کودک 
بوس مینی  تصادف  اثر  بر   دبستانی 
مدرسه ، جزو خبرهای داغ رسانه ها بود 
که همه آحاد جامعه را متاثر کرد.حوادث 
رانندگی،جزو اتفاقاتی است که جدا از 
دلخراش بودن ، هر کس به نوبه ی خود 
تحلیلی خاص از نحوه وقوع آن ارائه می 
 دهد.عده ای راننده را مقصر می دانند.
رانندگی  راهنمایی  نظارت  از  ای  عده 
گالیه می کنند و می گویند مامور چرا سر 
چهارراه های شهر نیست و فقط برخی 
جاها کمین می کند؟.عده ای هم معابر و 
خیابان ها را به چالش کشیده و شهرداری 
و مجموعه های... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم
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صفحه 5
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طرف مقابل نمی خواهد
 احساس بن بست ایجاد شود

صفحه 6

 

پذیرش FATF به تکمیل زنجیره 
محاصره کشور کمک می کند

 آیت ا... سلیمانی از سمت
 امام جمعه زاهدان کنار رفت

هر کشوری دور خودش دیوار 
بکشد، در خودش نابود می شود
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جشن گلریزان کاشتن بذر امید و مهربانی
یا علی گفتیم  و لبخندی شکفت

نقشه خراسان جنوبی تا  1416

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی 
خراسان جنوبی درگفت گو با خبرنگار آوا می 
بسیار  و  از سنت های دیرینه  گوید: گلریزان 
در  اصالتا  و  است  پهلوانی  ورزش  در  قدیمی 
زورخانه ها انجام می شده است.مهدی قمری با 
اشاره به اینکه اولین گلریزان بیرجند در سال ۷۳ 
در زورخانه امیر عرب برگزار شد می افزاید:  پس 
از آن این نیت خیر بارها و بارها تکرار شد و اکنون 
بیست و شش سال است که این همایش بزرگ 
برگزار می شود.وی ادامه می دهد: پس از خیزش 
گلریزان ،زورخانه امیر عرب دیگر گنجایشی برای 
برگزاری این همایش بزرگ  نداشت و استقبال 
سال به سال بیشتر می شد.قمری ادامه می دهد: 
پس از آن ، مراسم به سالن تختی بیرجند انتقال 

یافت و خوشبختانه... ) مشروح در صفحه ۳ (

افق 20 ساله برای توسعه ترسیم شد

امیر سرتیپ دوم ستاد ارسالن پرویز
فرماندهی محترم ارشد نظامی آجا در استان

 و فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق
ترفیع درجه و دریافت لوح پر افتخار امیری

 که با عنایت فرماندهی معظم کل قوا به آن مفتخر شده اید و حاکی از لیاقت، تعهد و 
والیتمداری حضرتعالی می باشد را تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس احمد  پروین
مرگ پایان زندگی نیست. آغازی است بر پرواز مرغ جان بر گستره آسمان حق 
و رجعتی به محضر حضرت دوست، به ویژه مرگ فرزند که در دوران کوتاه عمر 
قدم های بلندی برداشته اند. روان فرزند تازه در گذشته خیراندیش شما با اجداد 

طاهرش محشور باد.

نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی

آگهی بکارگیری نیروی نگهبان شرکتی
 این شرکت در نظر دارد جهت پوشش امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی یک دستگاه اجرایی به 

شرح ذیل از طریق آزمون و مصاحبه نیروی نگهبان جذب نماید.
 

عنوان 
شغل

تعداد افراد جنسیت
مورد نیاز

زمان خدمتمحل خدمت

طی شیفت های شبانه روزی 2۴و شهر بیرجند۴مردنگهبانی
۴۸ ساعته در زمان اداری و غیر 

اداری و تعطیل

 عالقمندان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۴/۳۰ 
مدارک خود را به آدرس : بیرجند خیابان مدرس ۴ پالک ۱6 تحویل نمایند. کارت ورود به 
جلسه آزمون در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲  در آدرس فوق توزیع خواهد شد. در صورت هرگونه سوال 

می توانید با شماره تلفن ۳۲۲۲۱۰5۳ تماس حاصل فرمایید.
شرایط نگهبان: ۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۲- تدین به یکی از ادیان پذیرفته شده 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۳- دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه ، 
حداکثر لیسانس بصورت عام ۴- دارا بودن سالمت جسمی و روحی به تائید کارفرما 5- عدم 
سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- تایید صالحیت عمومی نیروها و احراز آن توسط 
دستگاه اجرایی ۷- دارا بودن تجربه و توانایی کافی در امور محوله ۸- حداقل سن ۲۷سال و 
حداکثر ۳5 سال تمام ) تا تاریخ آگهی( ۹- سوابق خدمتی تایید شده ، در واحدها و مراکز تابعه 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعم از) پیمانی ، قراردادی و شرکتی و ...( و مراکز 
طرف قرارداد دستگاه اجرایی به سقف شرایط سنی اضافه خواهد شد و مورد قبول خواهد بود. 
۱۰- بومی محل مورد تقاضا )سابقه سکونت حداقل ۱۰ سال در محل( ۱۱- گواهینامه رسمی 
فنی و حرفه ای: برق ساختمان ، تاسیسات ساختمان ، گواهینامه ICDL و نیز گواهی معتبر 
دوره های رزمی و سابقه فعال عضویت در گردانهای واکنش سریع و رزمی بسیج ، در فرایند 
جذب نیرو دارای امتیاز خواهد بود. مدارک الزم: - کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 
- عکس ۴*۳ جدید ۳ قطعه - فرم درخواست شغل با الصاق عکس - پرداخت مبلغ 5۰۰۰۰ 
ریال بابت هزینه های برگزاری آزمون - تصویر مدرک تحصیلی - تصویر کارت پایان خدمت یا 
معافیت غیر پزشکی)معافیت پزشکی پذیرفته نمی شود( - گواهی معتبر از محل خدمت جهت 

متقاضیان امتیاز بند ۹ -گواهینامه های مربوط به بند ۱۱
شرکت آذین خانه شهر

جناب آقای

 مهندس زینلی
مدیرعامل محترم 
شرکت کویر تایر 

روز مهندس بهانه ایست که به پاس خدمات ارزنده جناب عالی در حوزه صنعت و 
اشتغال و ساخت و ساز، این روز مهم و ارزشمند را به جناب عالی و مدیریت محترم 
شرکت جناب آقای مهندس کمیلی و همه همکاران زحمتکش این شرکت عظیم اعم 
از روابط عمومی ، حراست و منابع انسانی محترم شرکت، مشاوران و مدیران بخش ها 
و همه مهندسان که شبانه روزی بی وقفه در امر تولید تالش می نمایند و باعث رونق 
اقتصادی صنعت در منطقه و افتخاری برای مردم و کشورمان شده اند تبریک  وتهنیت 

عرض نموده و صمیمانه خدا قوت می گوییم.

مهدی ناصری شاهدخت - حسین رجایی زاده

انا هلل و انا الیه راجعون
                              جناب آقای مهندس احمد پروین

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگهانی فرزند عزیزتان

 مرحومـه یگـانه پـروین

 را صمیمانه به جناب عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برا ی آن 
مرحومه مغفوره علو درجات و برای کلیه بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس احمد پروین
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگهانی فرزند عزیزتان

 مرحومـه یگـانه پـروین

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و 
برای بازماندگان عزیز و گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانه معدن خراسان جنوبی

به اطالع کلیه مؤدیان محترم مالیاتی می رساند:  به مناسبت میالد باسعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و همچنین به منظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی استان، بخشودگی 
100 درصد جرایم مالیاتی قابل بخشش تا 15 اسفندماه تمدید شد. لذا کلیه مؤدیان محترم مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی می توانند تا پایان 15 اسفند در ماه سال جاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل سکونت 

خود و پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده، از این طرح بهره مند شده و نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند. 
روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی محترمی که از قبل نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده اند، در خصوص مانده جرایم متعلقه نیز مشمول این بخشودگی خواهند بود.

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تالشگر است.
پنجم اسفند روز مهندس را خدمت جامعه مهندسی استان خراسان جنوبی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان
 نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس احمدپروین
 شاعـر گرانقـدر

با تالم عمیق مصیبت عظمای وارده را به جناب عالی و همسر 
داغدار محترمه تسلیت عرض میکنیم .

خداوند مرحومه ناکام را قرین رحمتش فرموده و به شما صبر 
عنایت فرماید 

کانون هنرمندان 
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بنزینگراننمیشود

مهر-نمایندگان مجلس در ادامه بررسی الیحه بودجه سال 98 با سهمیه بندی، چند نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت 
حاملهای انرژی مخالفت کردند. نمایندگان مردم در خانه ملت با پیشنهادی در رابطه با تکلیف دولت برای ساماندهی 
قیمت حامل های انرژی از اردیبهشت ماه سال 98 با 59 رأی موافق، 112 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مخالفت کردند

سرمقاله

یک جوال دوز به دیگران ، 
یک سوزن به خودمان!
 *امین جم

)ادامه سرمقاله...( در روزهای گذشته خبر فوت یک کودک 
دبستانی بر اثر تصادف مینی بوس مدرسه ، جزو خبرهای 
داغ رسانه ها بود که همه آحاد جامعه را متاثر کرد.حوادث 
رانندگی،جزو اتفاقاتی است که جدا از دلخراش بودن ، هر 
کس به نوبه ی خود تحلیلی خاص از نحوه وقوع آن ارائه 
می دهد.عده ای راننده را مقصر می دانند.عده ای از نظارت 
راهنمایی رانندگی گالیه می کنند و می گویند مامور چرا 
سر چهارراه های شهر نیست و فقط برخی جاها کمین می 
کند؟.عده ای هم معابر و خیابان ها را به چالش کشیده 
و شهرداری و مجموعه های تحت نظر را مقصر می 
دانند.جالب امر اینکه یک حادثه رانندگی به چندین شکل 
ممکن بازگو می شود که هر کدام دارای قصه مربوط به 
خود است! حادثه مذکور به دور از تمامی گمانه زنی ها 
توسط کارشناسان بررسی و علت یا علل آن اثبات می 
شود.عللی که شاید برخی شایعات را نیز در برگیرد و شاید 
هم مهر سکوتی بر بسیاری دیگر باشد.به هرروی جدای 
از همه مقصر دانستن های دیگران ، کاش کمی هم به 
خود و نحوه رانندگیمان فکر کنیم و خود را نقد کنیم.عادت 
کرده ایم که همواره انگشت اتهام را به سوی دیگر عوامل 
بگیریم.  ولی باید گفت که دراکثر تصادفات، عامل انسانی 
بیش ترین نقش را در بروز تصادفات دارد.به خاطر دارم در 
جلسه ای با مسئوالن راهنمایی و رانندگی استان ، دردو 
دل هایی هم از مردم داشتند که کمتر شنیده و به گوش 
مردم می رسد.یکی از نکات گفته شده توسط این مقام 
مسئول ، عدم عالقه شهروندان به استفاده از راهنما بود! 
مسئله ای بدیهی در رانندگی که توسط بسیاری نادیده 
گرفته می شود.این شاید مثالی کوچک از برآیند رانندگی 
شهروندان در خیابان های شهر است.این رانندگی های 
خاص در برخی مناطق شهر خصوصا شمال شهر پیچیده 
تر هم می شود.البته در چهارراه های بدون دوربین هم 
تخلفات بیشتری مشاهده می شود.خط عابر پیاده هم 
که گویا تفاسیر مختلفی برای برخی دارد و به عنوان 
مثال در میدان ابوذر برخی جلوتر از خط و برخی پشت 
آن می ایستند که البته بی ربط به مهندسی خیابان هم 
نیست!خالصه اینکه بنا بر فرض همیشه دیگران مقصر اند 
و ما خوب! اما اینبار برای امنیت خودمان هم که شده بیشتر 
به طرز رانندگی درخیابان ها فکر کنیم و ببینیم منصفانه چه 
نمره ای برای خود درنظر می گیریم؟ شاید اگر هرکدام 
از ما یکی از عادت های بدش را هم کنار بگذارد ، در 
بلند مدت وضع رانندگی در شهرو حتی سوانح دلخراش 
هم کاهش چشمگیری پیدا می کند.به هرحال رانندگان 
متخطی نیز از فضا به زمین نمی آیند و دوست و آشنای 
خودمان هستند.شاید . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

ضمن  کشاورزی،  جهاد  وزیر  معاون  میزان-  خبرگزاری 
آرد  و  گندم  کمبود  بر  مبنی  شده  مطرح  مباحث  تکذیب 
گفت: گندم و آرد به اندازه کافی و با قیمت مناسب درکشور 
وجود دارد و سیلو ها انباشته از گندم است. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه سامانه خرید گندم و فروش آرد راه 
کند.  جلوگیری  محصوالت  این  قاچاق  از  تا  شده  اندازی 
گفت: کار سامانه به صورت آزمایشی از شهریورماه 9۷ آغاز 
و عملیات اجرایی آن از دی ماه بوده است.وی تاکید کرد: 
برای تمام واحد های صنفی که دارای پروانه کسب هستند در 
این سامانه به میزان الزم آرد تامین شده است.معاون وزیر 

جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانجات، نانوایان و صنوف 
مربوطه عضو این سامانه هستند، افزود:در این سامانه کامال 
را  آن  چه کسی  فروخته،  آرد  چه کسی  می شود  مشخص 
خریده و چه کسی براساس آن گندم دریافت می کند. تمام 
شبکه خرید و فروش رصد می شود تا از قاچاق محصول و 

خروج آن از شبکه توزیع جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 9.5 میلیون تن گندم از 
کشاورزان خریداری کرده ایم، افزود: برداشت این محصول 
نیز از حدود دو ماه دیگر در کشور آغاز می شود و پیش بینی 

اولیه ما خرید بیش از 11 میلیون تن گندم است.

