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سامانه اورژانس اجتماعی طی ماه های آینده راه اندازی می شود۴۰3 موکب برای اربعین حسینی سازماندهی شد6کارخانه هبلکس رضوی، دارنده اولین ها در کشور    5

عکس :  اکبری

استاندار:  برای درک وضع مردم روستاها

 آب  منزل مدیرعامل 
را  قطع کنید
 استاندار که از روند آبرسانی در تابستان به روستاها به شدت گالیه مند بود، خطاب 
به مدیرعامل آب و فاضالب شهری گفت: از امشب آب منزل مدیرعامل آب و 
فاضالب روستایی را قطع کنید تا مثل برخی روستاها روزی یک ساعت آب داشته 
باشد، بلکه وضع مردم در روستا را درک کند! معتمدیان در نشست شورای حفاظت 
از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی استان اظهار کرد، ما آدم آهنی نیستیم 

که یک برنامه از پیش تعیین شده را جلو ببریم... مشروح در صفحه3

مشوق برای کارخانه های خودکفا در شرایط تحریم
چهارمین بازدید استاندار از صنایع معدنی شهرک صنعتی:

* کاری

 پاسکاری انتقال صنوف 
آالینده  از سالی
 به سال دیگر....

مشاغل مزاحم به کسب و کارهایی گفته 
می شود که به دلیل آلودگی )صوتی و هوا(، 
مزاحمت زیاد و نا ایمن  بودن نمی توانند 
در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول 
ساماندهی، تعطیلی و انتقال قطعی به خارج 
از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع های 
صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی 
می باشند. مشکل صنوف آالینده در شهر 
بیرجند قدمتی باالی 25 سال دارد و بارها 
درباره آن در جلسات گوناگون صحبت 
شده اما نتیجه بخش نبوده ساکنان خیابان 
های بهشتی، کارگران... ادامه در صفحه 2

 

 

 

گنجشک رنگ شده 
را به جای قناری قالب کردند

شریعتمداری:

صفحه  2

اگر تلویزیون ایران
 دعوتم کند می پذیرم 

مایک پمپئو  :

منتقدان دولت منافق، باج گیر
 و جنگ طلب هستند

محمدرضا خباز:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  5

رعایت مقررات ملی ساختمان،  
عامـل مهـم در کیفیت بنـا 

و صرفه جویی انرژی.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس درویشی
مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی 

۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی را خدمت شما مدیریت محترم، تمامی روسا و کارکنان 
زحمتکش آن سازمان که در راستای جلب اعتماد و رضایتمندی و همچنین کاهش دغدغه های 

بیماران، بازنشستگان، مستمری بگیران و سایر اقشار تالش می کنند تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سیمان باقران

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومه حاجیه صدیقه کسایی
همسر مرحوم حاج محمد علی وحدتی )کاسب بازار(

 شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز فقدان آن شادروان امروز سه شنبه 
۹۸/۴/۲۵ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل هیئت فاطمیه )واقع در مطهری ۸ (

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: وحدتی - کسایی

جناب آقای مهندس جالل زاده
 معاون محترم اداره کل راهداری  و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

با تسلیم به مشیت الهی درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه قادر متعال 
 برای آن فقید سعید رحمت الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان بردباری مسئلت داریم.

شرکت مسافربری همسفر

جناب آقای مهندس جالل زاده 
معاون محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت راه گستران قاینات - علی سلطانپور

هفت سال

از عروج مادرمان

مرحومه مهری بخشی 
 می گذرد و طنین صدای گرمش در خانه مان نمی پیچد

 در سالروز این خداحافظی ابدی یادش را 
با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه فرزنـدان
آگهی دعوت سهامداران شرکت معدنی آروین نوین طبس )سهامی خاص( ثبت شده به 

شماره ۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۱۷۱ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 
۹ صبح مورخ ۱۳۹۸/۵/۴ در طبس، مسجد فاطمه الزهرا )س( شهرک صدوقی تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- قرائت کالم ا... مجید 2- انتخاب بازرسین ۳- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه ۴- استماع 
گزارش عملکرد معدن.

هیئت مدیره شرکت

اطالعیـه عمومـی
به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک ثبتی ۴۹۵۱ فرعی از 2۴۵ اصلی واقع در 
بلوار غدیر می رساند: با توجه به اینکه طرح اراضی مذکور مصوب و توافقات 

الزم با مراجع ذیصالح صورت پذیرفته، مقتضی است کلیه ساکنین مشاعی در جهت ایفای 
تعهدات مفاد توافقنامه و تنظیم تقسیم نامه به وکال، نمایندگان معرفی شده مراجعه فرمایند و 
سپس در جهت پرداخت هزینه ها و انتقال قدرالسهم موضوع تفکیک اراضی موصوف، به شهرداری 

مراجعه نمایند. ضمنا مراجعه از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک ماه می باشد.

مجری تخصصی کناف 
* باکس نور مخفی - تایل 60×60-

TV سقف ساده – بک 
* برای مشاوره و بازدید رایگان تماس بگیرید

دکوراسیون هدیش - بین مدرس 47 و 49

09155642974 - 09155659297

د و اقساط
نق

دبیرستان های امام حسین سیدالشهدا)ع( 
شهرستان بیرجند و قاین 

در دوره اول و دوم متوسطه دختران و پسران در سال تحصیلی 98-99 
به تعداد محدود ثبت نام می نماید.
* برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی

* بهره گیری از دبیران مجرب ،متعهد و کنکوری
* کالس های هوشمند

* آزمایشگاه مجهز برای دروس شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی
* کارگاه رایانه با امکانات کامل      * کارگاه حرفه و فن

* استفاده از سالن های ورزشی سرپوشیده در ساعات درس ورزش

محل ثبت نام متوسطه اول و دوم دختران : مدرس ۲3
محل ثبت نام متوسطه اول و دوم پسران : مدرس ۵8

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا )ع( 
خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم

 حاج محمد سردار 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین  روز درگذشت آن عزیز 

سفر کرده روز چهارشنبه ۹۸/۴/۲۶ 

از ساعت ۴ الی ۵ عصر در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

برگزار می شود، تشریف فرمایی شما 

خانواده سردار و سایر فامیل وابستهسروران گرامی مزید امتنان می باشد.
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زمان واریز یارانه تیرماه مشخص شد

میزان- صد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، بامداد روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت می شود. مبلغ یارانه همانند ماه های گذشته برای هر 

یک از اعضای خانوار ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.

منتقدان دولت منافق، باج گیر
  و جنگ طلب هستند 

عده ای  روزها  این  اینکه  بیان  با  خباز  محمدرضا 
جنگ طلب که احساس می کنند دولت به آن ها باج 
نمی دهد، شمشیر را برای جنگ با دولت از رو بسته اند، 
گفت : در این راه از هیچ تهمتی فروگذار نمی کنند. این 

روش، روش منافقین است.

  من دو احمدی نژاد می شناسم 
صفار هرندی با بیان اینکه من دو احمدی نژاد می شناسم 
که در چهار ساله اول و دوم دوران ریاست جمهوری اش 
متفاوت است ، گفت :  دولت اول احمدی نژاد در خدمت 
به مردم رکورددار است و مدیران انقالب و پرتالشی در 
راه خدمت به کشور حرکت کردند، اما احمدی نژاد از اواخر 
دوره اول دچار پریشان حالی شد و گرایش های فکری و 

مواضعش تغییر کرد.

پمپئو: اگر تلویزیون ایران
  دعوتم کند می پذیرم 

مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگو با روزنامه 
واشنگتن پست گفت: اگر به او پیشنهاد حضور در 
تلویزیون ایران داده شود، آن را خواهد پذیرفت چراکه 

ظریف نیز چنین فرصتی داشته است.

کمالوندی: کاهش تعهدات برجامی 
 از روی لجاجت نیست 

کمالوندی درباره اقدامات ایران اظهار کرد: این اقدامات 
از روی لجاجت نیست برای این است که به دیپلماسی 
فرصتی داده شود تا طرف مقابل به خودش بیاید و 

وظایفش را انجام دهد.

جبهه پایداری می گوید کسی
  که با ما نیست دشمن ماست 

زیباکالم گفت: جریان تندرو جبهه پایداری کاری ندارد 
چه کسی اصالح طلب، اصولگرا، اعتدالی، لیبرال یا ملی 
گرا است، آنها مثل استالین به عرصه سیاسی نگاه می 
کنند و معتقدند »کسی که با ما نیست دشمن ماست«. 

شریعتمداری: گنجشک رنگ شده 
 را به جای قناری قالب کردند 

 حسین شریعتمداری در سرمقاله  روزنامه »کیهان« 
نوشت: برجام گنجشک رنگ شده ای است که به جای 
قناری به کشورمان قالب کرده اند و دقیقاً به همین علت 
است که نوای خوش الحان قناری از آن شنیده نمی شود 

و به جای چهچهه، جیک جیک می کند!

 خبر خوش برای بازار برنج
ایسنا- دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه 
واردات برنج ۱٠ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته است، گفت: در دو ماه اخیر ۱٠٠ هزارتن برنج 

در گمرک معطل تخصیص ارز است.