سیف توضیح داد: ما گندم را به واحد های خبازی کیلویی 
9٠٠ تومان و برای واحد های صنف و صنعت 992 تومان 
درصد  آن،  کیفیت  به  بسته  آرد  نرخ  اما  می کنیم.  عرضه 
سبوس گیری و اینکه از کدام استان خریداری می شود )کرایه 
حمل( متفاوت است.سیف در خصوص قیمت آرد خبازی ها 
گفت: از آنجاکه قیمت گندمی که ما عرضه می کنیم ثابت 
آرد  قیمت  رقابت هستند  در  به شدت  کارخانجات  و  است 
گران نیست و فکر می کنم برای خبازی های میانگین قیمت 

حدود 5٤ هزارتومان باشد.
معاون وزیر جهاد در پایان تاکید کرد: سیلو ها انباشته از گندم 

است، آرد به میزان کافی در همه استان های کشور وجود دارد 
و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

کمی  هستند.شاید  خودمان  آشنای  و  سرمقاله(  )ادامه 
صبر و بردباری در رانندگی با چاشنی آموزه ها و قوانین 
رانندگی ، امنیت سرشاری برای ما و عزیزانمان به ارمغان 
آورد.در پیامی یکی از شهروندان عزیز متذکر شده بود 
که باید از قبل با راننده خطاکار برخورد می شد و ... .این 
نکته بسیار درست و به جاست و مطالبه به حقی است 
اما اگر خودمان هم وقتی خطایی از راننده ای در خیابان 
می بینیم که می تواند حادثه ساز باشد ، به پلیس اطالع 
دهیم و توضیحاتی در خصوص خودروی شخص و زمان 
و مکان ارائه کنیم ، کمک زیادی به پیگیری بهتر پلیس 
هم بشود. این نکته را نباید فراموش کرد که تعامل با 
پلیس می تواند در نهایت منجر به امنیت خودمان شود.

تکذیبخروجداممولدازکشور

مهر-رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان 
اینکه قاچاق دام مولداز کشور واقعیت ندارد،گفت:با کنترل 
خروج و واردات دام زنده، در دامداری های بزرگ قیمت 
دام حدود 5 هزارتومان در هرکیلو کاهش یافت. پوریان 
اضافه کرد: برخی قاچاق دام مولد را مطرح کردند و  ما 
پیگیری و رصد کردیم دیدیم که چنین موضوعی واقعیت 
ندارد.وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
حدود دو هفته ای است که به ماجرا ورود کرده و در 
حال حاضر جابجا کردن دام تقریبا غیرممکن شده است.

گوشتهایدپوشدهفاسدنمیشوند
۷۰۰کانتینرگوشتدرگمرکات

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه کانتینرهای گوشت 
دپو شده در گمرکات، یخچال دار هستند، گفت: هم 
اکنون ۶٠٠ تا ۷٠٠ کانتینر گوشت در گمرکات موجود 
است و این امر کامال طبیعی است.مهدی میراشرفی، در 
خصوص گوشت های دپو شده در گمرکات کشور، اظهار 
داشت: طی 11 ماه سال جاری، کاهش وارداتی در 25 
قلم کاالی اساسی نداشتیم و حتی شاهد افزایش یک 
میلیون تنی واردات این کاالها نیز بوده ایم.رئیس کل 
گمرک ایران افزود: همچنین در این مدت 1۳۷ هزار تن 
گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده است که هم اکنون 
۶٠٠ تا ۷٠٠ کانتینر گوشت در گمرکات موجود است و 
این امر کامال طبیعی است.وی ادامه داد: قبل از تحریم 
ها، میانگین زمانی که طول می کشید کاال از کشتی 
تخلیه و در گمرک اظهار شود 2٠ روز بود اما هم اکنون 

به ٤٠ روز افزایش یافته است.

تسنیم-سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:قرار بود 
پروژه کارت هوشمند ملی در پایان سال 9۷ به پایان برسد، 
اما برخی از موارد مثل تولید بدنه کارت ها در داخل کشور 
باعث شد این روند ادامه پیدا کند. اما شهروندان باید تا پایان 
اسفندماه جهت ثبت نام برای دریافت کارت ملی هوشمند 
اقدام کنند چرا که در سال آینده کارت های ملی قدیمی 

فاقد اعتبار خواهد بود. سیف ا... ابوترابی گفت: :نگاه مردم به 
سازمان ثبت احوال است تا خبر های مربوط به کارت ملی 
هوشمند را دریافت کنند، چاپخانه مرکزی بنابر ماده ماده 
٤۶ قانون متولی تامین بدنه کارت ملی هوشمند است و به 
همین دلیل با هماهنگی چاپخانه دولتی و دستگاه نظارت بر 
این پروژه به صورت جدی بحث تامین کارت تولید داخل را 
در دستور کار خود قرار دادیم.وی اضافه کرد:ما به مردم قول 
دادیم کیفیت کارت همان کیفیت کارت خارجی باشد و تفاوت 
زیادی نداشته باشد این تاخیر که به وجود آمد بخشی از آن 
به همین دلیل است که قصد داشتیم کارت هوشمند ملی با 
کیفیت خیلی خوب به دست مردم برسد. از طریق دستگاه 
ناظر متولی کارت ایراداتی را نیز در همان آبان ماه مشاهده کرد 
و به چاپخانه مرکزی اعالم کرد تا این ایردات برطرف شود.

تسنیم-تعیین تکلیف جاماندگان بسته های حمایتی با ارسال 
پیامک از سوی وزارت رفاه آغاز شده است.براساس اعالم 
قبلی معاونت رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار 
بود تا نیمه اول اسفند ماه واریز بسته حمایتی میان جاماندگان 
انجام شود و برهمین اساس از دیروز ٤ اسفند ماه ارسال 
پیامک به افرادی که در سامانه های اعالم شده اعتراض 

خود را ثبت کرده بودند آغاز شده است.پیامک های ارسالی 
با شماره سامانه 1٠٠٠٠1٤2 به سرپرستان خانوار ارسال 
پرداخت  عدم  یا  پرداخت  در خصوص  آن  در  و  می شود 
احد  این  از  می شود.پیش  رسانی  اطالع  حمایتی  بسته 
رستمی مدیرکل رفاه اجتماعی وزارت رفاه اعالم کرده بود 
که 2 میلیون نفر از خانوار هایی که سبد حمایتی به آن ها 
اعتراض  این موضوع  به  نسبت  و  نکرده  پیدا  اختصاص 
داشتند، در سامانه ها اعتراض خود را ثبت کرده اند و از این 
تعداد در نهایت قرار شده به یک میلیون نفر از آن ها بسته 
حمایتی پرداخت شود.همچنین رایزنی های الزم نیز برای 
اختصاص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه انجام شده و با 
پایان پیامک ها و واریز اعتبارات الزم، توزیع بسته حمایتی 

میان جاماندگان آغاز می شود.

ثبت نام کارت هوشمند ملی فقط تا پایان اسفند جاماندگان بسته حمایتی، گوش به زنگ پیامک باشید

 ۳1 کاهش  تکذیب  ضمن  کشاورزی  جهاد  میزان-وزیر 
درصدی کشتار دام سبک در کشور، گفت: کشتار دام سبک 
بین 1٠ تا 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی اظهارداشت: در سالجاری نسبت به سال گذشته به صورت 
رسمی 1٠ تا 15 درصد کاهش کشتار در کشتارگاه ها داشتیم 
ضمن اینکه آمار کشتار دام را دامپزشکی باید اعالم کند.حجتی 

با اشاره به افزایش واردات گوشت در سالجاری، اضافه کرد: با 
توجه به مباحث تنظیم بازاری که مورد تایید دولت هم قرار 
گرفته، توزیع گوشت های وارداتی به صورت هدفمند انجام 
می شود.وزیرجهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه در 5 سال اخیر ساالنه با ۶ درصد رشد بهره وری 
مواجه بوده ایم، گفت: براین اساس موفق شدیم در ظرفیت 

گلخانه ها رکورد بزنیم و ظرفیت ۳ هزار هکتار را پشت سر 
بگذاریم.حجتی تصریح کرد: همچنین کشت نشاکاری هم در 
حوزه محصوالت سبزی و جالیزی و هم در حوزه کشت های 
کشت،  نوع  داد:این  ادامه  است.وی  توسعه  حال  در  زراعی 
از ۳٠ درصد کاهش می دهد و کشت  بیش  را  مصرف آب 

گلخانه نیز مصرف آب را به 1٠ درصد می رساند.

کاهش ۳۱ درصدی کشتار دام سبک صحت ندارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی:کمبود آرد نداریم

32446666/3242432۰-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۵

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا 
بیرجند در ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ در محل خانه معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود  جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش بدفتر شرکت واقع در ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد ۸۸ طبقه همکف صبح ها از ساعت 

۹ تا ۱۳ مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرسان – طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ – 
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۷ و ۹۸ - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 

یکسال مالی 
هیئت مدیره تعاونی  تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند )تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۵ (

بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند روز پنجشنبه  مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ راس ساعت ۹ صبح 

در محل هیئت محترم حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این 

مجمع حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورتهای مالی 
سال ۹۷ - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

بازرسی یک سال مالی - افزایش حق عضویت کانون - تعیین خط مشی آتی کانون 
هیئت مدیره

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۵

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی پیشگامان بهار بی همتا 
بیرجند در ساعت ۳/۳۰ بعدازظهر روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ در محل خانه معلم برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود  جهت اتخاذ تصمیم پیرامون موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش بدفتر شرکت واقع در ابتدای بلوار صیاد شیرازی واحد ۸۸ طبقه همکف صبح ها 
از ساعت ۹ تا ۱۳ مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.

دستور جلسه: اصالح ماده ۶ اساسنامه مورد عمل )تغییر آدرس شرکت تعاونی(
هیئت مدیره تعاونی پیشگامان بهار بی همتا بیرجند
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 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

کلیهلوازمدستدومشماراخریداریم
بایکتماساختالفقیمتراتجربهکنید.

۰915۰5621۰۰

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

صورتمجلس افراز قسمتی از پالک ۲۳۱ - اصلی بخش ۲ بیرجند 

گردشکار: ا احتراما» در اجرای دستور شماره ۹۷/۸۳۹۹ - ۱۳۹۷/۸/۱۵  ریاست محترم اداره متبوعه ذیل تقاضای افراز حصه  آقای 
محمد رضا دهشیبی  فرزند غالم شماره ملی ۰۶۵۲۸۵۲۶۷۱ صادره از بیرجند از ششدانگ پالک ۲۳۱-  سند مالکیت  ۱۷۱/۰۴ 

سهم مشاع از ۳۴۲/۰۹ سهم از ۳۶۰۰۰۰ سهم ششدانگ پالک فوق الذکر به نام وی ثبت و سندمالکیت صادر و تسلیم گردیده  و ایشان با ارائه 
تقاضای وارده به شماره فوق الذکر تقاضای افراز  سهام مشاعی خویش از پالک فوق الذکر را از این اداره ثبت نموده که حسب االرجاع افراز به 
اینجانبان سید هادی  هاشمی و علیرضا کرامتی نماینده ونقشه بردار محول و پس از مالحظه سوابق و بررسی اوراق پرونده و گواهی موضوع ماده 
۲ آیین  نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۲ مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه  تعارض و اختالف و نیز 
گواهی دفتر امالک مبنی بر مالکیت متقاضیان و سایر شرکاء پس از تعیین وقت و بلحاظ دسترسی به سایر مالکین مشاعی اخطار وقت افراز در 
روزنامه شماره ۲۸۶۱-۱۳۹۷/۸/۲۹ خراسان جنوبی منتشرو در وقت مقرر به همراه متقاضی از محل وقوع ملک مورد تقاضا بازدید انجام و نسبت 
به تهیه نقشه افرازی توسط نقشه بردارثبت اقدام و سپس موضوع افراز برابر استعالم شماره ۱۲۵۲۴-۳۰۱/۹۷-۹۷/۱۱/۱۶ از شهرداری منطقه ۲ 

بیرجند استعالم که مرجع موصوف  طی نامه وارده بشماره ۲/۲۰۰۲۰۳۵۷۰ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴  با 
افراز موصوف به شرح نقشه  ارسالی با قید کاربری مسکونی  موافقت و بدین لحاط قطعات مذکور به 
میل ذیل توصیف می گردد: ۱-ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۱۷۰/۲۵ 
متر مربع به شماره پالک ۹۱ فرعی از ۲۳۱- اصلی  بخش ۲ بیرجند با حدود شماال: بطول ۶/۳۱ متر 
درب و دیواریست به خیابان شرقا: بطول ۲۷ متر دیوار ست به پالک باقیمانده ۲۳۱- اصلی جنوبا: 
بطول ۶/۳۱  متر درب دیواریست به کوچه غربا: بطول ۲۷ دیواریست به پالک ۴۱۳ فرعی، حقوق 
ارتفانی ندارد. چون منقاضي افراز اعالم نموده دسترسی به سایر مالکین مشاعی وجود ندارد لذا مراتب 
آگهی چنانچه کسی  مدعی تضییع حق خود برابر صورتمجلس افراز باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به طرح  دعوی در دادگاه صالحه اقدام و گواهی مبنی بر طرح دعوی 

جهت ضبط پرونده به این اداره اعالم نماید.
تصمیم مسئول واحد ثبتی :دبیرخانه ثبت نظر به محتویات پرونده و گزارش نماینده ونقشه بردار 
بشرح فوق با افرازششدانگ پالک ثبتی فوق به شماره ۹۱ فرعی از ۲۳۱- اصلی بخش ۲ بیرجند 
موافقت می گردد لذا مراتب  در اجرای  ماده ۶ آئین نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکاء ابالغ 

می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده۲ قانون افراز  و فروش امالک مشاع اقدام نمایند . 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

جابجاییسایدبایسایدوگاوصندوق
بهشیوهفنیوتخصصی

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبارقاصدک/۰915۷5638۷5-سعدی

حملتخصصیاثاثیهمنزل
باکادریمجربوماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0915۳618546 
09156008546

حمـلاثاثیـهمنـزلمداحـی
باخاورمسقفوکارگرماهرداخلوخارجشهرشهراممداحی۰915363364۷

آمادهپذیراییاز
جلساتعروسیومیهمانیهای
شماهمشهریانعزیزمیباشیم.