 سقوط ناباورانه دالر 
سراشیبی بازار ارز و سکه نیز ادامه دار شده به نحوی که 
دالر ٤٠٠ تومان ریزش قیمت را به خود دید و سکه 
بهار آزادی نیز سقوطی حدود ۱3٠ هزار تومانی را به 
ثبت رساند. بر اساس اعالم صرافی ملی نرخ خرید دالر 
در این صرافی ۱۲ هزار تومان اعالم شد و قیمت فروش 

آن نیز ۱۲ هزار و ۱٠٠ تومان قیمت خورد.

هشدار رئیس قوه قضائیه 
 به خودروسازان 

رعایت  ضرورت  بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  رئیس   
نقض  از  خودداری  و  شرکت ها  سوی  از  تعهدات 
یکطرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت ها از 
جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر 
قیمت و زمان تحویل کاال، به دلیل نقض حقوق 

عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

برای دریافت الستیک دولتی
  در صف نمانید! 

 رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر کشور با اشاره به توزیع 
ماهانه الستیک از سوی تولیدکنندگان به نمایندگی ها 
در سطح کشور و لزوم نظارت نهادهای نظارتی بر 
این عرضه، اعالم کرد: بحث ثبت نام و موکول کردن 
دریافت الستیک دولتی به ماه های بعد اصال مطرح 
نیست و اگر الستیک دولتی در نمایندگی وجود داشته 

باشد، باید به محض مراجعه خریدار تحویل داده شود.

ایران خودرو: ۱۵۰ میلیون
  یورو خسارت از پژو گرفتیم 

یورو  دریافت ۱٥٠میلیون  از  خودرو  ایران  مدیرعامل 
خسارت از پژو ظرف ٥ سال گذشته خبر داد و گفت: یکی 
ازقطعات استراتژیک صنعت خودرو که تابه حال هیچکس 

جرأت تولید آن را نداشت، داخلی سازی کردیم.

 مالیات نقل و انتقال ملک آنی می شود
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و 
کار در وزارت اقتصاد گفت: تمام سعی ما این است که در 
نیمه اول مرداد، دریافت آنی مالیات نقل و انتقال امالک 

عملیاتی و آغاز شود.

پاسکاری انتقال
 صنوف آالینده
 از سالی به سال دیگر....
* کاری

آالینده در   )ادامه سرمقاله از صفحه 1( مشکل صنوف 
بارها  و  دارد  سال  باالی ۲٥  قدمتی  بیرجند  شهر 
درباره آن در جلسات گوناگون صحبت شده اما نتیجه 
بهشتی،  های  خیابان  ساکنان  است.  نبوده  بخش 
کارگران و عدل که درگیر صنوف آالینده هستند از 
این وضع ناراضی هستند زیرا عالوه بر آلودگی هوا 
موجب سلب آرامش آنان و سد معبر شده است. وجود 
صنوف آالینده نه فقط باعث گالیه همشهریان در 
این مناطق شده است بلکه چهره شهر را هم نازیبا 
می کند. از دیگر سو  وجود بیش از ۱3 هزار واحد 
صنفی در شهرستان بیرجند زمینه اشتغال حدود ٤٠ 
هزار نفر را ایجاد کرده است و همه شهروندان به 
این اصناف نیازمند هستند. اگر این اصناف به مکانی 
دور از دسترس شهروندان منتقل شود نه فقط برای 
و  شود  می  ساز  دردسر  مردم  برای  بلکه  افراد  این 
الزم است عالوه بر زیر ساخت ها به مساله ایاب و 
ذهاب هم در این خصوص توجه شود.شاید از عمده 
ترین مشکالت بی سرانجامی انتقال صنوف آالینده 
به مکان مناسب نبود زیر ساخت های الزم و کافی 
باشد یادمان نمی رود که طرح انتقال صنوف آالینده 
به پشت آرامستان  که سال ۸۶ در کارگروه صنوف 
آالینده بیرجند مصوب شد با بازخورد شدید این صنوف 
روبرو شد. فرماندار بیرجند ۱3 خرداد ۱3۹٥ در بازدید 
از طرح ٥٠ هکتاری صنوف آالینده بیرجند قول داد با  
پیگیری امور و سرعت بخشیدن به کار، تا پایان سال 
۱3۹۶ انتقال تمام صنوف آالینده از شهر بیرجند به 
سایت پیش بینی شده انجام شود. ولی بعد گذشت 3 
سال هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است! اما در جلسه ای 
که مسئوالن شهر بیرجند برای انتقال صنوف آالینده 
برگزار کردند می توان به جلسه شورای اسالمی شهر 
بیرجند در اول تیر استناد جست که یزدان شناس عضو 
شورا تاکید کرد: برخی مسائل حاشیه ای که موجب 
کند شدن روند انتقال صنوف آالینده می شود زیبنده 
شورای شهر و مسئوالن این حوزه نیست و شهردار 
هم ابراز امیدواری کرد: تمام دستگاه ها پای کار بیایند تا 
بتوانیم ظرف یک سال آینده صنوف آالینده را منتقل 
کنیم! اجرای طرح انتقال صنوف آالینده در  ال به الی 
پرونده های مسئوالن این سو و آن سو می رود و روند 
اجرا را از سالی به سال دیگر پاسکاری می کند. مردم 
و این صنوف امیدوارند این جلسات به نتیجه مسلم 
و کافی برسد و باز به  سال های بعد منتقل نشود. 
هرچند به تازگی اخباری مبنی بر سرعت گرفتن روند 
انجام این کار شنیده شده است که امیدواریم نتیجه 
بخش بوده و با تدبیر مسئوالن ، راه حلی برای این 

مشکل اندیشیده و نهایی شود.

افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه بیرجند

امین جم - صبح دیروز ، تفاهم نامه همکاری میان مرکز منطقه ای اطالع 
رسانی علوم و فناوری و دانشگاه بیرجند با حضور رئیس مرکز منطقه ای، دکتر 
 محمدجواد دهقانی و نیز رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان به امضا رسید.
با رویکرد موجود ، شاهد شکوفایی دانشگاه بیرجند خواهیم بود 

رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه ایجاد شاخه 
مرکز منطقه ای در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور یکی از مؤثرترین راهکارها 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی به خصوص در شرایط تحریم است، گفت : در این 
صورت امکان تبادل مدارک علمی فی مابین و اشتراک گذاری منابع علمی 
مختلف از قبیل کتاب های تخصصی، مقاالت مختلف علمی منتشر شده در 
مجالت معتبر و یا همایش های علمی، گزارش های فنی و پژوهشی، پایان 
نامه ها و غیره، فراهم آمده که باعث صرفه جویی در تأمین بودجه و اعتبار منابع 
علمی مورد نیاز دانشگاه ها خواهد شد.دهقانی با تاکید براینکه بر اساس تفاهم نامه 
همکاری میان مرکز منطقه ای و دانشگاه بیرجند، ضمن ایجاد امکانات مناسب 
جهت استقرار شاخه مرکز منطقه ای، امکان ارائه خدمات اطالع رسانی علمی به 
اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان بدون محدودیت فراهم شده 
است ، ادامه داد : همچنین دسترسی مستقیم به منابع علمی پایگاه های اطالعاتی 
مرکز منطقه ای ایجاد خواهد شد.وی با بیان اینکه در دانشگاه بیرجند سی و 
پنجمین شاخه مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری افتتاح شد ، تصریح 
کرد: با رویکردی که از مدیریت و مجموعه این دانشگاه می بینم ، به زودی 

شاهد شکوفایی این دانشگاه در سطح ملی و بین المللی خواهیم بود.
هدف ما ارتقای جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه بیرجند است

رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه سیاست های ما بر 
این اساس است که جایگاه دانشگاه بیرجند ارتقا یابد، گفت: جهت گیری 
ماموریت  این  در  امیدواریم  و  است  به همین سمت  نیز  ما  برنامه های 
که  است  این  ما  برنامه  کرد:  تصریح  کنیم.خامسان  عمل  موفق  جدید 
بتوانیم جایگاه دانشگاه بیرجند را در سطح ملی و بین المللی باال ببریم 
را  مهم  این  چندساله  افق  یک  در  کنیم  تالش  یکدیگر  همکاری  با  و 
تحقق بخشیم.گفتنی است بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، امکان درج 
مجموعه  مجالت،  مقاالت،  مانند:  علمی  منابع  کامل  متن  و  اطالعات 
مقاالت، کنفرانس ها، متن و چکیده طرح های تحقیقاتی و پایان نامه هایی 
که در دانشگاه بیرجند تولید و منتشر شده است جهت نمایه سازی در 
پایگاه های اطالعاتی مرکز منطقه ای وجود خواهد داشت و از این طریق 
تمامی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی امکان رؤیت و بهره برداری از این 

منابع علمی را در آینده خواهند داشت.