شمارهتماس:۰91586۰9661

آدرس:معلم36/1-جنبباشگاهمالکاشتر

۷۰۰نفر
ظرفیت

بانازلترینقیمت،ورودیرایگان
پذیرایـیرایگـان
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۴۵۰هزاراصلهنهالدرخراسانجنوبیتوزیعمیشود

تسنیم - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در هفته درختکاری بیش از ۴۵۰ هزار اصله نهال در خراسان جنوبی توزیع می شود 
و این نوع گونه های گیاهی و درختی متناسب با اقلیم استان است. نصرآبادی با بیان اینکه گونه های گیاهی و درختی که در مراتع استان کاشت می شود 

صدور متناسب با اقلیم خراسان جنوبی است افزود:  گونه های غیر بومی کاشت در عرصه های طبیعی استان نیز متناسب با اقلیم استان است. به  اقدام  ادارات...)خوسف(  متاسفانه  باسالم 
مجوز پرورش شترمرغ در مراتع چرای دام ، نزدیک 
روستای گیوشاد کرده و هیچ استعالمی از دامداران و 
شورای اسالمی نشده است و در آینده از بوی بد آن 

هم اهالی رنج خواهند برد. لطفا پیگیری شود.
91۵...13۵

 مسئوالن شهرداری یا روزنامه رو نمی خونن یا هم پنبه 
تو گوششون کردن، وا... خسته شدم از بس پول جلو 
بندی ماشین دادم با این وضع آسفالت شهر بیرجند. بابا 
بلوار کشی بسه دیگه با بلوار شهر زیبا نمیشه، یه فکری 

به حال آسفالت خیابونا کنین!
937...۰۴1

سالم. واقعا پلیس راهنمایی و رانندگی کارشان چیست؟ 
ایستادن بعد از پیج های حادثه خیز، غافلگیری مردم 
وصدور جریمه؟ چرا قبل از محل های حادثه خیز نمی 
ایستند و جلوی تصادفات احتمالی را  نمی گیرند؟  آیا 
های  نابسامانی  این  در  مردم  جریمه  فقط  هدف 
اقتصادیست آن هم با برخوردهای بسیار خشونت آمیز؟ 
در حادثه سرویس مدارس اخیر، راهنمایی و رانندگی 
چطور در شهر متوجه تردد چنین مینی بوس فرسوده 
ای نشده؟! چطور معاینه فنی   آن چک نشده! درحالیکه 
ازطرف مدارسه خاص بکار گرفته شده. راهنمایی و 
رانندگی ساعت های پر تردد صبح چرا باید حضور 

کمرنگی داشته باشه؟ لطفا آوا بررسی کن.  
939...216

شهردار محترم ، ساکنان خیابان عدل اکثرا مسن و 
میانسال هستند و برای رفت و آمد به معلم یا پاسداران 
میرن. یک مینی بوس از ابوذر به اول عدل تا چهار 
راه قدس به سمت قدس غربی و بیمارستان های 
 غفاری و بالعکس مدنظرتون باشه. آخه چقدر ظلم و

 بی مهری به پیرمرد پیرزنای این خیابون!؟
91۵...38۴

مدت زیادی است که در خیابان ظفر چاله ای خطرناک 
است. مأموران شهرداری هرروز از محل عبور می کنند و 
می بینند وحتما به مسئوالن نمی گویند! از شهردار سخت 
کوش خواهش می کنم این گونه موارد را از  آنها بخواهد.
91۵...288

 کوچه ولیعصر 1۵ یکی از قدیمی ترین کو چه های مهر 
شهر می باشد . چند سال پیش جدول کشی آن انجام ولی 
متاسفانه آسفالت آن انجام نشده. لذا از شهردار   ،محبوب  
خواهشمندیم برای آسفالت این کوچه هم اقدام نمایند.
91۵...۰18

کویر  هواپیمایی  تأسیس  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
انشاا...هتل کویر هم که سال ها نیمه تمام رها شده 
و زیرساخت مهم گردشگری است هر چه زدوتر به 
سرانجام برسد. در این راه پیگیری رسانه شما و استاندار 

محترم موثر خواهد بود.
91۵...2۵۴

متاسفانه در روستای کوچ خراشاد چند ماهی هست آب 
قطع می شود. در هفته یکبار آب هست. می گویند آب 
سربیشه وصل شده پس چرا آب قطع؟ این روستا تلفن 
همراه آنتن نمیده و اینترنت هم نمیگیره. شبکه های 
تلوزیون فقط پنج شبکه می گیره. لطفا پیگیری شود.ممنون.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا  .بیرجند  مکان های گردشگری زیادی دارد 
ولی در روز تعطیل بیشتر آنها بسته است. روز جمعه با 
خانواده به شوکت آباد رفتیم ولی در عمارت و باغ بسته بود 
و مجبور شدیم در کنار خیابان ناهار بخوریم. چقدر خوب 
است به این مکان ها که نمادی از فرهنگ و پیشینه 
شهر ماست رسیدگی شود و برای گردشگران و مردمی 
که به دنبال تفریح در روزهای تعطیل هستند آماده شود.
91۵...۴۵2

از مسئوالن و معلمان دلسوز  دبستان مریم خسروی که  
بخاطر برپایی  مراسم سنتی بیرجند تشکر می کنم .چون 
در این مراسم سنگ تمام گذاشته بودند و از مسئوالن 
آموزش و پرورش هم گله مندم چون در این جلسه نبودند .
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا. معلوم نیست در بازار چه خبر است. لوازم 
خانگی اصال پیدا نمی شود قیمت ها روز به روز باال می 
رود. تکلیف مردم بیچاره چیست؟ یعنی هیچ مسئولی در 
این شهر نیست که بیاید جلوی تریبون  و کمی توضیح 
بدهد؟ در دیگر شهرها  اگر گرانی هست الاقل تنوع 
هم هست اما در این شهر حتی کوچکترین وسیله 
برقی دلخواه را نمی توانی پیدا کنی و مجبوری اینترنتی 
سفارش بدی. در این شهر به این عظمت خجالت آور 
است که بیشتر مغازه ها قفسه ها خالی است. نمیدانی 
که جمع شده در انبارها بخاطر نوسانات قیمت یا واقعا 
مغازه دارهم جییبش خالی شده که این هم دردآورست. 

گزارشی تهیه کنید و مردم رو با خبر . ممنون  
ارسالی به تلگرام آوا

خدا کند حقیقت داشته باشد و واقعا هزینه آب و برق 
مدارس دولتی رایگان شود تا شاید دیگر آنقدر به بهانه 
های مختلف از مردم پول طلب نکنند. اگر مدیر کل 
آموزش وپرورش لطفی کنند و سالی چند بسته کاغذ 
هم به این مدارس اهدا کنند  عالی می شود تا عواقب 
خجالت آوری به دنبال نداشته باشد. 
ارسالی به تلگرام آوا

متاسفانه در یک روز خبر تصادف دو دختر  بیرجندی  در 
شبکه های مجازی پخش شد. جدا از اینکه شنیدن این 
اخبار برای هر آدمی سخت و استرس زاست،  آسیب 
شناسی اینکه چرا باید این اتفاقات رخ دهد الزم  است. 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم در آستانه بهار شهرداری نگاهی به وضع پارک صیاد 
داشته باشد. وقتی گردشگران به شهر ما بیایند با وجود 
گزبیابان  در قلب شهرچه نظری درباره هوش وسلیقه 
ماخواهند داشت واقعاچیز دیگری انجا کاشت نمی شود 
ارسالی به تلگرام آوا

 سالم. جا دارد  از شرکت هواپیمایی ایرالین واقعا تشکر 
کنیم قدم بزرگ برای استان برداشتند. امیدواریم مردم 

هم نهایت همکاری رو داشته باشند 
ارسالی به تلگرام آوا

با  احترام به استحضار می رساند همانطور که اطالع دارید 
آثار و جاذبه های گردشگری استان اکثرا مربوط به دوره 
های قاجاریه و صفویه و حتی قبل از آن است و ما بنا و 
فضای ماندگاری در قرن اخیر نداریم.  هم اکنون که بحث 
بر سر بازسازی فضای پادگان ۰۴ بیرجند است پیشنهاد 
می گردد تا دست اندرکاران محترم با اتحاد و هماهنگی 
سعی بر احداث میدانی ماندگار که بتواند از جاذبه های 
گردشگری نیز باشد  بشوند. این میدان می تواند شبیه 
میدان امام اصفها ن)میدان نقش جهان( در حد فاصل 
ابوذر تا چهارراه صیاد شیرازی و در عمق تا دانشگاه هنر 
باشد در این فضا موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد: 
1- ایجاد دو ردیف مغازه در ضلع شرقی و در ضلع 

غربی با نمای سنتی فقط در دو طبقه
2- ایجاد فضای سبز، آب نما، و نصب وسایل بازی کودکان

3- نصب تندیس نخبگان و بزرگان و مشاهیر
۴- ایجاد امکانات رفاهی شامل رستوران های سنتی، 

مسجد، سرویس و .... در ضلع شمالی
۵- اختصاص مغازه ها به اصناف و اتحادیه های 
مختلف بصورت جمعی )مثال 2۰ مغازه صنایع دستی 
، 2۰ مغازه طال فروشی و چند مغازه مشاغل قدیمی(

6- ایجاد بعضی از مشاغل شبانه روزی و مورد نیاز شهروندان 
و مسافران مانند داروخانه،  نانوایی،  سوپر،  آپاراتی ،  تعمیرگاه

7- استفاده از میدان به عنوان محل تجمع مردم در 
راهپیمایی ها و جشن ها و حتی ورزش های عمومی 
8- استفاده از میدان در ایام عزاداری ها و مخصوصا 

در روزهای ۴،  8،  9 و 1۰ محرم
9- نصب بنر و یا سنگ نوشته جهت معرفی آثار و 

بناهای تاریخی و گردشگری
1۰- ایجاد پارکنیگ زیر زمینی و روزمینی در ضلع شرقی 
میدان جهت جلوگیری از ترافیک در خیابان ارتش و طالقانی 

11- ایجاد نگهبانی و انتظامات در ورودی میدان
12- ضمنا به نظر می رسد هزینه احداث این میدان از 
قطعه بندی و فروش زمین ها تامین شده و از این نظر 

مشکلی نداشته باشد. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و نظر صاحب نظران 
در این فضای عمومی و عام المنفعه اهتمام ورزند.
 محمد ابراهیم دیانی

پیام شما

از میان نامه های رسیده

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یاعلیگفتیمولبخندیشکفت
نسرین کاری - از سنت های خوب ایرانیان در آغاز سال نو، برگزاری جشن های گلریزان 
برای دانش آموزان بی سرپرست  و بد سرپرست  و ایتام  است که با کمک مردم و 
خیران بذر مهربانی و عاطفه را در قلب ها می کارد. گلریزان در واقع ریختن گل زندگی و 
امید در دل کودکان نیازمند در آستانه سال نو است که با ریختن گلی از شاخسار زندگی 

خود مهربانی و نوع دوستی را به آنها هدیه می کنیم.

گلریزانسنتیکهاصالتادرزورخانههاانجاممیشد

با  گو  درگفت  جنوبی  خراسان  پهلوانی  و  زورخانه ای  ورزش های  هیئت  رئیس 
خبرنگار آوا می گوید: گلریزان از سنت های دیرینه و بسیار قدیمی  در ورزش 
پهلوانی است و اصالتا در زورخانه ها انجام می شده است.مهدی قمری با اشاره به 
اینکه اولین گلریزان بیرجند در سال 73 در زورخانه امیر عرب برگزار شد می افزاید: و 
پس از آن این نیت خیر بارها و بارها تکرار شد و اکنون بیست و شش سال است که این 
همایش بزرگ برگزار می شود.وی ادامه می دهد: پس از خیزش گلریزان ،زورخانه امیر 
عرب دیگر گنجایشی برای برگزاری این همایش بزرگ  نداشت و استقبال سال به 
سال بیشتر می شد.قمری ادامه می دهد: پس از آن ، مراسم به سالن تختی بیرجند 
انتقال یافت و خوشبختانه با استقبال بی نظیر مردم  وخیران اکنون چندین سال است 
که این مراسم در سالن مخابرات برگزار می شود. وی با بیان اینکه گلریزان یک کار 
خیرخواهانه است که مشارکت همگانی را می طلبد، می افزاید: هر شخصی در حد 

توان و بضاعت خود می تواند در این کار زیبایی انسان دوستانه شرکت کند.

جمعآوری۱۲۰میلیونتوماندرجشنگلریزانسالگذشته

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال 
گذشته 12۰ میلیون تومان در جشن گلریزان جمع آوری شد، خاطر نشان می کند: با این 
مبلغ 7 هزار و 6۰۰ تکه لباس مدارس بین 3 هزار و 2۰۰ دانش آموز دختر و پسر جامعه 
هدف توزیع شد.وی ابراز امیدواری می کند: با درایت و فهم باالی مردم و با توجه 
به مشکالت اقتصادی مثل سالهای گذشته همکاری خاص در این زمینه داشته 
باشند تا نه فقط بیرجند  بلکه همه استان را پوشش دهیم. قمری خاطر نشان می 
کند: الزم و شایسته است همه موسسات و مسئوالن و خیران با همکاری هم گل 

لبخند بر لبان دانش آموزان نیازمند بنشانند. 
وی با اشاره به اینکه شعار امسال گلریزان »یا علی گفتیم و لبخندی شکفت« است، 
افزود:ما معتقدیم با هر علی گفتن یک دانش آموز صاحب لباس نو می شود و در زمان 

تحویل سال ، عشق کودکانه در چهره آنها ببینیم. وی ضمن تشکر از هیئت ابوالفضلی 
که در این سالها حامی ستاد گلریزان بوده است ادامه داد: به لطف علمدار کربال که نماد 
وفا و جوانمردی است این جشن رونق گرفته و همه بچه های زورخانه خالصانه در این 

کار مهم مساعدت می کنند. 

قطرهقطرهجمعگرددوانگهیدریاشود

وی پیشنهاد می کند: زیباست که فروشگاه های پوشاک البسه و بوتیک ها، یک یا دو 
دست لباس یا کفش فروشی ها به حد توان کفش برای این جشن هدیه کنند چرا که ما 

معتقدیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
قمری  ابراز امیدواری می کند با همت همشهریان و خیران امسال هم این جشن منطقه 
ای که الگو برای تمام کشور است به بهترین نحو برگزار شود وی ادامه می دهد آرزومندم 

در آغاز سال نو هیچ خانواده ای حسرت لباس نو برای بچه هایش نداشته باشد. 
رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی استان با بیان اینکه اطالع رسانی در 
فضای مجازی و رسانه ها از مدتی قبل شروع شده است خاطر نشان می کند: جا 
دارد خالصانه از روزنامه آوای خراسان جنوبی،  همکاران و روزنامه امروز خراسان 
جنوبی و روزنامه زعفران که بزرگترین اطالع رسانی را داشته اند سپاسگزاری کنم. 
 وی یادآور می شود: زمانی که عایدات جشن گلریزان مشخص می شود دوستان 
اقدام به خرید لباس از تولیدی های قابل اعتماد  در تهران می کنند.قمری می 
افزاید: بسته های خریداری شده توسط مدارس به ایتام و کودکان بد سرپرست و بی 
سرپرست که از قبل معرفی شده اند اهدا می شود و ما در توزیع هیچ نقشی نداریم. 

یکدستلباسبرایدانشآموزان
با۵۰هزارتومانهدیه

وی با بیان اینکه الزم نیست همشهریان  و خیران با مبالغ سنگین  و باال در 
جشن گلریزان شرکت کنند تاکید می کند: امسال برای تهیه پوشاک هر دانش 
آموز مبلغ ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. وی بیان می کند: مقرر شده 
است برای هر دانش آموز پسر یک پیراهن و شلوار و برای دانش آموز دختر 
یک پیراهن شلوار یا مانتو خریداری شود.وی با بیان اینکه  تاکنون فقط موفق 
بوده ایم نصف دانش آموزان تحت پوشش را حمایت کنیم  ابراز امیدواری کرد: 
با حضور گسترده مردم و خیران ، همه کودکان نیازمند استان از نور این حس 

انسان دوستانه بهره ببرند و قطعا هیچ چیز مثل این کار دلنشین نخواهد بود.

جشن گلریزان کاشتن بذر امید و مهربانی

دی
رآبا

 خی
س :

عک

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام 

می گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
          09155618482 -32227177

موسسهخیریههیئتابوالفضلی

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

کلی-جزئی

عرضهکنندهبرنجهندیوپاکستانی

نقد-مدتدار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون 
ثبت منتشر گردیده،  اینک بر حسب درخواست واصله مستند به 
ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی 

از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ئنی این واحد به شرح ذیل:
بخش ۱۱ قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک ۱۲۶۸- اصلی 
۵۷۴ فرعی هاجر جنگی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین که 
فعال یکباب منزل است در روز ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ انجام خواهد شد. 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد؛ که در 
موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رساند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 
۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد. و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوقی ارتقاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند، مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 

مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
علی وفایی فر- رئیس اداره ثبت اسنا د و امالک قائنات

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد حسین سنبلی به استناد  دو برگ استشهادیه گواهی شده،منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی  است که سند مالکیت شش دانگ پالک  عرصه و اعیان 

پالک ۷۲۲۱ فرعی از شماره ۲۴۹ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۱۹۶۵ صفحه ۳۲۹ دفتر امالک جلد ۵۰۵ بنام آقای محمد حسین سنبلی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

کودارگانیکهیومیکاسید)آسایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0۹۱572038۶3          

         فروشگاه به کشت : 0۹۱0۱۹۶25۶7
بیرجند: 0۹۱53۶۱334۹- صادقی            قاین: 0۹۱53۶۱0502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 0۹۱53۶۶۱۶۹4    فروشگاه پانیا: 0۹۱53۶۶0۶87

طبا۲۰هزارتومان
فق

آگهيفراخوانمناقصهعموميهمراهباارزیابيکیفي-)مناقصهعموميویکمرحلهايشماره۱397.6383(
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(  

بیرجند - سایت اداري- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- اتاق ۱۲۱- امور قراردادها- 
تلفن :  ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶- نمابر قراردادها :  ۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۲۳

موضوع مناقصه : انجام خدمات پشتیبانی مرکز پیام امداد و دیسپچینگ گاز در سطح  استان خراسان جنوبی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه- مورخ 
 ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهارصد و بیست میلیون ریال(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.

محل تأمین اعتبار پیمان : 
بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان جنوبی تأمین مي گردد.

شرایط متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل شده ي پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي
 دارا بودن سابقه کار مفید در تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی شامل شبکه های VHF- UHF ، مراکز تلفن ، شبکه های دیتا و شبکه های مخابراتی دیسپاچینگ

ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین.  ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 
برنامه زماني مناقصه : مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتي : از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۵ لغایت ۹۷/۱۲/۰۷ ) اسناد 
ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR)قسمت مناقصه و مزایده – فرم هاي الکترونیکي( قابل 

دانلود مي باشد.( آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  ۹۷/۱۲/۲۶ 
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۱۸

زمان و مكان بازگشایي پیشنهادها : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۱۸- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
شرکتهاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه 
بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي پیمانکاران 
خدماتی و همچنین اسناد مناقصه را بطور همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت 

اسناد مناقصه و بازگشایي پاکات دعوت به عمل خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهي در سایتهاي www.nigc-skgc.ir   - www.shana.ir    - http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۲۰ متر مربع پالک ۴۱۳۹ 
فرعی از ۵۴۳ فرعی  یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۱۸۳۷ صفحه ۳۶۷ دفتر جلد ۸۰- امالک بنام خانم زهرا 

ساکنی فرزند حسن  صادر و تسلیت گردیده شماال: بطول ۹/۱۰ متر درب و دیواریست به کوچه شهید هاشم زهی شرقا در سه قسمت 
اول بطول ۱۱.۲۰ متر  دیواریست به دیوار پالک ۵۴۲ فرعی از یک اصلی دوم  بطول ۱۱/۱۰ متر دیواریست به پالک ۵۴۲ فرعی از 
یک اصلی سوم بطول ۱/۱ به پالک ۵۴۳ فرعی از یک اصلی جنوبا: بطور مورب بطول ۹/۲۰ متر دیواریست به پالک باقیمانده ۵۴۳ 
فرعي از یک اصلی غربا: بطول ۲۴/۷۰ متر دیواریست به پالک ۳۵۷۲ فرعی از ۵۴۳ فرعی از یک اصلی حقوق ارتفاقی ندارد به موجب 
سند رهنی سماره ۲۸۸۳۱- ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ نهبندان دررهن کشاورزی شعبه نهبندان قرار گرفته لذا 
مستند به ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجرایه علیه زهرا ساکنی )راهن( و علی محمد عطایی 
)وام گیرنده(  مبنی بر وصول مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال )ششصد و سی میلیون ریال( را از این اداره نموده است و پرونده تحت پرونده 
کالسه  ۹۶۰۰۲۱۵ در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ های ۱۳۹۶/۱۲/۹ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ به مدیونین وفق ماده ۱۸ 
آیین نامه  اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و بدلیل اینکه متعهد ظرف ده روز مهلت قانونی از 
تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را 
نموده  که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره۱۳۹۷۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۱۹۷ - ۱۳۹۷/۳/۲  مامور ابالغ و نظریه 
ی کتبی وارده بشماره ۱۳۹۷۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۲۱۰- ۱۳۹۷/۳/۶  کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۲۲۰ متر مربع  که دارای حدود ۱۷۰ متر مربع ساختمان مسکونی یک طبقه با مصالح معمولی آجری و با دیوارهای ۳۵ سانتیمتری 
باربر و سقف طاق ضربی می باشد . که ساختمان موزاییک . دیوار ها دارای قرنیز ۲۰ سانتیمتری و بقیه دیوارها و سقف گچ و دارای 
مقداری گچ بری می باشد. ساختمان فاقد نما و کف حیاط موزاییک و داخل حیاط خلوت سرویس بهداشتی احداث شده و ملک دارای  
امتیاز آب، برق و تلفن می باشد به مبلغ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال )هفتصد میلیون( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه های 
شماره ۱۳۹۷۰۵۱۰۸۲۸۲۰۰۰۰۹۳ و ۱۳۹۷۰۵۱۰۸۲۸۲۰۰۰۰۹۴- ۱۳۹۷/۳/۷ به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی 
واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجراء در قبال مطالبات 
بانک کشاورزی نهبندان از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶  در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان  واقع  در بلوار 
معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود. بستانکار طی نامه وارده به شماره ۱۳۹۷۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۹۷۵- ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  اعالم نموده مورد رهن فاقد بیمه نامه  می باشد 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که  مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به  برنده مزایده 
مسترد خواهد آمد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

 تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۵   سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان



موفقیت و انرژی

ارتباط با همکاران

هر روز تمرینات سبک انجام دهید

خیلی از افراد وقتی دچار خستگی و بی حالی می شوند، 
کمتر به ذهنشان می رسد از نرمش به عنوان راهکار 
درمانی استفاده کنند. اخیراً مطالعات دانشگاه»جرجیا« 
تواند  می  ورزشی  سبک  تمرینات  دهد  می  نشان 
خستگی و بی حالی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
حرکات ورزشی سبک و کوتاه کمک می کند خستگی 
از بدنتان بیرون رود. ورزش منظم می تواند به افزایش 

انرژی بدن خصوصاً در افراد کم تحرک کمک کند.
این  انجام  به  را  روز  از  زمانی  چه  ندارد  اهمیت 
مایکل  دهید.  اختصاص  سبک  ورزشی  تمرینات 
 سدربرگ، فیزیولوژیست ورزشی در این باره می گوید: 
افرادی که در طول روز تمرینات ورزشی انجام می 
دهند، انرژی بیشتری دارند و عملکرد خالقانه تری از 

خود بروز می دهند.

با همکارانتان ارتباط برقرار کنید

سرگرم کار شدن و صحبت نکردن با دیگران کار 
به  رو  را  بدنتان  انرژی  تواند  اما می  است  ساده ای 
تحلیل ببرد؛ زیرا ما از طریق برقراری ارتباط با دیگران 
انرژی می گیریم. با انجام این کار، بدنمان اکسیتوسین 
آزاد می کند و در نتیجه به احساس آرامش و رضایت 
دست خواهیم یافت. اگر می خواهید انرژی خود را در 
طول کار حفظ کنید، با همکاران خود گپ و گفت کنید 
و وقت بیشتری با آن ها بگذرانید. پس به خود امکان 
می دهید رفتارتان با همکاران خود از حالت رسمی 
بیرون آمده و بیشتر جنبه ی خودمانی به خود بگیرد. 
پنج دقیقه صحبت درباره مسابقه ی ورزشی شب قبل 
می تواند سبب باال رفتن انرژی شما در طول روز شود.

نشستن طوالنی مدت می تواند فرآیندهای مغزی 
را کاهش دهد و سبب ایجاد احساس خستگی در 
شما شود. اگر جلسات و گفتگوهای کاری خود را 
در حالت ایستاده یا قدم زنان انجام دهید، سرعت 

گردش خونتان باال می رود.  
بهتر است فعالیت های جسمانی را به دیگر جنبه های 
روز کاری خود اضافه کنید؛ مثاًل در هنگام برقراری 
مکالمات تلفنی بایستید. در حین ارسال یک پیام کاری 
قدم بزنید و گاهی به جای نشستن پشت میز بایستید.

حداقل دو بار در روز و هر بار به مدت 10 دقیقه از 
ساعت کاری خود را در فضای بیرون از اتاق بگذرانید. 
وقتی از اتاق خارج شوید، هورمونی مثبت آزاد می شود 
که می تواند سبب افزایش سطح انرژی بدنتان شود. 
قرارگیری در معرض نور خورشید راهکاری عالی برای 
شاد بودن در طول روز است.قرارگیری طوالنی مدت 
در فضای داخلی ساختمان سبب می شود کمتر در 
معرض نور خورشید قرار بگیرید که در پی آن با کمبود 
ویتامین دی مواجه می شوید. کمبود این ویتامین سبب 

افزایش خستگی تان خواهد شد.

ملین نمک دریا 
برای پاکسازی روده

کنید. آماده  را  قاشق  یک  و  بلند  لیوان   یک 
3 لیوان آب را در یک ماهی تابه بریزید. آب را گرم 
کنید)جوش نه(. آن را در لیوان بریزید و نصف قاشق 

کنید اضافه  ها  آن  به  را  دریایی  نمک   چایخوری 
و آن ها را به خوبی به هم بزنید. 1.2 فنجان عصاره 
سیب ارگانیک خالص، دو قاشق غذاخوری آب لیمو 
و یک قاشق چایخوری زنجبیل را به آن لیوان اضافه 
کنید.این محلول را با معده خالی صبح ها، قبل از 

ناهار سبک، و اواسط ظهر بخورید .

درمان سیاهی دور چشم 
با گوجه فرنگی 

مواد الزم:1 عدد گوجه فرنگی، 1 قاشق غذاخوری 
عصاره لیمو. طرز تهیه:ابتدا گوجه فرنگی را له کنید تا 
خمیر سفت به دست آورید. سپس خمیر گوجه فرنگی 

)2 قاشق سوپ خوری( را در یک کاسه کوچک بریزید 
و عصاره لیمو را به آن اضافه کنید. پس از آن، آن ها را 
به خوبی مخلوط کنید. با کمک انگشتان خود این خمیر 
آماده را به دایره های تیره چشم خود اعمال کنید. پس 
از مدت 10 دقیقه، با کمک آب تمیز کنید. این کار را می 

توان سه بار در روز تکرار کرد .