عکس : امین جم

     32 44 66 66/32 42 43 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی دعوت جلسه انتخاب نمایندگان برای مجامع عمومی شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات )مرحله اول(     تاریخ انتشار: 2۵ /98/4
بدینوسیله از اعضای محترم شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه به تفکیک حوزه های تعیین شده به شرح جدول ذیل دعوت به عمل می آید تا در جلسه انتخاب نمایندگان )مرحله اول( حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان پذیر نباشد، می تواند به همراه وکیل خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور به دفتر شرکت واقع در حاجی آباد، خیابان امام رضا )ع( پالک 
211 مراجعه و ضمن تنظیم وکالتنامه به وکیل خود برگه ورود به جلسه دریافت نمایند. در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود 3 رای با وکالت و غیر عضو یک رای با وکالت داشته باشد. الزم به 
ذکر است داوطلبان نمایندگی لزوماً از اعضای تعاونی و مربوط به همان حوزه می باشند و باید تا پنج روز قبل از رای گیری با مراجعه به دفتر شرکت و یا فی المجلس با حضور در محل هایی که با توجه به حوزه 

های انتخاب نمایندگان به شرح ذیل می باشد برای حوزه مربوطه ثبت نام و اعالم آمادگی نمایند. شایان ذکر می باشد اعضای یک حوزه صرفاً در همان حوزه حق رای خواهند داشت.

تعداد  نمایندگانتعداد اعضای حوزه هامکان برگزاریساعت برگزاریتاریخ برگزارینام حوزه هاردیف

۳۸۹۱۰حاجی آباد- حسینیه حاجی آباد نبش بلوار پیروزی۷ صبح الی ۹۸/۵/۱۴۱۰حاجی آباد - نوده - چناران - بمرود۱

۲۰۰۵بارنجگان - مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۱۵۲۰بارنجگان۲

۵۹۱دوست آباد - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۱۶۱۰دوست آباد- حسین آباد موهبتی - مهرک- کالته نو- بشیران - سیج۳

۱۷۹۴استند - مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۱۷۲۰استند - کریزان - نیار۴

۱۹۰۵فندخت - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۱۸۱۰فندخت- بهمن آباد- بیدخت۵

۵۲۱میرآباد - مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۱۹۱۹میرآباد۶

۱۰۲۳آبیز- مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۰۱۰آبیز۷

۵۳۱اسفاد- مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۲۱۱۹اسفاد- چاه پایاب ۸

۹۷۲پیشبر - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۲۱۰فخرآباد- پیشبر- بقال - علی آباد پیشبر - پیچکان - کازگان- برسنان۹

۷۱۲دزگ- مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۲۳۲۰دزگ - معین آباد- شوشک، گمنج - نزومند- سورند۱۰

۸۳۲اردکول - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۴۱۰اردکول - حسن آباد۱۱

۸۳۲حسین آباد خانم - مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۲۴۱۹حسین آباد خانم- محمدآباد۱۲

۸۱۲بقرائی - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۵۱۰بقرائی - تاجکوه- حسین آباد تاجکوه۱۳

۷۱۲دارج علیا- مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۲۵۱۹دارج علیا - کرت آباد- دارج سفلی۱۴

۶۴۲چاه عمیق- مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۶۹چاه عمیق۱۵

۳۱۲۸همت آباد - مسجد روستا۱۶ الی ۹۸/۵/۲۷۲۰همت آباد- چشمه بید - چاه اله داد- ملکی - تجنود - گزخت - مهمانشهر۱۶

۷۷۲شاهرخت - مسجد روستا۷ صبح الی ۹۸/۵/۲۸۱۰شاهرخت۱۷ 

۱۴۱۴چاه زرد - مسجد روستا۱۷ الی ۹۸/۵/۲۸۱۹چاه زرد - معصوم آباد۱۸

شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹8۰2۹1 اجرایی آقای علی طاهری خماری و داوود ظریف زاده حمیدی محکومند به پرداخت مبلغ 182/2۹۰/4۷4 ریال در حق آقای محسن قربانی و مبلغ ۶/2۵۰/۰۰۰  ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیها یک 
دستگاه خودروی سواری سمند سورن مدل 138۷ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 2۵ س ۹3۵ ایران ۷4 متوقف در پارکینگ نظام گستر )که حسب نظر کارشناس منتخب وضعیت الستیک های جلو و عقب خوب، وضعیت تجهیزات داخل اتاق شامل صندلی 

های جلو داشبوردی و آمپرجات و رودری ها خوب می باشد. خودرو تا مورخ 13۹۹/۰1/11 بیمه با تخفیف یک ساله دارد. خودرو رنگ دارد. دوگانه سوز دستی می باشد. ضمنا به علت در دسترس نبودن سوئیچ، خودرو توسط کارشناس روشن و تست نشده است( معرفی و توقیف 
و به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 13۹8/۵/13 از ساعت ۹/3۰ الی 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 1۶و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. اجناس 

به صورت تکی و جمعا به فروش خواهد رسید. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
به دلیل عملیات برگردان، تلفن های شهر خوسف در قسمت هایی از 

بلوار شهید بهشتی، خیابان مطهری و روستاهای جومیان، نصرآباد و باغان از روز چهارشنبه 
 مورخ 98/04/26 از ساعت 7صبح به مدت 72 ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.
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طبس؛ مقصد نخست گردشگران 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: طی سه ماه نخست امسال دو میلیون و ۲۷۵ هزار و ۸۵۳ گردشگر داخلی وارد استان شدند که بیشترین 
مقصد گردشگری آن ها شهرستان طبس و سپس بیرجند و فردوس بوده است. رمضانی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی گردشگری با حضور ۲00 نفر خبر داد و تبیین کرد: 

مردمی بودن و تالش این استاندار از دید هیچ یک از ما برگزاری دوره های آموزش گردشگری در آشنایی با استانداردهای روز گردشگری دنیا و به دنبال آن ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات تأسیسات گردشگری بسیار مؤثر است.
مردم معمولی پنهان نیست. خبر بازدید محله به محله 
ایشان یعنی هنوز هم آدم های با وجدان وجود دارند. بیاید 

قدرشان را بدانیم... خدا برایمان نگهتان دارد.
91۵...496

سالم شهرداری محترم لطفا درادامه بازسازی پیاده 
روی خیابان جمهوری برای باز سازی وبهسازی حد 
فاصل میدان راستگو تا سه راه اسدی که ورودی بازار 

محسوب میشه نیز اقدام فرمایید.ممنون
91۵...01۵

سالم. آسفالت بلوار شهید عبادی از فلکه ابن حسام تا 
چهارراه انقالب به خصوص الین وسط خیلی موج دارد و 

خیلی خطر ناک است.
                                                           91۵...۳99
در  مسئولی  نامناسب  برخورد  از  متاسفم  سالم 
چهارشنبه  روز  ظهر  از  بعد   . بیمار  با   ... بیمارستان 
بیماری به خاطر مشکل اعصاب  به  این بیمارستان 
مراجعه کرد جالب اینجاست که جناب دکتر به خاطر 
با  مریضیش  به خاطر  آن هم  مریض  ندادن  جواب 
صدای بلند عالوه به اینکه بی احترامی کردند  و مردم 
بیرجند را خسیس خواندند، می گفت این مریض را 
باید کاری کنم تا چند بار برود و بیاید تا  حرف زدن 
یاد بگیرد. می خواستم از مسئوالن بپرسم آیا کسی 
توی خراسان جنوبی نیست که از خارج استان باید 
با  اینطوری  بیارند که  اینجور مدیران بی اخالق رو 

مردم برخورد زشتی داشته باشند؟
9۳0...614

سالم لطفا شهرداری نیمکت های تاب فضای سبز 
خیابان پاسداران نبش خیابان شهید نامجو که حدود 
یکسال شده خراب شده و رها گردیده را درست نمایند.
9۳۳...46۲

لطفا حاالکه دوطرف کانال  سالم شهرداری محترم 
سجاد را بهسازی و ترمیم می نمایید تقاضا داریم نسبت 
به تبدیل آن به پیست دوچرخه سواری اقدامات الزم 

را مبذول فرمایید. 
91۵...01۵

با سالم به اطالع می رساند سرویس های بهداشتی 
پارک توحید که هم مسافر زیاد میاد اونجا و هم مردم 
برای ورزش به پارک توحید می آیند ، بیشتر بدون مایع 

دستشویی است لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.
91۵...1۳۵

با سالم چرا پیام های مربوط به ماموران برخورد با سد 
معبر شهرداری را چاپ نمی کنید؟ آنقدر پیام خواهیم 
داد تا شاید بگوش مسئوالن شهرداری برسد و اقدامی 
سرپوش  بازار  میوه  دستفروشان  با  برخورد  برای 
جمهوری 10و1۲ انجام بدهند. متاسفانه مشاهده می 
این  با همکاری  الحال  معلوم  خانواده  کنیم »یک« 
قسمت از بازار را قرق کرده اند، و میوه ومحصوالت 
عمدتا نامرغوب دیگر را به بدترین وضع عرضه می 
کنن . لطفا جناب شهردار یا یکی از معاونانشان، برای 
حفظ آبروی شهر در مقابل مسافران رسیدگی نمایند.
91۵...۳۲9