گیاه چای اوالنگ با
 سرطان سینه مبارزه می کند

شیوع و مرگ و میر کم تر در مناطقی که افرادش 
مصرف زیادی از چای اوالنگ دارند، نشان می دهد 
که چای اوالنگ پتانسیل باالیی برای ویژگی های ضد 

سرطانی دارد. این چای، یک روش غیر سمی برای 
جلوگیری از سرطان سینه است که ازهر 8 زن در طول 
عمرش یکی مبتال می شود. چای سبز و چای اوالنگ 
رشد سلول سرطان سینه را در شش الین سلولی 
متوقف کردند و سلول هایی که با چای سیاه و تیره 

درمان شده بودند، اثر چندانی نشان ندادند.

سه وعده غذایی سالم
 و کامل بخورید

روزانه سه وعده غذایی با میان وعده های سالم مصرف 
می کنید. اینکار به بدن شما کمک می کند سطح قند 
خون را در حالت پایدار و ثابت نگه دارد. قند خون یکی 

از سوخت های اصلی مغز محسوب می شود و برای بهبود 
عملکرد آن ضروری است. برای اینکه مغز بتواند از قند 
خون به درستی استفاده کند باید به صورت ثابت و آرام 
در خون جریان داشته باشد. بیشتر افراد وعده های اصلی را 
نادیده می گیرند و از قند و شیرینی زیادی استفاده می کنند. 

بهتر است در روز سه وعده غذایی ثابت  داشته باشید.

چرا باید از داروی
 گیاهی طب سنتی استفاده کرد ؟

داروی گیاهی را می توان برای درمان و یا جلوگیری از 
بیماری های گوناگون مورد استفاده قرار داد که در موارد 
حاد بهتر است مصرف این نوع داروها با مشورت پزشک 

طب سنتی انجام بگیرد. از جمله  در  درمان و بهبود 
برخی مشکالت رایج نظیر سردرد، سرفه و جوش 
های پوستی. درمان بعضی مشکالت مزمن مانند ورم 
مفاصل، آرتروز، افسردگی خفیف و مشکالت رگ های 
واریسی، درمان کبد چرب و کاهش کلسترول خون، 

بهبود عملکرد دستگاه گوارش می تواند مفید باشد.

گروهی از افراد با یک دوز 10 گرمی عسل )عسل اوکالیپتوس، عسل مرکبات یا عسل خانواده البیاتا ]گیاهانی مثل 
آویشن و نعناع و رزماری[( یا دارونما 30 دقیقه قبل از رفتن به رختخواب را مصرف کردند.  قبل از انجام مطالعه و سپس 
در روز بعد از درمان، پرسش نامه ای توسط والدین پر شد.خوردن عسل برای درمان گلودرد  در مقایسه با وضعیت پایه، 
عالیم سرفه و کیفیت خواب هم در دریافت کنندگان عسل و هم در گروه دارونما به صورت معنی داری بهبود نشان می 
داد. با این حال، این بهبود در دریافت کنندگان عسل بیشتر بود. عوارض جانبی بین دو گروه تفاوتی نداشت. پژوهشگران 
این فرضیه را مطرح کردند که شباهت فیبرهای ایجادکننده مزه شیرین با فیبرهای کنترل کننده سرفه، ممکن است 
باعث این اثر ضد سرفه شده باشد. نتیجه اینکه بر اساس این مطالعه، در کودکان باالی یک سال، عسل را می توان به 

عنوان یک درمان موثر و بی خطر برای سرفه شبانه مد نظر قرار داد..

دو سرعت به افزایش قد کمک می کند. اما کلید موفقیت آن ها انجام مرتب و مداوم آنها است. عالوه بر این، شدت 
و طول مدت این تمرینات باید به تدریج افزایش یابد و ورزش باید با یک رژیم متعادل برای کسب بهترین نتیجه 
ترکیب شود. شنا کردن چند ساعت به مدت حداقل 5 روز در هفته برای افزایش قد بسیار مفید است. ، شنا مهم 
ترین نوع ورزش است که در آب انجام می شود. این به شما این امکان را می دهد که از پاهایتان، بدن، و بازوها به 
کامل ترین شکل استفاده کنید و در نتیجه قدرت ماهیچه را افزایش دهید. ضربه به سینه بهترین روش شنا برای 
افزایش قد است. از این رو، اگر می خواهید قد را افزایش دهید، توصیه می شود که شنا یاد بگیرید و شنا کنید. صاف 
بایستید و دست هایتان را روی باسن قرار دهید. در این موقعیت بمانید و تا جایی که ممکن است خم شوید . همیشه 
به خاطر داشته باشید که زانوها را خم نکنید و چانه را از سینه دور نگاه دارید. هر تکرار باید 4 تا 8 ثانیه طول بکشد.

راه و روش های کار درست برای بلند شدن قدتاثیر به سزای عسل در درمان سریع گلو درد

خواجه نصیر الدین طوسی یکی از سرشناس ترین و با نفوذترین 
چهره های تاریخ فکری اسالمی است. اما تالش های او در علم 
ریاضیات و ستاره شناسی و تاثیر گذاری اش در میان فالسفه و 
ریاضدانان باعث شده تا روز پنجم اسفند به منظور بزرگداشت 
این دانشمند روز مهندس نامیده شود. او به تحصیل دانش عالقه 
زیادی داشت و از دوران کودکی جوانی در علوم ریاضی و نجوم و 
حکمت سرآمدو از دانشمندان معروف زمان خود شد. طوسی یکی 
از سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ فکری اسالمی 
است.  تالش های او در علم ریاضیات و ستاره شناسی و تاثیر 
گذاری اش در میان فالسفه و ریاضدانان باعث شده تا روز پنجم 

اسفند به منظور بزرگداشت این دانشمند روز مهندس نامیده شود.  
اما چرا این روز را به نام وی نامگذاری کرده کرده اند؟ خواجه 
نصیر الدین طوسی چه خدماتی برای جهان اسالم و ریاضیات 
داشته است؟ایجاد رصد خانه مراغه: وقتی که هوالکو به فرمانروایی 
اسماعیلیان در سال 635 هجری قمری پایان داد طوسی را در 
خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در 
مراغه ایجاد کند، شروع ساخت آن از سال 6388 هجری قمری 
بود. برای کمک به رصدخانه عالوه بر کمک های مالی دولت 
اوقاف  سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذاشته شد که از یک 
دهم آن جهت رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آالت و کتب 

استفاده می  شد.همچنین در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی 
ساخته شده بود که حدود 400000 جلد کتب نفیس جهت استفاده 
دانشمندان و فضال قرارداده بود که از بغداد و شام و بیروت و الجزیره 
بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک سرای عالی برای خواجه 
و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه ای جهت استفاده 
طالب دانشجو.  برخی تألیفات این دانشمند بزرگ:  برخی از آثار 
مهم اخالقی، منطقی ، فلسفی و ریاضی خود از جمله مشهورترین 
کتابش اخالق ناصری را به رشته تحریر درآورد. قسمت اعظم 
1500 رساله و نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده است. 

وسعت معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است.

شیخ طوسی درخشنده ترین چهره حكمت و ریاضي و روز مهندس

آیه روز

پس ]شعیب[ از ایشان روی برتافت و گفت ای قوم من به راستی که پیامهای پروردگارم را به شما رسانیدم و 
پندتان دادم دیگر چگونه بر گروهی که کافرند دریغ بخورم. سوره االعراف/ آیه ۹3

سخن روز

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد، آنان یا راهی را خواهند یافت، یا راهی را خواهند ساخت، یا در کل منکر هر 
راهی می شوند.  روز مهندس گرامی باد. 
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باران اندک - از حشرات - بدون 
دستور 7- ناگهانی - رساله دکترا 
نقش   -8 مثقالی  هفت  اوزان   -
از   - نویس  نمایشنامه   - هنری 

اقوام ایرانی ۹- منسوب به جهان 
دیگر - »یک« عامیانه - صاحب 
اثر »نظریه عمومی درباره اشتغال، 
ترتیب  علم   -10 پول«  و  بهره 
 - وقایع  شرح  جدول  و  تاریخ 
لحظه ای - ورزش مادر 11- دنباله 
رو - برجستگی ته کفش - مشهور 
دیده  مصیبت   - رگ  سرخ   -12
13- صندوقچه - پرده در - حرف 
همراهی - آن طرف 14- دوستی 
- کانون عشق و احساسات - تند 
روزنامه  پرتیراژترین   -15 مزاج 

اقتصادی ایران - آسانی

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
زوماراکاوتساطخ1
ندوسراگزاسیرا2
داریاخاممشدن3
گدادمراکهاشه4
ادررقمیرهرود5
نودنایاشسقفا6
یینایرسکاتار7
یمیلساینمکرت8
اکزیهدرگاشبل9
بدانهرساناری1۰
ولممافنویرنم11
نیضاقتمرابغو12
مدردتاتنوران13
امکمسیبوکدابا14
نامدنارنادنبرد15

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

به تعدادی بازاریاب جهت پخش مواد 
پروتئینی و نوشیدنی نیازمندیم.

09153614425

به کارگیری نیرو در کارواش 
0915۷605001

به یک نیروی آقا یا خانم و تعدادی پشتیبان 
در زمینه خدمات بانکی نیازمندیم. طالقانی 

2- ساختمان آلما - طبقه 2 واحد 204
0563221۷135 - 09155625۷62

به دو نیروی خانم و یک نیروی آقا 
جهت کار در فست فود نیازمندیم. 

)مراجعه به صورت حضوری( 
09355618898

آدرس: بین معلم 38- 40  
 فست فود آتور

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
21:3018:15شروع سانس

ضربه فنیپارادیس
2014:3016:15شروع سانس

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498

کارت دانشجویی اینجانب نرگس صید محمدخانی 
به شماره دانشجویی 3۷0911۷52۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک فروشنده آقا یا خانم جهت کار در شیرینی 
سرا نیازمندیم. )حداقل دیپلم و مجرد(  فقط 

حضوری  09155625263 - 09151601243
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روزی با ادبیات در دبیرستان عالمه حلی برگزار شدبرندگان جام والیبال دهه فجر روستاهای بیرجند
مرکزی  بخش  روستاهای  والیبال  مسابقات   - جم  امین 
شهرستان بیرجند جام دهه مبارک فجر باشرکت ۱۹تیم 
امیرآباد  روستای  امیرآباد  ماه درسالن شهدای  از ۲۳بهمن 
برگزارشد. این مسابقات با حضور تیم هاي امیر آباد -حاجي 
ماسن-سرچاه  دستگرد-  آباد-چهكند-  شمس  آباد- 
تازیان- ربعیان- کالته بجدي- نوفرست- خراشاد- چاج- 
مرک- منظریه محمود آباد- واشان -القار وشرکت تعاوني 
دهیاران ، با همكاری بخشداری مرکزی بیرجند ، دهیاری و 
شورای اسالمی امیرآباد و هیئت ورزش های روستایی و بازی 
های بومی محلی شهرستان به میزبانی امیرآباد برگزار شد.
مسئول برگزاری و سرپرست فنی این مسابقات ، با بیان 
اینكه تیمها ابتدا در۳گروه ۵تیمی و۱گروه ۴تیمی قرعه کشی 
شدند، ادامه داد:درپایان پس از انجام ۴۴ بازی،  تیم والیبال 

روستای امیرآباد به مقام قهرمانی وتیم والیبال روستای حاجی 
آباد به مقام دومی دست یافت. مهدی بذری افزود: تیم والیبال 
روستای کالته بجدی به مقام سوم وتیم والیبال روستای 
شمس آباد تیم برتر اخالق این دوره از رقابتها شد.وی اضافه 
کرد: روستاي امیرآباد با دو تیم الف وب در مسابقات حضور 
داشت که تیم امیرآباد الف قهرمان این دوره از مسابقات شد.