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی که از روند آبرسانی در تابستان به 
روستاها به شدت گالیه مند بود، خطاب به مدیرعامل آب و فاضالب 
شهری گفت: از امشب آب منزل مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
را قطع کنید تا مثل برخی روستاها روزی یک ساعت آب داشته باشد، 
بلکه وضع مردم در روستا را درک کند!!معتمدیان شامگاه یکشنبه 
در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری 
با کم آبی استان اظهار کرد، ما آدم آهنی نیستیم که یک برنامه از 
پیش تعیین شده را جلو ببریم بلکه باید دغدغه داشته باشیم و برنامه 
ارائه کنیم تا مردم در فصل گرما دچار تنش آبی نشوند.وی افزود:  تا 
اول هفته آینده فرصت دارید با همکاری همه دستگاه های مرتبط، 
برنامه عملیاتی برای دو ماه باقیمانده از تابستان را ارائه کنید تا هر 
چه سریع تر اجرایی شده و مردم فصل گرما را بدون کمبود آب 
پشت سر بگذارند. وی گفت: اگر نیاز به اعتبار است سازمان برنامه 
و بودجه با همکاری فرمانداری ها تامین کند تا در این ۲ ماه تابستان 
حجم آبرسانی به روستاها چند برابر شود. استانداراظهار کرد: تکلیف 
روستاهای زیر ۲0 خانوار که در استان آب ندارند چیست و چه کاری 
برای حل مشکل آنان انجام شده یا باید انجام داد. معتمدیان گفت: 
در جلسات گوناگون به دنبال آب ژرف برای ۵0 سال آینده هستیم در 

حالی که امروز در روستاها مردم ما آب خوردن ندارند. 

آمار مسئوالن  در عمل غلط است
استاندار خراسان جنوبی همچنین در پاسخ به آمار  یکی از مدیران  
استان مبنی بر اینکه در زمینه اجرای طرح های نوین آبیاری به 
صورت تخته گاز عمل می کنیم و رتبه چهارم کشور را داریم، گفت: 

این طرح ها به نیم گاز هم انجام نمی شود.

معتمدیان ادامه داد: همیشه مسئوالن استان آمار ارائه می دهند که در 
فالن زمینه رتبه اول تا چهارم را داریم ولی در عمل این گونه نیست.

تنش آبی در ۱۰۰ روستای استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هم گفت در فصل 
تابستان به دلیل کاهش آبدهی چاه ها ونبود مدیریت مصرف شاهد 

تنش آبی در 100 روستای استان هستیم. وی گفت: در روستای 
درمیان شهرستان درمیان چاه تأمین آب روستا بر اثر سیل تخریب 
شده و بازسازی چاه هم باعث شد تا این چاه به آبدهی قبلی خود 
نرسد. وی ادامه داد: در مجتمع آبرسانی فخرود درمیان نیز 1۵ 
روستا با کمبود آب مواجه هستند که متأسفانه میزان آبدهی چاه 
این مجتمع کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر 
به 41۷ روستا با تانکر آبرسانی می شود اضافه کرد: از این تعداد ۳00 
روستا کامل آب ندارند و بقیه مشکل کمی و کیفی آب دارند. وی 

با بیان اینکه آبرسانی سیار به روستاهابه وسیله ۳۸ دستگاه تانکر 
انجام می شود گفت: متولی حمل آب به روستاهای استان اتحادیه 

دهیاران است.
صفوی نژاد عنوان کرد: مردم در برخی روستاهای استان حداقل نیم 
ساعت و حداکثر سه ساعت آب دارند، سرانه حجم آب برای هر 
روستایی استان روزانه ۵0 لیتر است که در شهرستان درمیان به دلیل 

کمبود آب شدید روزانه برای هر خانوار 104 لیتر آب فرستاده می شود.
وی گفت: ساالنه ۳60 هزار مترمکعب آب در قالب ۲۷ هزار سرویس 
آب برای روستاییان استان ارسال می شود و ماهانه ۲۵0 میلیون تومان 

برای آبرسانی سیار به روستاهای استان نیاز داریم. 

 ۱۰۰۰ هکتار سامانه نوین آبیاری اجرا شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
سامانه  نوین آبیاری در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان 

اجرا شده است. وی در خصوص اجرا و تصویب طرح سازگاری با 
اقلیم و کاهش حجم آبی چاه های کشاورزی استان گفت: در ابتدا 
باید تمام چاه های کشاورزی هوشمندسازی شوند که این طرح 
فقط در ۷0 درصد چاه های کشاورزی اجرا شده است. قوسی ادامه 
داد: در مرحله دوم باید چاه های غیرمجاز تعیین تکلیف شوند که 
در استان بیش از ۳00 حلقه چاه غیرمجاز داریم و بعد باید نسبت 

به خرید چاه های کشاورزی کم بازده اقدام شود، اما آب منطقه ای 
خراسان جنوبی در ابتدا به سراغ سهل ترین روش کاهش برداشت 

آب از چاه های کشاورزی مجاز رفته است. 

پایین ترین مصرف سرانه آب شهری
 مربوط به خراسان جنوبی و یزد است

استان  هم گفت:  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان های  به  مربوط  شهری  آب  سرانه  مصرف  پایین ترین 

خراسان جنوبی و یزد است و ۷۵ درصد مشترکان استان زیر 
الگوی مصرف هستند. هاشمی گفت: ۸۲ درصد مشترکان آب 
دارند. وی  از ۲0 مترمکعب مصرف آب  شهری ماهانه کمتر 
افزود براساس مصوبه هیأت وزیران مشترکان پرمصرف آب در 
استان 16 درصد جریمه خواهند شد و این پول صرف برنامه های 
مدیریت مصرف و بازسازی شبکه های فرسوده خواهد شد.وی 
با بیان اینکه شبکه فاضالب در چهار شهر استان در حال اجرا 
است و پیمانکاران مشغول کار هستند اضافه کرد: طرح فاضالب 
خوسف دوباره به روزرسانی و برای تأمین اعتبار تحویل سازمان 

برنامه و بودجه شده است.

کیفیت منابع آبی خراسان جنوبی در حال افت است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با بیان اینکه کیفیت منابع 
آبی استان در حال تغییر و افت است گفت: بیش از ۷0 درصد 
هزار  سه  باالی  الکتریکی(  )هدایت   EC استان  آبی  منابع 
افزود:  امامی  استفاده هستند.  غیرقابل  برای شرب  که  دارند 
امسال ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های تنش 
آبی به استان اختصاص می یابد که تاکنون سه میلیارد تومان 
اختصاص یافته است. وی اظهارکرد: از این مقدار 1۷ میلیارد 
به  تومان  میلیارد  و هشت  ای  منطقه  آب  به شرکت  تومان 
شرکت آب و فاضالب شهری استان اختصاص خواهد یافت. 
امامی گفت: اقداماتی برای رفع تنش آبی در استان در دستور 
کار قرار دارد که طرح آبرسانی به شهر اسدیه و 9 روستای 
بخش مرکزی درمیان با 1۵ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام 

است و هفته دولت به اتمام می رسد. 

گروه خبر-رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: امسال 
با توجه به حذف ویزای عراق پیش بینی می شود که تعداد زائران 
اربعین افزایش یابد از همین رو 40 موکب خراسان جنوبی برای 
خدمات رسانی به زائران سازماندهی شده است. جوینده روز دوشنبه در 
نشست کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی که به ریاست معاون 
عمرانی استاندار برگزار شد اظهار  کرد: از این تعداد 1۸ موکب تغذیه، 
1۲ موکب نانوایی، یک موکب آب و فاضالب و یک موکب تامین 
برق است.وی با تاکید بر مدیریت جمعیت زائران در اربعین امسال 
افزود: امکاناتی که در نظر گرفته می شود هم باید متفاوت باشد. وی 
مصادف شدن اربعین با فصل گرما را یادآور شد و گفت: از همین رو 

نیازمند تجهیزات و امکانات جدید از جمله کولر و وسایل سرمایشی 
هستیم. وی از ابالغ اسکان 1۸ هزار زائر به خراسان جنوبی در اربعین 
امسال خبر داد و گفت: سال گذشته با پخت ۳۵ هزار پرس غذا در 
هر وعده یک میلیون و ۲00 هزار نفر تغذیه شدند.جوینده ادامه داد: 
همچنین سال گذشته 900 هزار بسته آب و 400 هزار قرص نان بین 
زائران اربعین توزیع شد. وی افزود: باید مباحث زیرساختی و زیستی 

دنبال شود و هر دو مکمل هم هستند.
فرماندار بیرجند هم با بیان اینکه ستاد اربعین در شهرستان تشکیل 
شده است گفت: هماهنگی برای جذب مشارکت های مردمی 
انجام می شود. ناصری افزود: با توجه به اینکه برگشت زائران 

پاکستانی از خراسان جنوبی است موکب هایی در شهرستان  بیرجند 
برای پذیرایی از این زائران برپا می شود.

سه گام برای تامین زیرساخت 
اربعین حسینی مشخص شد

تعریف برنامه مدون طی 4۸ ساعت آینده، نیازسنجی واقعی و 
اعالم آمادگی دستگاه های اجرایی سه گام مشخص شده برای 
امور  معاون  است.  استان  در  اربعین حسینی  زیرساخت  تامین 
عمرانی استاندار گفت: دستگاه های اجرایی عالوه بر مسایل مالی 
الزم است که در تامین برخی تجهیزات و زیرساخت های اربعین 

حسینی همکاری کنند.میرجعفریان پیگیری دستگاه های اجرایی 
قبل از اینکه زائران آماده حضور در کشور عراق باشند را الزامی 
دانست و اظهار  کرد: با تعریف برنامه مدون می توان صفر تا 100 

برنامه ها و نیازمندی ها را پیش بینی کرد.
مدیرکل راهدای و حمل و نقل جاده ای هم در این جلسه گفت: 
سال گذشته 10۸ ناوگان و کامیون استان در ستاد عتبات عالیات 
و گمرک به کارگیری شد و امسال نیز متناسب با نیاز اعالمی 
همکاری می شود. شهامت افزود: همچنین سال گذشته ۵40 نفر 
خدمه ناوگان در مراسم اربعین همکاری داشتند و 1۵ دستگاه 
اتوبوس داخل کشور عراق رفتند. وی با تاکید بر اینکه آماده اعزام 

حداکثری ناوگان مسافری و باربری استان برای مراسم اربعین 
هستیم افزود: سال گذشته 9۷ درصد زائران از مرز مهران برای 
شرکت در مراسم اربعین وارد کشور عرق شدند و سهم مرز چذابه 

و شملچه به ترتیب ۲ و یک درصد بوده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری  نیز گفت: سال گذشته 
آبرسانی در کاظمین توسط نیروهای این شرکت انجام گرفت.
هاشمی مقدم افزود: امسال هم دستگاه بسته بندی آب و تیم 
عملیاتی برای خدمات رسانی اعزام می شوند.وی اظهار  کرد: یک 
تن پالستیک برای بسته بندی آب نیز تهیه شده و اگر کسری در 

خصوص لوله و مخازن اعالم شود، همکاری می کنیم.

ری
 اکب

س:
عک

 آب منزل مدیر عامل را قطع کنید

۴۰ موکب برای اربعین حسینی سازماندهی شد

استاندار: برای درک وضع مردم روستاها

گوشت برزیلی کلنگی خواه

 تلفن: 3۲۴3۱۱۶۹ - ۰۹۱۵۵۶۱۲3۸۹

آدرس: بـازار روز پـاسـداران - غرفـه ۲۱

قیمت هر کیلو گوشت گوساله برزیلی

 ۵۲/۰۰۰ تومان

شعبه 1: نبش معلم 50      شعبه 2: ورودی بلوار معلم  
شماره تماس مرکزی: 05631101

معجزه گر قرن بیست و یکم 
ماده   120 از  بیش  استفاده  زمان  در  طبی  زالوی 

ناشناخته و 12 آنزیم را وارد بدن ما می کند.
در عصر روم باستان و طب بوعلی سینا از زالوی طبی 
برای معالجه و درمان حاکمان استفاده می شده و در 
کشورهایی از جمله آلمان ، فرانسه و... به کمک زالوی 
طبی نژاد ایرانی بیش از 27 بیماری را درمان می کنند! 

در حال حاضر در کشور ما استفاده از زالوی طبی با استقبال بی نظیر مردم  روبرو شده است. 
 موارد استفاده:1- پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  2- رفع جوش صورت 
3- درمان فشار خون 4- چربی خون 5- پروستات 6- واریس 7- سردردهای مزمن 
8-زخم های چرکی 9-باال بردن توانایی جنسی 10- جلوگیری از پیشرفت تومورهای 
سرطانی 11-واریکوسل 12- رفع کبودی بدن 13-پاکسازی کبد از سموم 14-برطرف 
 نمودن غلظت خون 15- وزوز گوش 16- دردهای مفاصل 17- دیابت و... صورت می گیرد.

با یک نوبت زالو درمانی  ادامه زندگی خود را بیمه نمائید

 معتبرترین مرکز فروش زالوی طبی بهداشتی در خراسان جنوبی مؤسسه زالو پروران شرق
 ثبت 443  *  شماره پروانه  2398/02/20   *  کد اقتصادی 411- 957-613

تلفن تماس : 09021632273/ 32213272 - 056
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد، واحد 125 
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تخفیف

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
 بدین وسیله به آقای حلیم رخشانی اصیل فرزند کریم به شماره ملی ۰۶۵۱۳۱۵۷۰۰ ساکن بیرجند، رجائی ۵ پالک ۳۱ 
به عنوان وام گیرنده ابالغ می شود: بانک کشاورزی شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۶۹۲۹۴۹۴۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ 
راجع به وصول مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۷/۳۰۰/۰۰۰  

ریال سود متعلقه و مبلغ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ به انضمام روزانه مبلغ ۱۸/۵۰۰ ریال جریمه دیرکرد 
تا روز وصول ، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان گیرنده تسهیالت و همچنین ضامن را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 
۹۷۰۱۴۳۴ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارشات مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ و 
۱۳۹۸/۲/۴ مامور ابالغ ، آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به شرح فوق شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس معرفی 
شده از سوی بستانکار به شرح بیرجند ، بلوار آوینی ، خیابان پونه ۱، پالک ۱۲ میسر نبوده و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک کشاورزی و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و 
مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 139۸/۴/25       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند



موفقیت و انرژی

افزایش صبر

از خودتان تشکر کنید

 وقتی در شرایط پراسترس قرار می گیرید احساس
می کنید تمام دنیای شما خراب شده است. در این حالت 
برای کاهش استرس به خود یادآوری کنید چه چیزهای 
خوبی در زندگی دارید. نگاه کردن به نیمه روشن زندگی 
می تواند به کاهش استرس کمک کند. باید بابت 
قسمت های روشن زندگی از خود تشکر و قدردانی 
کنید. این کار را حتی اگر در شرایط پر استرس نیستید 
هم انجام دهید. هر روز نقاط مثبت و روشن زندگی را 
ببینید. آمار نشان می دهد افرادی که روزانه این کار را 
انجام می دهند و از خود و روشنایی های زندگی قدردانی 
می کنند بیش از سایر افراد احساسات مثبت، رضایت از 
زندگی، مثبت نگری و احساس سرزندگی دارند و میزان 

افسردگی و استرس در آنها کاهش می یابد. 

ضررهای ناشی از صدای درونی منفی 

واقعًا  روش هایی  به  می تواند  منفی  درونی  صدای 
مخرب روی ما اثر بگذارد. محققان صدای درونی 
منفی را با استرس باال و اعتماد به نفس پایین مرتبط 
دانسته اند که می تواند منجر به پایین آمدن انگیزه و باال 
رفتن احساس ناامیدی در فرد شود. این نوع گفتگوی 
درونی انتقادی با افسردگی هم در ارتباط است، به 

همین دلیل واقعاً باید اصالحش کنید.
آن دسته از افراد که این نوع صداهای درونی منفی 
زیاد برایشان اتفاق می افتد معمواًل استرس بیشتری 
که  است  این  خاطر  به   زیادی  حد  تا  این  دارند. 
واقعیت شان برای ایجاد تجربه ای که در آن قدرت 
رسیدن به اهداف شان را ندارند تغییر پیدا می کند. 
این می تواند هم به خاطر ضعیف شدن توانایی فرد 
برای دیدن فرصت هایی که اطراف خود دارد باشد و 
هم به خاطر کاهش تمایل فرد برای سرمایه گذاری 
کردن روی این فرصت ها. این یعنی درک شدیدتر 
استرس هم به خاطر درک آن و هم تغییرات رفتاری 
عواقب  به  زیر  در  است.  آن  به خاطر  ایجادشده 

منفی صدای درونی منفی اشاره می کنیم:
محدود شدن تفکر: به خودتان می گویید نمی توانید 
کاری را انجام دهید و هرچه این صدا را بیشتر بشنوید، 

بیشتر باورش خواهید کرد.
ایدآل گرایی: کم کم باور خواهید کرد که »عالی« به 
خوبی »ایده ال« نیست و اینکه ایده ال قابل دستیابی 
است. درمقابل افراد موفق معمواًل خیلی بهتر از رقیبان 
ایده آل گرای خود عمل می کنند چون استرس کمتری 
دارند و با کاری که درست و خوب انجام شده باشد 
خوشحال هستند. احساس افسردگی: برخی تحقیقات 
نشان داده اند که زمزمه های درونی منفی می تواند 
موجب تشدید حس افسردگی شوند که اگر به آن 

رسیدگی نشود واقعاً مخرب خواهد بود.

 مسواک دستی به همان
 اندازه مسواک برقی خوب است

تحقیقات نشان داده است که مسواک های معمولی 
دستی به همان اندازه مسواک های برقی موثرند. اما 
ممکن است مسواک های برقی در تمیز کردن بین 

دندان ها بهتر عمل کنند.افراد سالمند ممکن است 
استفاده کنند،  برقی  از مسواک  باشند  تمایل داشته 
چرا که قدرت و مهارت دستی  شان کاهش پیدا کرده 
است. محل دستگیره مسواک های برقی بزرگتر است و 
راحت تر می توان آن را در دست گرفت و حرکت خودکار 

مسواک هم مسواک زدن را ساده تر می کند.    