مدیر دبیرستان دخترانه دولتی عالمه حلی بیرجند گفت: 
یكی از روزهای بهمن ماه در دبیرستان دخترانه عالمه 
حلی )متوسطه اول ( به نام روز ادبیات نام گذاری شد. 
رضایی در گفت وگو با پیام خاوران،  اظهار کرد: در این 
دبیرستان که یكی از فعال ترین مدارس در نوع خود است 
به علوم و فنون مختلف و فناوری های روز توجه خاصی 
می شود که از جمله تحول دیدگاه دانش آموزان درباره 
زبان و ادبیات فارسی نیز مد نظر است.وی بیان کرد: در 
یكی از این روزها باهمت مدیریت و دبیران گروه ادبیات 
 ، ادبیات  روز  بزرگداشت  برای  مدرسه  کادر  وهمچنین 

برنامه هایی تدارک داده شد. 
وی افزود: سخنرانی خانم دکتر نوروزی یكی از اعضای 
توسط  موسیقی  اجرای  بیرجند،  دانشگاه  علمی  هیئت 

دانش آموزان هنرمند،خواندن شعر بیرجندی، اجرای نقالی 
توسط دانش آموز هنرمند، برگزاری مسابقات در چهار 
ایستگاه )انتخاب عنوان مناسب، نقاشی با ضرب المثل، 
مشاعره، کتاب خوانی و  قصه گویی(، برگزاری کارگاه 
قصه گویی )داستان های نظامی ( و ارائه جوایز به دانش 
آموزان فعال و برنده در مسابقات از اهم برنامه های این 
روز بود. رضایی بیان کرد:  با برگزاری این مراسم شاد 
و جذاب در آموزشگاه ، عالوه بر تخلیه هیجانی دانش 
آموزان و رفع نیازهای روحی آنان در این گروه سنی ، 
آموزش زبان و ادبیات فارسی هم ساده تر و جذاب تر 
خواهد بود. گفتنی است مسئوالن این آموزشگاه با دعوت 
از اساتید دانشگاه سبب شدند تا  دانش آموزان انگیزه الزم 

را درزمینه گرایش به این رشته تحصیلی  فراهم کنند.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

نقشه خراسان جنوبی تا 1416

حسینی- پس از گذشت بیش از ۵ سال از انعقاد قرارداد 
استانداری با دانشگاه بیرجند برای انجام مطالعات سند 
آمایش سرزمینی خراسان جنوبی، و بارها تغییر و تنظیم 
آن در نتیجه معایبی که اعضای شورای برنامه ریزی 
استان می گرفتند، سرانجام در ۲۹ بهمن آرین رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر از تایید سند 
در شورای عالی آمایش سرزمین کشور و اجرائی شدن 
آن را داد. بنا بر گفته مسئوالن، این سند افق و راهبرد 
استان را تا سال ۱۴۱6 ترسیم می کند و در آن سناریوهای 
دستیابی به این چشم  انداز ۲0  ساله هم آمده است. به 
گفته مجری طرح مطالعات سند آمایش سرزمینی استان 
، اگر به درستی اجرا شود می توان در یک افق ۲0  ساله 
خراسان جنوبی را به استانی توسعه یافته تبدیل کرد. در 
توضیح تهیه سند آمایش سرزمینی استان آمده است: 
مرحله اول سند، شناسایی وضع موجود و تاثیرگذاری 
بخش های مختلف بر روی همدیگر و بخش دوم شامل 
اثربخشی، پیدا کردن چالش ها و سناریوی در دست اقدام 
بود که در آن پنل های مختلف تشكیل و براساس روش 
های علمی ارزیابی شد. در بخش اول یک تیم ۴0  نفره 
از استادان دانشگاه و خبرگان که بیش از ۹۵ درصد آن 
ها بومی استان و از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
بودند در تهیه این طرح کمک کردند. ۱0 محور برای 
دستیابی به توسعه پایدار خراسان جنوبی با توجه به نقاط 
ضعف و قوت استان ارائه شده که شامل تربیت نیروی 
انسانی، گسترش خطوط ترانزیت، تغییر الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی از محصوالت آب بر به کم آب 
بر، گسترش، شناسایی و بهره برداری از معادن فلزی و 
غیر فلزی، توصیه نكردن برای استفاده از صنایع آب بر، 
گسترش صنایع دستی بومی، تامین امنیت سرمایه گذاری 
در تولید انرژی های نو، ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری 
مواد خام شامل کشاورزی، معدنی و...، احداث زیرساخت 
های گردشگری به ویژه کویرنوردی، مناطق حفاظت 
شده محیط زیست و آن چه مربوط به نجوم و همچنین 
تثبیت جمعیت به ویژه در مناطق مرزی است. به گفته 
کارشناسان، سند آمایش سرزمینی در زمانی موفق عمل 
می کند که دولت با کاهش تدریجي نقش خود در مناطق 
توسعه یافته از یک سو و با سرمایه گذاري در زیرساخت 
هاي اساسي در مناطق کمتر توسعه یافته، بستر توسعه را 
آماده کند و از سوي دیگر با برقراري تسهیالتي که با 
مكانیزم هاي ساده و فارغ از پیچیدگي هاي بوروکراتیک 
کنوني، در اختیار متقاضیان راه اندازي واحدهاي تولیدي در 
این مناطق قرار گیرد، زمینه جلب مشارکت هاي مردمي 
و بخش هاي غیردولتي و شرکت هاي دولتي را در این 
مناطق فراهم آورد. سازوکار آمایش سرزمین شیوه مناسبي 

براي رسیدن به این هدف است.
همچنین وجود برخي اعتراضات و نارضایتي ها از نحوه 
تخصیص بودجه در  کشور و بي عدالتي خواندن نحوه 
تخصیص آن ناشي از  بی توجهی به اهمیت آمایش 
سرزمین است. در واقع تمام فعالیت هاي عمراني و رفاهي 
بایستي براساس آمایش سرزمین انجام گیرد. چراکه هر 
اقدام رفاهي بر مبناي آمایش سرزمین پاسخگویي هر 
شبهه اي در تخصیص منابع خواهد بود. در این وضع 
ترکیبي مناسب از رشد جمعیت و تقاضاي آینده و چشم 
انداز آن مبتني بر برنامه ریزي منطقه اي آمایش سرزمین 
به نتیجه خواهد رسید.حال به نظر می رسد با توجه به 
این که سال هاست خراسان جنوبی به لحاظ اعتباری در 
رده های پایین جدول استان ها قرار گرفته و اعتباراتی 
کالن به استان های مشابه چون سیستان و بلوچستان 
تخصیص ،اما خراسان جنوبی همواره بی بهره می ماند، 
می توان شروع کار سند آمایش سرزمینی استان را آغازی 

برای توسعه منطقه  و توجه دولت دانست.
البته از سوی دیگر ، از آنجاکه سند برنامه ای بلند مدت بوده 
و باید مسئوالن استان طی ۲0 سال آینده دقیقا مطابق با 
آن پیش بروند، عدم توجه به به شاخص هایي چون 
جمعیت، امكانات، قابلیت ها و مزیت هاي نسبي، ظرفیت 
توسعه پذیري و البته محدودیت های گاه و بی گاه مرزی 
، مشكالتي فراروي اجراي آن ایجاد خواهد کرد که این 
موضوع منجر به افزایش تهدیدات و یا تقویت تهدیداتي 
مي شود. البته می توان امیدوار بود این سند که ۵ سال 
روی آن مطالعات شده ، همچون سایر برنامه ریزی هایی 
که برای نهایت ۴ سال اول مفید بوده و پس از آن آسیب 
شده اند، نباشد. مانند معابر تنگ طراحی شده در شهرهای 
استان، مساکن مهر بدون تعبیه پیوست های فرهنگی، 
توسعه گردشگری منطقه بدون توجه به زیرساخت ها و 
رخداد پدیده های آسیب زا برای محیط زیست، پرورش 
محصوالت پرآب بر، احداث کارخانه بدون فرآهم کردن 
برق، گاز یا آب و ... که استان هنوز با برخی از آن ها 
دست و پنجه نرم می کند. )خوانندگان ارجمند می 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خبر خوش معاون وزیر علوم برای 
دانشجویان در سال 98

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویی  ایسنا-معاون 
فناوری از خبرهای خوش در حوزه وام دانشجویی خبر 
داد و گفت: طبق مصوبات هیات امنای صندوق رفاه در 
راستای افزایش وام شهریه دانشجویان دانشگاه ها تصمیم 
گرفتیم میزان وام شهریه دانشجویی در سال آینده در 
تمامی مقاطع بین ۳0 تا ۴0 درصد و بیشتر افزایش یابد.

اولین دوره زندگی دروضع سخت
 توسط هالل احمر برگزار شد

غالمی-معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر گفت: اولین دوره زندگی در شرایط سخت 
با حضور ۳0 نفر از اعضاء تیم های بهداشت و درمان 
فردوس  و  قاین  بیرجند،  شهرستان های  اضطراری 
برگزار شد. وی هدف از اجرای این دوره را حفظ و ارتقاء 
آمادگی های تخصصی، حرفه ای و جسمانی تیم های 
عملیاتی بهداشت و درمان اضطراری عنوان کرد و افزود: 
اعضای این تیم ها را پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت 
محیط، کارشناس تعذیه، کارشناس بهداشت روان، ماما 

و تكنسین های دارویی تشكیل می دهد.

طرح توانمندسازی کودکان کار اجرایی شد

تسنیم-مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از کاهش شش 
درصدی آمار فرار دختران در استان نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و گفت: از دیروز طرح توانمندسازی 
کودکان کار و خیابانی در استان اجرایی شد. عرب نژاد 
افزود: ازدواج با فرد مورد عالقه، ازدواج های اجباری، وجود 
اعتیاد در خانواده، ضرب و شتم توسط والدین و اعضای 
خانواده و اغفال توسط دوستان و آشنایان بیشترین دالیل 
ارائه خدمات  فرار دختران در استان است.وی گفت: 
مشاوره ای و مددکاری تلفنی در موارد فرار از منزل به 
وسیله خط ۱۲۳، حضور و مداخله تیم تخصصی شامل 
مددکار و روانشناس در خیابان ها، پارک ها، زیارتگاه ها، 
ترمینال ها و محله های آسیب خیز برای مداخله به موقع 
در موارد فرار از منزل و پیشگیری از آسیب ها و پیامدهای 
بعدی از اقدامات و حمایت های انجام شده توسط این 
نهاد است.عرب نژاد افزود: نیمه اول سال گذشته ۴۱ مورد 
به دلیل فرار از منزل از خدمات مراکز اورژانس اجتماعی 
بهره مند شدند. وی بیان کرد: نگهداری موقت دختران 
در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی فرار از منزل، 
ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی برای فراهم کردن 
زمینه بازگشت به خانواده، نگهداری دختران و زنان در 
معرض خشونت و خشونت دیده در مرکز خانه امن و 
خانواده به منظور بازگشت به خانواده از دیگر اقدامات 
بهزیستی برای حمایت از این قشر آسیب پذیر است.

افزایش 5 تا 1۰ درصدی اجاره بها

فارس-رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان گفت: 
علی رغم وجود زمین در استان، بهای زمین نسبت به 
استان های دیگر و میانگین کشوری باالتر است و ضرورت 
کار کارشناسی و یا انبوه سازی برای کنترل قیمت ها وجود 
دارد. اربابی اظهار کرد: وضع بازار مسكن در بهمن  نسبت 
به ماه های پیش از آن تغییر چندانی نداشته است.وی با 
بیان اینكه مانند ماه های گذشته در بازار مسكن خرید و 
فروش زیادی صورت نمی گیرد، افزود: قیمت مسكن 
در برخی نقاط نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵0 
درصد افزایش داشته است.وی با اشاره به اینكه وضعیت 
اجاره نشینی تا حدودی بهبود یافته است، تصریح کرد: در 
بخش مسكونی افزایش ۳0 تا ۴0 درصدی و در بخش 
تجاری افزایش ۵ تا ۱0 درصدی اجاره بها را داشته ایم.

اکران 4٧ فیلم جشنواره بین المللی رشد در خراسان جنوبی

فارس-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گفت: از چهارم تا نهم اسفند ۴٧ فیلم منتخب در جشنواره بین المللی رشد در مدارس اکران می شود.

طیبی در حاشیه برگزاری افتتاحیه مراسم جشنواره بین المللی فیلم رشد اظهارکرد: چهل و هشتمین جشنواره فیلم های بین المللی، تربیتی و آموزشی رشد امسال برگزار می شود.

وی با بیان اینكه این جشنواره در چهارم تا نهم اسفند برگزار می شود، یادآور شد: این جشنواره در ۴٨ دوره برگزار شده و یكی از قدیمی ترین جشنواره های فیلم در ایران است.

*آیت ا... عبادی نماینده  ولی فقیه در استان، در پیامی 
ارتحال آیت ا...مؤمن را تسلیت گفت.

*قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل نسبت 
به حل مشكل و تحویل دادن اتوبوسهای خریداری شده 

شهرداری بیرجند تا پایان سال قول مساعد داد.
*رویداد استارتاپی صنایع کوچک از ۱۵ تا ۱٧ اسفند در 

بیرجند برگزار می شود.
*نجمه خدمتی در نخستین روز مسابقات جام جهانی هند 
از کسب مدال باز ماند و در رده بیست و سوم قرار گرفت.
*مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی باشگاه 
های شرق کشور یادواره شهدای مظلوم حادثه تروریستی 

زاهدان در مجموعه ورزشی والیت بیرجند برگزار شد
*مدیرکل راه آهن شرق گفت: راه آهن شرق به عنوان 

ایمن ترین منطقه ریلی کشور شناخته شد.
*مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: 
طرح سرشماری اشتغال مهاجران و پناهندگان خارجی از 
۲۳ بهمن امسال در استان آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت:برای سه روز آینده در 
استان بویژه نیمه شرقی بارشهای پراکنده برف و باران 

پیش بینی می شود.

آخرین وضع مصوبات سفر استاندار به نهبندان تشریح شد

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی با تشریح آخرین وضع اجرای مصوبات سفر 
استاندار به شهرستان نهبندان گفت: تاکنون ۳۵ 
درصد مصوبات اجرا شده و تا پایان سال ۱۵ درصد 
دیگر نیز محقق خواهد شد. علوی مقدم در گفت 
و گو با ایرنا با بیان اینكه در این سفر ۳۹ مصوبه در 
دست اقدام قرار گرفت، افزود: طبق دستور محمد 

صادق معتمدیان، دستگاه های اجرایی موظفند هر 
چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن مصوبات اقدام 
کنند.وی ادامه داد: یكی از مهمترین موضوعات 
این سفر، بهره برداری از ۱۲ کیلومتر باند دوم 
جاده نهبندان به شوسف تا پایان سال جاری بود 
که بر اساس آخرین پیگیری ها از اداره کل راه 
و شهرسازی استان، عالیم و تجهیزات ترافیكی 
نصب و خط کشی آن در دست اقدام است.علوی 
مقدم، با بیان اینكه آگهی مناقصه ۱٧ کیلومتر باقی 
مانده این محور برای انتخاب پیمانكار در دست 
اجرا است، ابراز امیدواری کرد در آینده ای نه چندان 
دور شاهد تكمیل این محور باشیم. وی اظهار کرد: 

برای شبانه روزی شدن درمانگاه و مرکز جامع 
اولیه  اقدامات  نهبندان  شوسف  شهر  سالمت 
توسط دانشگاه علوم پزشكی بیرجند انجام شده 
و مراحل تامین نیروی مورد نیاز در حال پیگیری 
است.  وی با بیان اینكه برای کمک به الیروبی و 
احیای قنوات نهبندان برابر با بند ۹ مصوبات یک 
میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تامین شده است، گفت: اصالح شبكه توزیع 
آب در روستاهای نهبندان نیز طبق مفاد مصوبه 
در حال انجام است و پیمانكار اجرای شبكه انتقال 
آب به روستاهای سه فرسخ، استند و افضل آباد 
انتخاب و پس از تحویل پروژه و تجهیز کارگاه 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی از آبرسانی 
و اجرای خط انتقال آب به روستاهای آتشكده، دهو 
و سنجر خبر داد و اظهار کرد: درخواست احداث 
پست ۱۳۲کیلو ولت برق مورد نیاز معادن سنگ 
استان به وزارت نیرو توسط استاندار ارائه شده 
است. علوی مقدم گفت: با توجه به درخواست 
راه اندازی مجدد بازارچه مرزی دوکوهانه تاکنون 
عملیات ۹۳0 متر فیبرنوری به پایان رسیده و 
و  خریداری  حال  در  مخابراتی الزم  تجهیزات 
نصب است که بالفاصله پس از برقراری ارتباط 
فیبرنوری، گمرک بازارچه فعال خواهد شد. وی 
ادامه داد: ۲۵0 تن ذرت، ۲۵0 تن سویا و۵0 تن 

جو به صورت یارانه ای به کارخانه تولید خوراک 
دام چاهداشی تخصیص یافت و به محض حمل 
خوراک مورد نیاز، به میزان ۳00 تن تولید و در 
اختیار دامداران قرار می گیرد. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری یادآور شد: موضوع اخذ 
میراث فرهنگی، صنایع  نمایندگی  ارتقا  مجوز 
روکش  اداره،  به  نهبندان  گردشگری  و  دستی 
آسفالت جاده شوسف به نهبندان، موضوع افزایش 
سهمیه علوفه و آرد، احداث مسكن خانواده های 
نهبندان  شهرستان  مرزی  روستاهای  محروم 
،استقرار نمایندگی ادارات  درشوسف و ... پیگیری  

و اقدامات الزم انجام شده است.