ماست خاصیت 
ضد التهابی دارد

باکتری ها و محصوالت تخمیری ماست تاثیر مثبتی 
بر سالمت مغز دارند. بررسی ها نشان می دهد ماست 
و دیگر محصوالت لبنی اثر ضد التهابی بر بدن ایجاد 

می کنند. التهاب مزمن تا حدی باعث ایجاد اضطراب، 
استرس و افسردگی می شود. نتایج بسیاری از مطالعات 
حاکی از آن است که غذاهای تخمیری باعث کاهش 
اضطراب اجتماعی در جوانان شده و به طور کلی مصرف 
باکتری های مفید منجر به افزایش شادکامی در افراد 

می شود.

زردچوبه موجب 
کاهش اضطراب و افسردگی می شود

ماده کورکومین فعال موجود در زردچوبه با کاهش 
التهاب و استرس که اغلب در افراد مبتال به اختالالت 
افزایش می یابد  افسردگی  و  اضطراب  مانند  خلقی 

مطالعه  یک  می کند.  کمک  اضطراب  کاهش  به 
تاثیر زردچوبه را در کاهش اضطراب در افراد چاق 
در  زردچوبه  افزایش  می دهد.  نشان  نیز   بزرگسال 
رژیم غذایی باعث افزایش نوعی اسید چرب موسوم به 
“دوکوزاهگزانوئیک اسید” و در نتیجه کاهش اضطراب 

می شود.

تخم کدو تنبل به کنترل
 فشار خون کمک می کند

تخم کدو تنبل منبع عالی پتاسیم است که به کنترل 
فشار خون کمک می کند. خوردن غذاهای غنی از 
پتاسیم مانند تخم کدو تنبل و موز برای کاهش عالئم 

استرس و اضطراب مفید است. تخم کدو تنبل همچنین 
منبع مناسبی از “روی” است. کمبود “روی” ممکن 
است بر خلق و خو تاثیر منفی داشته باشد. “روی” برای 
رشد مغز و اعصاب ضروری است، چرا که بزرگترین 
محل ذخیره  “روی” در بدن در مناطق مغزی مرتبط با 

احساسات قرار دارد.

تخم مرغ مایه تسکین
 اضطراب و بهبود عملکرد مغز است

زرده تخم مرغ منبع دیگری از ویتامین D است. 
همچنین منبع خوبی برای پروتئین های کامل بوده و 
تمام اسید آمینه های ضروری را که بدن برای رشد 

و نمو نیاز دارد، شامل می شود. تخم مرغ همچنین 
به  تریپتوفان است که  نام  به  حاوی اسیدآمینه ای 
نوعی  سروتونین  می کند.  کمک  سروتونین  تولید 
انتقال دهنده شیمیایی است که به تنظیم خلق و خو، 
خواب، حافظه و رفتار کمک می کند و مایه تسکین 

اضطراب و بهبود عملکرد مغز است.

هر قدر بیشتر از حس های موجود در بدن خود و از جمله حس بویایی استفاده کنید، کیفیت این حس ها بهتر 
خواهد شد. کاهش حس بویایی به طور ناگهانی معموال در اثر عفونت مجرای تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی 
و سینوزیت اتفاق می افتد. بیماری های زیر نیز باعث کاهش حس بویایی می شوند، فیبروز کیستی مولد پولیپ 
بینی، کم کاری تیروئید، پارکینسون، آلزایمر و سندرم کالمن.اگر بدون دلیل دچار کاهش حس بویایی شدید، به 

پزشک مراجعه کنید.
 تمام بوهایی که استنشاق می کنیم، مطبوع و خوشایند ما نیستند. اگر حس بویایی شما بهبود پیدا کند، بیشتر متوجه 
بوهای بد و نامطبوع می شوید و از آن ها دوری می کنید و یا علت آن را پیدا می کنید تا آن را برطرف کنید؛ مثال 

اگر بوی عرق بدهید ، زودتر متوجه آن می شوید و سعی می کنید آن را رفع نمایید.

قارچ ها گیاهانی هستند که مصرف خوراکی پیدا کرده اند ولی همه آنها خوراکی نیستند و بعضی سمی و خطرناکند. 
خوردن چند لقمه از این قارچ های سمی می تواند کبد، کلیه یا حتی مغز را از کار انداخته و بعضاً موجب مرگ شود.

شما نمی توانید از روی ظاهر قارچ یا مزه آن بگویید کدام قارچ خوراکی و کدام قارچ سمی است.تنها آزمایشگاه می تواند 
خوراکی بودن آنها را تأیید کند. هیچ آزمایشی هم وجود ندارد که شما بتوانید انجام دهید و از آن طریق از خوراکی بودن 
قارچ اطمینان حاصل کنید.عالئم زودرس شامل  تهوع و استفراغ، اسهال، شکم درد و تعریق است که گاهی عالئم 
مغزی مانند توهم، خواب آلودگی، تشنج و یا بی قراری  با آن همراه می شود. این عالئم معموالً 4 تا 24 ساعت بعد از 
خوردن قارچ ظاهر می شود.  عالئم مسمومیت کبدی ، کلیوی یا آسیب های مغزی است که ممکن است طی روزها یا 
هفته های بعد ظاهر شود. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

دست نگه دارید! مسمومیت با قارچ های سمی جدی است راه های  بهبود حس بویایی

همه ما، ترس ها و نگرانی هایی در زندگی داریم اما نداشتن 
اعتماد به نفس، از این مشکالت نیز خطرناک تر است. شاید 
یکی از دالیل این امر، این است که در سنین پایین تر تشویق 
نشده ایم تا ظرفیت های خود را کشف کرده و ریسک کنیم. 
شاید یک شکست عشقی داشته ایم و زخم وارده از این شکست 
عشقی سبب از بین رفتن اعتماد به نفس ما شده باشد. فرقی 
نمی کند دلیل بروز این مشکل، چه بوده زیرا عادت های رفتاری 
متعددی وجود دارد که با کمک آنها می توانیم اعتماد به نفس 
خود را ارتقا داده و به فردی شادتر تبدیل شویم. برخی از این 

عادت های اخالقی عبارتند از:

یکی از عواملی که در ارتقای اعتماد به نفس موثر است اعتقاد به 
زیبا بودن است. اگر این واقعیت را نپذیرید، همچنان ترسو باقی 
خواهید ماند. حال فرقی نمی کند که از چه ترفندی استفاده می 
کنید. در مقابل، اگر احساس کنید که زیبا هستید این امر موجب 
افزایش اعتماد به نفس شما می شود. سعی کنید، بدون داشتن 
ظاهری برازنده از منزل خارج نشوید زیرا نمی دانید که در مسیر خود 
با چه کسی روبرو خواهید شد. یکی از روش های ارتقای اعتماد 
به نفس، این است که همیشه با لباس های مرتب و تمیز از منزل 
خارج شوید. داشتن ظاهری زیبا و آراسته، تاثیر چشمگیری بر شیوه 

احساس وتفکرتان در مورد خودتان دارد.

وضعیت نشستن، راه رفتن و حتی ایستادن، تاثیر فوق العاده ای 
بر اعتماد به نفس دارد. قوز کردن یا راه رفتن به شیوه نادرست نه 
تنها بر سالمت تاثیر منفی می گذارد بلکه بر حالت های روحی 
و نگاه تان به خود نیز تاثیر می گذارد. مطالعات نشان داده اند 
که وضعیت نامناسب بدن می تواند سبب احساس ترس و غم 
در فرد شود. برای افزایش اعتماد به نفس، قابلیت های فردی و 
حرفه ای خود را افزایش دهید. به این منظور می توانید از فرصت 
های موجود برای یادگیری، رشد و پیشرفت استفاده کنید. برای 
مثال اگر می خواهید یک عکاس برجسته شوید تکنیک های 

جدید را مطالعه کرده و یاد بگیرید.

عادات رفتاری برای افزایش اعتماد به نفس 

آیه روز

ستایش خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکي ها و روشنایی را پدید آورد با این همه کسانی که 
کفر ورزیده  اند ]غیر او را[ با پروردگار خود برابر می کنند. )سوره انعام/ آیه ۱(

سخن روز

به نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است. من در دوران کودکی 
آموختم که زیاد کتاب بخوانم. )بیل گیتس(
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اسکاتلند ۱5- اثری از خواجه عبدا...  

انصاری - موچین،وسیله نقاش

داری  نگه  محل   -۱ عمودی: 
شکافته   - سرپرست  بی  نوزادان 
داروی  خالق   -2 شده  جدا  و 
محبت - کوکب - سرخ کم رنگ 
3- بخشیدن  - میانه بدن - کامال 
محرمانه - مقابل حاشیه 4- اسب 
ترکی - سجاده - ماه دوم تابستان 
آباد  ناامیدی -  5- بوی خوش - 
گازها  از   - ماه  خرمن  کننده 6- 
- سخت نیست 7- بخشنده - از 
انتخاب  ارتفاعات همدان - حرف 
8- شهری در استان فارسی - شهر 

و تیم فوتبالی در انگلیس - سبزی 
عدد   - ارجمندی   -9 پیچیده 
دورقمی - میوه نو رسیده ۱0- از 
توابع اصفهان - زبان تازی - عرصه 
بوکس ۱۱- اعالن جنگ و صلح و 
بسیج نیروها از اختیارات و وظایف 
... است - صدای بلند و واضح - از 
همه چیز خبردار،دانشمند ۱2- گفت 
و گوی شکوه آمیز - از رشته های 
دانشگاهی - اشاره به دور ۱3-پول 
میوه   - پراکنده  و  پخش   - نقد 
دادن  نظم  شیوه   - شیرین  ریز 
۱4- چیز - سرپرستی - ینگه دنیا 

۱5- نشان و رونق - قناد

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
نوتفمندراسگخا1
دیادارفهاوخون2
یدمنکسامنیراد3
ماستباعونتاقر4
توالحقورافه5
ماقمقوسرتنارب6
ویللسارراگتسر7
النویسالودمات8
زیکرامیکنیجنو9
ناهمیتشانمیشن1۰
هنیگنسماداب11
ماسرهرهیهوبنا12
ندامایوقممرحم13
فالتیااداونیح14
یتیشودرسنیشفا15

قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری
روزنامه آوا در نظر دارد: 

دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 
را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره جهت 

همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل می آورد
 لذا عالقه مندان در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام

 به دفتر روزنامه واقع در میدان شهدا - شهدا ۸ 
ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

324356۸6 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

به یک راننده غلطک، تریلی ، 
مایلر و قیرپاش جهت کار در 

شرکت راهسازی با حقوق عالی 
و بیمه نیازمندیم.
09155623441

به چند راننده )پاره وقت / 
تمام وقت( جهت کار در آژانس 

همراه شب با زنگ خور باال 
نیازمندیم.

0915665220۸

برگ سبز خودروی پژو پارس به شماره پالک 
3۸7 د 44 ایران 32 به نام علی اکبر مزیدی 

به شماره ملی 0652۸969۸7 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند رویه کوب مبل ماهر و نیمه 
ماهر و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم.

0915160201۸

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰915۰9۰2993

انجام کلیه مصنوعات چوبی 
 Decoart056 :اینستاگرام

0937093733۸

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0915565۸26۸ - 09156693515 

نقد و اقساط

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635۸60 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
0915670653۸

 پروانه اشتغال به کار به شماره 6-39-00262 
به نام  محمد علی انصاریان به شماره ملی 

065110۸373 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

 برگ سبز خودروی سواری سمند به شماره 
پالک 557 ج 37 ایران 52 به نام حجت نجار 
باشی به شماره ملی 0945097311 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  - نبش 

رجایی 15    09155614۸۸0
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

چهارمین بازدید استاندار از صنایع معدنی شهرک صنعتی: 

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

مراقب باشید مشمشه نگیرید

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت:  از مهم ترین 
از  دامی  بیماری هایی  گسترش  و  انتقال  راه های 
انتقال و جابجایی غیرمجاز دام ها  جمله مشمشه، 
است، به همین سبب با افرادی که اقدام به حمل 
غیرمجاز دام می کنند، برخورد قانونی می شود. به 
گزارش ایسنا، محمد راه  انجام اظهار کرد:  بیماری 
مشمشه از بیماری های مشترک، کشنده، باکتریایی، 
واگیردار و بسیار خطرناک بین تک سمیان و انسان 
بیماری  به  مبتال  اسبی  چنانچه  افزود:  وی  است. 
مشمشه شود، به راحتی باکتری عامل بیماری را از 
طریق ترشحات خود به خارج دفع و سایر حیوانات 
ادامه داد:  انسان را مبتال می سازد. وی  حساس و 
در همین راستا خودروی حامل دو راس اسب فاقد 
مجوز بهداشتی- قرنطینه ای دامپزشکی در پست 
قرنطینه دامپزشکی نهبندان متوقف شد. راه  انجام 
با بیان اینکه این خودرو از مبدأ شهرستان زابل به 
مقصد خراسان رضوی در حال تردد بود، اظهار کرد: 
این خودرو با هماهنگی پست قرنطینه دامپزشکی 
نهبندان و همکاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی 
شهرستان متوقف و پس از تکمیل پرونده تحویل 
مراجع قضایی شد. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون 
سازمان دامپزشکی کشور جابجایی و حمل و نقل هر 
نوع دام و طیور و فرآورده های خام دامی بدون اخذ 

مجوز و گواهی بهداشتی دامپزشکی ممنوع است.

قطع 8 ساعته گاز مشترکان روستای شمس آباد بیرجند

غالمی-  برای انجام عملیات توسعه شبکه و تزریق گاز، گاز تمامی مشترکان روستای شمس آباد شهرستان بیرجند ، روز چهارشنبه 
مورخ  98/04/26از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت قطع خواهد شد. روابط عمومی شرکت گاز از مشترکان واقع در این مناطق 

خواست تا تمهیدات الزم در این  باره را لحاظ، و برای جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی  شیر اصلی گاز را قطع نمایند.

* مناسب نبودن کابل های برق تغذیه سامانه سرمایشی 
در  مهدکودک  یک  ساختمان  سوزی  آتش  موجب 
طبس شد. این آتش سوزی منجر به خسارت مالی به 

مهدکودک شد و خسارت جانی نداشته است.
و  کارکنان  کریم  قرآن  مسابقات  دوره  *نوزدهمین 
خانواده های نیروی زمینی ارتش منطقه ۷ کشور با 

معرفی افراد برتر در بیرجند پایان یافت. 
*معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمراستان 
از برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمک های اولیه 
رشته های غیرمرتبط در این جمعیت خبر داد. وی بیان 
کرد: این دوره از از22 الی 2۷ تیر بمدت یک هفته 
وباحضور 30نفر از داوطلبان واجد شرایط جمعیت هالل 

احمر درحال برگزاری است. 
*جانشین دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از افزایش ۱۵8 درصدی قاچاق 
فرآورده های نفتی در استان طی سه ماهه گذشته خبر داد. 
* رئیس پلیس راه استان گفت: ناوگان خودرویی پلیس 

راه استان به خودروهای نامحسوس تجهیز شد. 
*  معاونت  توسعه مدیریت و منابع شهرداری گفت: مودیانی 
که عوارض ساختمانی خود را در بازه زمانی  2۵ تیر تا 3۱ 
شهریور و 20 دی تا 20 اسفند 98  نقدی پرداخت کنند از 

تخفیف 20 درصدی برخوردار می شوند.
* 9۷تعاونی با پیش بینی اشتغال هزار و ۷36نفر در 

روستا های خراسان جنوبی تشکیل شد.

مسابقات استانی قرآن کریم به میزبانی 
فردوس برگزار می شود

تسنیم-مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: چهل 
و دومین دوره مسابقات استانی قرآن کریم به میزبانی 
فردوس برگزار می شود. حجت االسالم بخشی پور اظهار 
کرد: نهادهای گوناگون مسابقات قرآنی برگزار می کنند 
اما رسمی ترین و تخصصی ترین مسابقات توسط اوقاف 
برگزار می شود وی افزود: چهل  و دومین دوره مسابقات 
استانی قرآن کریم بخش آوایی با شرکت 242 نفر 
در روزهای 26، 2۷ و 28 تیر به میزبانی شهرستان 
فردوس برگزار می شود. وی گفت: در مرحله شهرستانی 
یک هزار و 96 نفر ثبت نام کردند که این مرحله در 
رشته های حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ ۱0 جزء، 
حفظ ۵ جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ و 
معارف موضوعی، حفظ و معارف احادیث و تفسیر قرآن 

کریم، اذان و دعاخوانی برگزار شد.

افتتاح مرکز کنترل آسیبهای اجتماعی در  
خراسان جنوبی 

بهزیستی  هفته  با  همزمان  گذشته  روز  کاری- 
برای اولین بار دو مرکز کنترل آسیبهای اجتماعی 
دختران و خانواده و مرکز حمایت و توانمند سازی 
زنان آسیب دیده اجتماعی، با حضور جعفری رئیس 
اورژانس اجتماعی ۱23 سازمان بهزیستی کشور، در 
بیرجند راه اندازی شد.  مدیرکل بهزیستی استان در 
این مراسم  با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این 
مراکز آموزش مهارتهای حرفه ای و توانمند سازی 
خانواده های جامعه هدف بهزیستی،  است، افزود: 
تهیه جهیزیه برای دختران  نیازمند، جذب کمکهای 
خیران و ارائه خدمات به زنان آسیب دیده اجتماعی 
عنوان کرد.وی یادآور شد:  این مرکز  برای اولین 
بار برای حمایت از دختران در معرض آسیب های 
اجتماعی باالی ۱2 سال تاسیس شده است. وی 
با  اول دی سال ۱39۷  این مرکز  در  داد:   ادامه 
و   پرسنل  با حضور سه  فعال   پرونده  تحویل 40 

مسئول فنی  شروع به کار کرد.
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول پس از مطالعه و 
پایش پرونده ها با همه مددجویان تماس گرفته می شود 
ادامه داد: سپس بازدید از منزل انجام شده ومددجویانی 
هم که پاسخگو نباشند، به آدرس ذکر شده در پرونده 
ی آنها مراجعه می کنیم.  پس از تحقیقات الزم چنانچه 
هیچگونه دسترسی به مددجو نداشتیم او را از چرخه 
حمایت حذف کرده،  سپس برای همه مددجویان تحت 
مشاوره  روانشناس  و  مددکار  توسط  مرکز،  پوشش 

مصاحبه فردی انجام می شود.