گام دوم انقالب با حضور فعال جوانان برداشته خواهد شد
دادرس مقدم-رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی بیرجند گفت: گام دوم انقالب با حضور 
استحكام  و  قوت  با  جوانان  فعال  مشارکت  و 
برداشته خواهد شد. پیرو نشستی که در کمیسیون 
گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق 
بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند با 
حضور دهیار و  شورای روستای مسک شهرستان 
درمیان برگزار شد، برای بررسی میدانی موضوعات 
مطروحه و آشنایی با مواریث فرهنگی این روستای 
و  گردشگری  توسعه  های  ظرفیت  و  تاریخی 
صنایع دستی ، رییس کمیسیون گردشگری اتاق 
بیرجند و همكاران با حضور در این روستا ضمن 
بازدید بناهای تاریخی و ظرفیت های گردشگری 

و صنایع دستی مسک ، با معتمدان روستا گفتگو 
و برنامه های مورد نظر را بررسی کردند. مجیدی 

با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با فعال شدن 
کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد 
هنر بیان نمود در این کمیسیون تالش شده است 

تا بخشی از کارهای روی زمین مانده به همت 
بخش خصوصی و با تعامل و همراهی بخش 

دولتی به سرانجام برسد.وی یكی از راهكارهای 
برون رفت ازوضع فعلی را توسعه گردشگری 
عنوان نمود و افزود روستای مسک در حوزه های 
هنری ، مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس 

، مشاهیر و مفاخر ، میراث مكتوب حرف های 
زیادی برای گفتن دارد که اینها همه از جاذبه 
های گردشگری محسوب می شود. مجیدی 
تاریخی ،  بناهای  احیا، مرمت و بهره برداری 
رونق صنایع دستی و توسعه گردشگری منطقه 
را نیازمند تالش و همت دهیاری، شورا و بزرگان 
منطقه توام با حمایت بخش دولتی  دانست و 
گفت در آستانه پنجمین دهه انقالب اسالمی و 
با عنایت به بیانیه گام دوم صادره از سوی مقام 
معظم رهبری نسل جوان باید پای کار بیاید و 
با تولید ثروت موجبات رشد و توسعه اقتصادی 
منطقه را فراهم نماید. وی با اشاره به اینكه توسعه 
گردشگری در منطقه یک شبه محقق نمی شود 

و نیازمند برنامه بلند مدت می باشد افزود ایجاد 
های صنایع  کارگاه  گردی،  بوم  های  اقامتگاه 
دستی و تشكیل تعاونی مرمت، احیا و بهره برداری 
قلعه مسک باید در اولویت قرار گیرد.در این دیدار 
و بازدید که مدیران میراث فرهنگی و بهزیستی 
شهرستان حضور داشتند، به طرح مشترک اداره 
بهزیستی و نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
در  درمیان  شهرستان  گردشگری  و  دستی 
کارگاه های صنایع  ایجاد  و  آموزش  خصوص 
دستی توبافی به منظور ایجاد کارآفرینی، اشتغال 
و رونق صنایع دستی در این شهرستان اشاره شد 
و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی آمادگی خود 
جهت همراهی و پیگیری امور مربوطه اعالم کرد.

۶۰ هزار دانش آموز درطرح توانمند سازی بانوان شرکت کردند
مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به 
اجرای طرح توانمندسازی زنان و پیشگیری از خودکشی دختران 
در استان گفت:60 هزار دانش آموز مقطع متوسطه در این طرح 
شرکت کرده اند.به گزارش مهر،موسوی کیا در مراسم اختتامیه 
اولین جشنواره و نمایشگاه منطقه ای زن، توانمندی و بالندگی که 
در شهرستان فردوس برگزار شد، تصریح کرد: قرن حاضر، قرن 
مشارکت و همیاری است و نماد مشارکت، سازمان های مردم 

نهاد است که بانوان در این سازمان ها نقش عمده ای را ایفا 
می کنند.وی خاطرنشان کرد: امروز ضریب کتابخوانی در کشور 
ما بسیار پایین است و با توجه به اینكه معجزه دین ما کتاب 
است و کتابخوانی باید در جامعه حشر و نشر یابد، بانوان می توانند 
از طریق تشكل های مردم نهاد کتاب را وارد خانواده ها کنند.

موسوی کیا به نقش بانوان در عرصه های اجتماعی اشاره کرد 
و یادآور شد: اگر مسائل اجتماعی بخوبی حل و فصل شود به 

مسائل سیاسی تبدیل نمی شود و اگر مسائل سیاسی به خوبی 
حل و فصل شود به مسائل امنیتی تبدیل نمی شود و در این بین 

نقش بانوان بسیار موثر است. 
وی با اشاره به اینكه بیشترین تالش  ما برای ایجاد کارآفرینی 
اجتماعی است، افزود: در حال حاضر طرح توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار و طرح پیشگیری از خودکشی در دختران 
مقطع متوسطه در استان در حال انجام است که در این طرح 

تعداد 60 هزار دانش آموز مورد آموزش قرار می گیرند.مدیرکل 
امور بانوان استانداری خراسان جنوبی نیز در این مراسم بر 
رعایت اقتصاد مقاومتی و مدیریت مصرف در زندگی توسط 
بانوان تاکید و گفت: باید با حداقل ها کنار بیاییم و عبور از این 
برهه تاریخ  ساز نیاز به توانمندی بانوان دارد. نخعی افزود: بانوان 
باید از تجمل گرایی خودداری کنند و زندگی ساده و ساده 

زیستی را به فرزندانشان بیاموزند.
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 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۴۱۱ 
محکوم علیه آقای عباس محمدزاده محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۴۵۲/۱۷۵/۷۱۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق 
مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  و  کاظمی  لیال  خانم  له  محکوم 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 
هزار متر مربع از پالک ثبتی ۱۳۰۵ فرعی از ۴ اصلی بخش دو 
بیرجند واقع در امیرآباد که هر متر مربع به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال 
و جمعا به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ از ساعت ۹ 
الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش می رسد. قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر اینصورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود.

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه  - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 آگهی نتیجه انتخابات تجدید انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان خراسان جنوبی

به استناد ماده ۱۳۵ قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ مجمع عمومی 
عادی و جلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره کانون که از تاریخ  ۹۷/۱۱/۱۰ به مدت دو سال و بازرسان به مدت یکسال انتخاب شده اند 

بشرح ذیل می باشد.
۱- آقای محسن کدخدا   رئیس هیئت مدیره

۲- آقای محمود تقی زاده   نایب رئیس هیئت مدیره
۳- آقای حسین بذری   خزانه دار هیئت مدیره

۴- آقای کاظم قلندری اسفدن  عضو اصلی هیئت مدیره
۵- آقای مجید رحیم زاده   عضو اصلی هیئت مدیره

۶- آقای مجتبی معمارزاده    عضو علی البدل هیئت مدیره
۷- آقای محمدرضا مالکی    عضو علی البدل هیئت مدیره

۸- آقای علیرضا یوسفی   بازرس اصلی کانون 
۹- آقای محمد بذرکاران    بازرس علی البدل و دبیر کانون

ضمنا مطابق ماده ۲۱ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و یا 
دبیر خزانه دار و مهمور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

عباس رکنی - مدیرکل تعاون کار  ورفاه اجتماعی

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

تورهای اسفند 9٧ قشم- کیش و مشهد بازنشستگان
تورهای نوروزی ۹۸ گروهی از بیرجند آنتالیا قشم کیش شیراز مشهد )عموم( برای اولین سال ویژه 
نوروز بازنشستگان با سوبسید مشهد قشم شیراز تورهای خارجی ارمنستان هندچین دبی استانبول 

ضمنا رزور اقامت شهرهای مشهد قشم کیش شیراز برای نوروز انجام می شود.

میناب سیر شرق : ۳۲۲۲1٧19 - ۰9159618۰۰5

کنـاف ، دکوراسیون، 

بازسازی، طراحی و مشاوره 
09155610111- رحیمی

   مکتب نرجس)ع( برگزار می کند:

یکشنبه 5 اسفندماه       مدرس 1۳- پالک ٧٧
ساختمان شماره ۲ مکتب نرجس )علیهاالسالم( ساعت15:۳۰  

سه شنبه ٧ اسفندماه
طالقانی یک-مکتب نرجس)علیهاالسالم(    ساعت: 9:15صبح

واحد فرهنگی مکتب نرجس )س(- پایگاه حکیمه خاتون مکتب نرجس )س(- 
کانون فرهنگی هنری میثاق مکتب نرجس)س(

جشن والدت بانوی آب و آینه
 حضرت زهرا)ع(

  آسمان خورشید را بگرفته و دف می زند           هر فرشته هر قدوم فاطمه کف می زند
  تا بیاید دختر یکتا بی ختم المرسلین             انبیا از عرش تا روی زمین صف می زند

با سعادت ام االئمه حضرت فاطمه زهرا )س( و   ضمن عرض تبریک والدت 
بزرگداشت روز زن و مقام واالی مادر و والدت بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی 
ایران حضرت امام خمینی )ره( بدینوسیله از جنابعالی) عموم همشهریان عزیز( 
 دعوت می شود در مراسم ویژه مولودی خوانی و جشن که به میمنت این ایام خجسته در 

 روز دو شنبه 96/1۲/6  و سه شنبه 96/1۲/٧ در محل مجتمع مسجد عاشورا ،
 هیئت فاطمیه )مطهری 8( از ساعت 19 برگزار می گردد شرکت فرمایید و

از برکات معنوی محفل بهره مند گردید

ری
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چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام علی علیه السالم فرمودند :
ةِ . دَّ أخوَك مُواسیَک فِي الشِّ

برادر تو ، سهیم کننده تو در امكانات زندگی در هنگام سختی ]و تنگ دستی[ است .
)غرر الحكم: ج 1 ص 115 ح 420(

هر کشوری دور خودش دیوار 
بکشد، در خودش نابود می شود

رئیس جمهور با بیان این که ارتباط با دنیا باید سهل باشد 
و یکی از وظایف دولت سهل کردن این ارتباط است.

وی افزود: امروز برخی برای ویزا و علم به فکر دیوار 
هستند، نمی دانند که تمام پیشرفت هایشان برای این 
بوده که دیوار نداشتند. هرکسی دیوار دور خود بکشد 
در داخل نابود می شود، ما باید بتوانیم با اندیشمندان و 

متفکرین تمام کشور ها در رابطه باشیم.

طرف مقابل نمی خواهد
 احساس بن بست ایجاد شود

اتمی درباره  انرژی  علی اکبر صالحی،رئیس سازمان 
تمدید تعلیق اقدام  تقابلی علیه ایران از سوی گروه 
اقدام  این  کرد:  اظهار   )FATF  ( مالی  اقدام  ویژه 
نشان می دهد که طرف مقابل نمی خواهد شرایط 
را به جایی برساند که احساس بن بست ایجاد شود.

با تحریم درست مواجهه شویم می 
تواند قدرتمند و تمدن ساز کند

انقالب  حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی 
فرهنگی طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران شرق گفت: اگر با تحریم 
قدرت  موجب  تواند  می  شویم  مواجهه  درست  هم 
ما شود و ملت را به یکی از ملت های قدرتمند و 
تمدن ساز تبدیل می کند. همه کشورهایی که امروز 
تمدن ساز شده اند درگیر جنگ و تحریم بوده اند، 
البته بعدا از طریق ظلم بر دیگران مسلط شده اند.

خادمی: خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام هستیم

خادمی گفت: »خبرنگار از من پرسید شما که می خواهید 
روحانی را از ریاست جمهوری بیندازید، چه کسی باید 
به جایش بیاید. من گفتم یک انتخابات زودهنگام 
آن ها  از  و  می شوند  کاندیدا  عده ای  می شود؛  برگزار 
جمهور  رئیس  نفر  یک  شدند  تأیید صالحیت  که 
می شود من که نمی دانم چه کسی کاندیدا می شود 
چه کسی تأیید صالحیت و چه کسی رأی می آورد؟

 آیت ا... سلیمانی از سمت
 امام جمعه زاهدان کنار رفت

آیت ا... عباسعلی سلیمانی دلیل کناره گیری اش را تفکر 
رهبری مبنی بر جوان گرایی است.وی افزود:نگاه مقام 
معظم رهبری و دفتر حضرت آقا مساله جوان گرایی 
و پیر زدایی می باشد که نام من هم در این لیست 
قرار گرفته است که به گفته رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری بنده اولین شهید این تفکر زیبا هستم که در 
ادامه نیز سایر عزیزان به این شهادت نائل می شوند.

مهم تر از جوان گرایی
  ائمه جمعه، متعادل بودن است

آذربایجان شرقی  مردم  هریسی،نماینده  هاشم زاده 
در مجلس خبرگان رهبری درباره تغییر ائمه جمعه 
جمعه ها  امام  می گوید:  جوان گرایی  راستای  در 
اساس  بر  کنند،  عمل  پدرانه  باشند،  متعادل  باید 
جناح بندی های سیاسی عمل نکنند، حال جوان باشند 

یا غیرجوان.

پذیرش FATF به تکمیل زنجیره 
محاصره کشور کمک می کند

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  میرسلیم،عضو 
گفت: بنا به تجربه مکرر تاریخی در شرایط تحریم، 
مربوط  کنوانسیون های  همانند  معاهداتی  پذیرش 
کشور  محاصره  زنجیره  تکمیل  به   FATF به 
 FATF داد:اعضای  ادامه  وی  کند.  می  کمک 
و  تهدید  مقابل  در  ایران  که  اند  شده  متوجه 
تطمیع تسلیم نمی شود و ترفندهایی که در قالب 
معاهدات بین المللی می خواهند بر او تحمیل کنند.

ادعای مضحک پمپئو درباره ایران

پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن 
تالش دارد مقامات جمهوری اسالمی و سازمان های 
تحریم  گونه ای  به  را  ایران  در  بشر  حقوق  ناقض 
در  وی  نرسد.  صدمه ای  عادی  مردم  به  که  کند 
حقوق  از  ایرانی  مقامات  اینکه  ادعای  با  ادامه 
مردم خود دفاع نمی کنند، مدعی شد که آمریکا با 
تحریم بیش از ۱۴۰ فرد و نهاد ایرانی سهم خود 
را برای محافظت از حقوق ایرانی ها ادا کرده است.

عطوان: باید از ترامپ 
دیوانه تشکر کنیم!

الکترونیکی  روزنامه  سردبیر  عطوان،  عبدالباری 
رأی الیوم، در تحلیل تصویری خود که در پایگاه 
اشاره  با  می شود،  منتشر  روزنامه  این  اینترنتی 
جهانی  اقتصاد  بر  آمریکا  سیطره  روند  پایان  به 
نابخردانه  اقدامات  لطف  به  گفت:  و  کرد  تأکید 
نزدیک  کشور  این  اقتصادی  فروپاشی  ترامپ، 
جهان  بر  آمریکا  سیطره  روند  گفت:  است.وی 
در حال فرسایش است و من این ادعا را با ارائه 
اعداد و ارقام و ذکر واقعیت ها اثبات خواهم کرد.

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند . متقاضيان 
مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7/30صبح لغايت 14/30بعداز ظهر جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به 
نشاني بيرجند ،ميدان شهداء ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ـ  طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند، حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار 

آخرين آگهي تا پايان وقت اداری 1397/12/18 مي باشد .  تلفن جهت پاسخگويی :   داخلی 408      32213000     -       32213312
توضيحات و شرایط :  1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود .  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 97/12/05) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( تاريخ 

انتشار آگهي نوبت دوم97/12/06) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- كليه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناس 
رسمی دادگستری به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .  4- اوراق شركت در مزايده  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان می بايست يك 
 نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه ونسبت به واريز فيش نقدی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي ) كليه شعب حكم واحد دارد (

 به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ) 4962 ( يا ارائه ضمانتنامه بانكی  به ميزان5درصد قيمت پايه كارشناسی بعنوان سپرده شركت در مزايده ، براساس شرايط شركت در مزايده 
در پاكتهای الف- ب و ج  الك و مهر شده به مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند.  5- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شركت در مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت 

مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود . 
6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفر دوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .   7- بازديد از امالك از تاريخ اولين آگهی برای كليه شركت 
كنندگان در مزايده الزامی است . 8- در پيشنهادات ارائه شده  توسط متقاضی بايد در برگه پيشنهادات بصورت صريح و شفاف و بدون هيچگونه قيد و شرطی پيشنهاد خود را اعالم نمايد. 9- كليه امالك  
با  وضعيت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالكيت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 10- كليه هزينه های ثبت قرارداد 
در دفترخانه اسناد رسمي و ماليات نقل و انتقال مالكيت ، بر عهده برنده مزايده خواهد بود .  11- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد .  
12- پاكتهاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 12/30 ظهر مورخ 1397/12/20 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان شهداء ساختمان مديريت 
بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد .  13-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد 

تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند . 
تبصره :بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي  

))آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/97/3   (( )آگهی نوبت اول(

لیست امالک مازاد مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی  ))  موضوع مزایده شماره ع/97/3  ((

کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردیف

وضعيت 
ميزاننوع مالكيتتصرف

 مالكيت 
بانك 

متراژ کل ششدانگ 
قيمت پایه به عرصه و اعيانی ملك
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خوسف - حاشيه بلوار 
امام خمينی )ره(-نبش 

کوچه امام خمينی 
)ره(8 -روبروی مسجد 

علی بن ابيطالب

پالک ثبتی فرعی 420 
از 5 اصلی بخش 3 

بيرجند 

زمين 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه  و 

اعيان
 بصورت 1768/6105,100,000,000

نقدی                      

زمين سه نبش و 
دارای حصار کشی  
به ارتفاع 1/8 متر 

می باشد.

حاجی آباد- بلوار جهاد 2
- نبش کوچه جهاد 15

پالک ثبتی 279فرعی 
از 49 اصلی قطعه 0 
تفكيكی  بخش 14 

زیرکوه

زمين 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
 بصورت 1827/503,500,000,000

نقدی                     

زمين دو 
نبش  دارای 

حصارکشی کوتاه

3
آرین شهر -خيابا ن 
بسيج -خيابان معلم 

غربی-جنب شرکت گاز

پالک ثبتی 2974 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

ششدانگ *  *
عرصه و 

اعيان
 بصورت 3000280,000,000

نقدی                     
دارای 

حصار کشی 

4
آرین شهر -خيابا ن 
بسيج -خيابان معلم 

غربی

پالک ثبتی 2975 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

ششدانگ *  *
عرصه و 

اعيان
بصورت 3000280,000,000

نقدی                  
دارای 

حصار کشی 

5
آرین شهر -خيابا ن 

بسيج -خيابان رجائی 
غربی

پالک ثبتی 2976 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
بصورت 3000260,000,000

نقدی                
دارای

 حصار کشی 

اولین همایش رموز موفقیت در آزمون وکالت
 با حضور استاد حسن زاده

 مدیریت دپارتمان حقوقی وکیل راهنماورتبه ۱و۲کانون خراسان و رتبه ۲مرکز 

زمان : 7 اسفند ماه ساعت ۱۶      
سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد 

وکیل راهنما )حسن زاده( بیرجند
 برگزار می کند :

تلفن رزرو  : ۰۵۶3۲۲3۶۶۵۲- ۰9۱۵۵۶۲3۱۵۵ ظرفیت محدود

حضور برای عموم 
حقوقی ها رایگان است 

  

آموزش  مركز  گذشته  چهارشنبه  كاری-  نسرين 
علمی كاربردی در منطقه ويژه اقتصادی  با حضور 
مجتبی صديقی معاون دانشجويی وزير علوم و سيد 
احمد رضا پيش بين، معاون فرهنگی و دانشجويی 
افتتاح شد.   دانشگاه جامع علمی كاربردی كشور 
مراكز  اندازی  راه  بر  مراسم،  اين  در  بين  پيش 
آموزش علمی كاربردی در جوار محيط های كاری 
و گفت: هدف  كرد  تاكيد  توليدی  های  و هسته 
راه اندازی اين مراكز تربيت منابع انسانی خبره در 

بخش های علمی است. 

هدف دانشگاه جامع علمی کابردی
 رفع نیازهای کشور است

جامع  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه  هدف  داد:  ادامه  كشور  كاربردی  علمی 
گونه ای  به  كه   است  اين  كاربردی  علمی  جامع 
برنامه ريزی شود كه پاسخگوی نيازهای منطقه ای 
مركز  اندازی  راه  اينكه  به  اشاره  با  باشد.وی 
منطقه  در  جوار صنعت  كاربردی  علمی  آموزش 
صنايع  وجود  به  توجه  با  بيرجند  اقتصادی  ويژه 
متعدد و تجهيزات مختلف می تواند آثار مثبتی 
برای دانشجويان داشته باشد، افزود: اين دانشگاه 
از ابتدا برای رفع نيازهای كشورشكل گرفته است 
راه اندازی  را  رشته هايی  بازار،  نياز  اساس  بر  و 

می كند.
وی با بيان اينكه رشته های اين دانشگاه بر اساس 
همچنين  داد:  ادامه  است،  تخصصی  نيازهای 
را  هايی  رشته  بازار  نياز  اساس  بر  دانشگاه   اين 

راه اندازی و به محض رفع نياز، رشته ديگری را 
جايگزين می كند. پيش بين با بيان اينكه نبايد 
در  كرد:  اظهار  توسعه كمی شود،  فدای  كيفيت 
با  و  نداشتند  توجيه الزم  مراكزی كه  راستا  اين 
كيفيت ارائه نمی شدند، بازنگری و حذف شدند. 

تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی گامی 
در راستای تربیت نیرو براساس نیاز منطقه 

نيز  استان  اقتصادی  ويژه  منطقه  سازمان  رئيس 
اينكه شكل گيری توسعه  بيان  با  اين مراسم  در 
نيروهای ماهر و كارآموخته است،  نيازمند وجود 
ويژه  منطقه  كاربردی  علمی  مركز  كرد:  اظهار 
اقتصادی با هدف تربيت نيرو و با نگاه عملياتی و 

كاربردی راه اندازی شده است.
وی خواستار ايجاد مركز بين الملل و مركز رشد و 
نوآوری در منطقه ويژه اقتصادی استان شد و افزود: 
نبود نيروی متخصص يكی از ضعف های افغانستان 
كمك  تواند  می  مركز  اين  ايجاد  بنابراين  است 

شايسته ای نيز به كشور همسايه داشته باشد.

به دانشجویان تسهیالت تعلق می گیرد
امور  رشته  در  تاكنون  اينكه  به  اشاره  با  وی  
گمركی بيش از 25 دانشجو پذيرش شده است، 
ادامه داد:  اعطای وام شهريه، تقسيط شهريه و 
برگزاری كالس ها در ساعات غير اداری از جمله 
مركز  اين  دانشجويان  برای  كه  است  تسهيالتی 
پيش بينی كرده ايم.وی با اشاره به اينكه شكل 
و  ماهر  نيروهای  وجود  نيازمند  توسعه  گيری 

كارآموخته است، افزود: ايجاد عرصه فعاليت های 
و  كاال  صادرات  افزايش  برای  تجاری  و  توليدی 
ارائه بهينه خدمات برای حضور فعال در بازارهای 
سياست های  اجرای  المللی،  بين  و  منطقه ای 
و  اقتصادی  قطب های  ايجاد  و  منطقه ای  توسعه 
گيری  بهره  و  تكنولوژی  ارتقا سطح  و   صنعتی 
از  جهانی  اقتصادی  نوين  و  برتر  فناوری های  از 
جمله اهداف تشكيل منطقه ويژه اقتصادی است.
به  اقتصادی  ويژه  منطقه  افزود:  زاده  صفدری 
عنوان  به  كشور  شرق  در  امن  گذرگاهی  عنوان 
اقتصاد شرق كشور شناخته شده  دروازه طاليی 
خود  فرد  به  منحصر  مزيت های  به  توجه  با  و 
به  خدمات  اعطای  راستای  در  همواره  می تواند 
با  باشد.وی  پيشرو  خارجی  و  داخلی  متقاضيان 
بيان اينكه الزم است مركز بين الملل و مركز رشد 
ايجاد شود،  اقتصادی  ويژه  منطقه  در  نوآوری  و 
تربيت  در  می تواند  مركز  اين  ايجاد  شد:  يادآور 

نيروی متخصص كمك شايسته ای كند.

افتتاح مرکز علمی کاربردی
 گامی برای تحقق اشتغال پایدار

خراسان  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رييس 
جنوبی هم  عنوان كرد: امروز اين باور در كشور 
ايجاد شده كه بدون حل مسئله آموزش مهارتی، 
محال است مشكل و مسئله اشتغال را حل كنيم. 
ابوالفضل فورگی نژاد تاكيد كرد: افتتاح اين مركز 
گامی برای  تحقق اشتغال پايدار دانشجويان است.
وی قول داد: در صورتی كه از نهايت ظرفيت های 

موجود استفاده شود رشته های مقطع كارشناسی 
را هم بر رشته های موجود اضافه نمايند.

وی خاطر نشان كرد: مركز آموزش علمی كاربردی 
سه   در  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ويژه  منطقه 
 ، امور گمركی  از جمله  رشته در مقطع كاردانی 
بازاريابی و حفاظت و ايمنی كار پذيرش دانشجو 
دارد. وی افزود: در منطقه ويژه اقتصادی بستری 
برای آموزش های بين الملل فراهم است و از اين 
كرد.رئيس  استفاده  بايد  مرز  فرصت  و  ظرفيت 
يادآور  جنوبی  خراسان  كاربردی  علمی  دانشگاه 
شد: الزم است از كالس های درس فاصله بگيريم و 
آموزش ها را به محيط كار منتقل كنيم و دانشگاه 

علمی كاربردی در اين راه قدم گذاشته است.

افتتاح نخستین مرکز آموزش علمی کاربردی  جوار صنعت استان درمنطقه ویژه اقتصادی بیرجند
عکس: قربانی