حسینی- معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار 
از رئیس سازمان صمت درخواست کرد تا لیستی از 
واحدهایی که در زمان تحریم خودکفا شده، مواد اولیه 
را خود تامین می کنند یا دستگاهی را ساخته اند تا بی 
نیاز از خارج از کشور باشند، ارائه دهد تا مشوق هایی 

برای آنان در نظر گرفته شود.
شهرک  از  استاندار  بازدید  چهارمین  دیروز  صبح 
صنعتی و گروه صنایع معدنی انجام شد. در این 
بازدید که گروه صنایع معدنی مد نظر بود، کارخانه 
پاسارگاد،  سنگ  صنایع  رضوی،  هبلکس  های 
شرکت  افرا،  ایساتیس  شرکت  الوندی،  سنگ 
گرانیت سنگ کیمیا و تولید قطعات بتنی همیار 

بتن خاوران  بررسی شدند. 

عمده مشکالت مطرح شده توسط فعاالن صنفی 
این حوزه ، تامین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل 
و نقل، تخلیه پسماند ضایعات حاصله از کارخانه ها، 
دریافت تسهیالت بازسازی و نوسازی ، تامین آب 
شهرک صنعتی، صدور پایان کار و مشکل خرید 
ارگان های دولتی از استان های دیگر در صورت 
وجود محصول مشابه در خراسان جنوبی بود که در 

کارگروه رفع موانع تولید بعد از بازدید بررسی شد. 
جرجانی رئیس شهرک صنعتی درباره تامین آب 
مورد نیاز واحدها عنوان کرد: شهرک صنعتی 33۵ 
هکتار وسعت دارد که ۱3۵ هکتار آن خالی است. بالغ 
بر ۱۵0 لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز است اما اکنون ۵0 
لیتر بر ثانیه آن تامین شده است. به گفته وی کمبود 

آب موجب باال رفتن قیمت تمام شده نیز می شود لذا 
یا باید مبلغی برای خرید چاه های کشاورزی اطراف 

و انتقال خط لوله تخصیص داد و یا از تصفیه خانه 
خود شهرک و پسآب فاصالب بیرجند برای آبیاری 

فضای سبز داخل شهرک استفاده کرد و آب چاه ها 
فقط برای واحدهای صنعتی باشند. 

از  حاصله  ضایعات  پسماند  تخلیه  مشکل  برای 
کارخانه ها نیز مقرر شد هر چه سریعتر مطالعات 
تخلیه  برای  مکانی  تعیین  برای  محیطی  زیست 

پسماند در نزدیکی شهرک صنعتی انجام گیرد. 
عابدی معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار هم با 
تاکید بر خرید از محصوالت داخل استان خاطرنشان 
کرد: با دستورات استاندار و ماموریت ابالغ شده به 
معاون عمرانی امیدواریم با بازرسی های جدی تر در 
این زمینه ، خرید از استان  انجام گیرد. وی در نهایت 
عنوان کرد: بازدیدهای استاندار از واحدهای شهرک 

صنعتی و هم خارج از آن ادامه دارد.

مشوق برای کارخانه های خودکفا در شرایط تحریم 

سامانه اورژانس اجتماعی طی ماه های آینده راه اندازی می شود

ری
 اکب

س:
عک

کاری- رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه از برنامه های سال جاری راه اندازی 
سامانه اورژانس اجتماعی است، گفت:  این موضوع 
باعث می شود منبع اطالعاتی خوبی در حوزه آسیب ها 
در هر استان داشته باشیم و این سامانه طی ماه های 
آینده راه  اندازی و عملی خواهد شد. رضا جعفری 
روز گذشته در نشست استانی تبیین طرح توسعه 
فرهنگی اجتماعی با اشاره به نقش اصحاب رسانه 
در راستای کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: 
نقش اصحاب رسانه در خصوص کاهش آسیب های 
اجتماعی بسیار تاثیرگذار است که با اطالع رسانی در 
خصوص یک موضوع جامعه را نسبت به وضع و 

شرایط آگاه می کنند.

 بسیاری از مردم از وجود 
سامانه ۱۲۳ اطالع کافی ندارند

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم از وجود سامانه 
ندارند،  آگاهی  اجتماعی  اورژانس  فعالیت  و   ۱23

تاکید کرد:الزم است اصحاب رسانه در این خصوص 
همکاری کنند. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان 
اورژانس  امروزه   اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی 
اجتماعی به مرکزی پویا و فعال در کشور تبدیل 

شده، اظهار کرد: در شهرهای باالی ۵0 هزار نفر 
جمعیت بیش از 3۵0 مرکز اورژانس اجتماعی داریم 
و در خراسان جنوبی نیز ۱0 مرکز اوژانس اجتماعی 
فعال است. جعفری  با بیان اینکه  طبق گزارش های 
رسیده به اورژانس اجتماعی بیشترین مداخله های 

اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری، همسر 
ادامه  است،  آزاری  و سالمند  آزاری  معلول  آزاری، 
داد:  خوشبختانه  در کشور در زمینه خودکشی تقریبا  
وضع خوبی داریم وی افزود: بسیاری از این موارد با 

مداخله اورژانس اجتماعی برطرف شده است. وی 
ادامه داد: در سال گذشته 8 هزار مداخله در موضوع 
خودکشی در کشور داشتیم که این موضوع مانع از 
خودکشی شده است. جعفری با بیان اینکه هرجا 
ساختار فرهنگی داشته باشد آسیب های اجتماعی کم 

است، تاکید کرد:  این به معنای نبود آسیب اجتماعی 
در آن منطقه نیست بلکه شاید شاهد آسیب به شکل 
زیر پوستی در این منطقه باشیم لذا الزم است مردم 

اطالع رسانی داشته باشند. 

سامانه طالق با همکاری بهزیستی 
راه اندازی می شود

مدیرکل بهزیستی هم در این نشست با اشاره به 
اینکه  سامانه طالق با همکاری دادگستری امسال 
راه اندازی می شود، افزود: کارشناسان این مرکز در 
راستای کاهش مشکالت و آسیب های اجتماعی در 
خدمت مردم هستند. علی عرب نژاد خاطر نشان 
کرد: امروز اولین مرکز هدایتی دختران و اولین مرکز 
حمایت از زنان آسیب دیده در مرکز استان افتتاح شد. 
عرب نژاد با اشاره به اینکه افزایش ۱9 درصدی شاخص 
حمایت از فرزندان بی سرپرست استان را داشته ایم، 
عنوان کرد: در سال گذشته در مورد کودک آزاری، 
همسرآزاری و اختالفات خانوادگی بیشترین تماس با 

اورژانس اجتماعی خراسان جنوبی گرفته شده است.

کودک آزاری و همسر آزاری در صدر 
تماس با سامانه ۱۲۳ بوده است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی  
نیز با بیان اینکه   مرکز  اورژانس اجتماعی ازسال 
۱38۷ در خراسان جنوبی در مرکز استان  بیرجند راه 
اندازی شده است، افزود: هم اکنون اورژانس اجتماعی 
در 9 شهرستان استان فعال است. شهرام شیخانی  با 
اشاره به اینکه مهمترین آسیب های اجتماعی طی 
سال های اخیر موارد خشونت های خانگی ،کودک 
آزاری و همسرآزاری است، افزود: بیشترین علل آن 
ناشی از اعتیاد و مشکالت اقتصادی و محدود بودن  
است.  خانوادگی  فردی  بین  ارتباط  مهارت های  
وی با بیان اینکه مردم برای مطرح کردن آسیب 
های اجتماعی به خطوط ۱23 تماس برقرار کنند، 
ادامه داد: تماس با این مرکز در سال 9۷ نسبت به 
افزایش یافته است. سال 96 حدود 96/20 درصد 
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آگهی ابالغ تثبیت حدود پالک ۶۴۹ فرعی از ۸۲۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای عزیز اله قدیری نوفرست احدی از ورثه مرحوم حسین قدیری نوفرست مالک ششدانگ پالک ۶۴۹ فرعی 
از ۸۲۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در مزرعه نوفرست تقاضای طول متراژ و تثبیت حدود پالک مذکور را نموده و حسب 

اعالم ایشان دسترسی به مالکین مجاور وجود نداشته لذا بدین وسیله مراتب به کلیه  مالکین پالک فوق و مجاورین اعالم می گردد که در 
تاریخ  ۱۳۹۸/۵/۱۹ ساعت ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور داشته تا اقدام ثبتی و تعیین طول متراژ با حضور مالک و مجارین به عمل آید 

ضمنا عدم حضور مجاورین مانع از اقدام قانونی بعدی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه

آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(
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نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   ۳۲۴۱۵۰8۱ - ۰۹۱۵۵۶۱۷8۴۶
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کارخانه هبلکس رضوی، دارنده اولین ها در کشور 

حسینی- مدیرعامل کارخانه هبلکس رضوی عنوان کرد: با دستاوردهایی که طی 
سال ها فعالیت کسب کردیم اکنون بلوک این کارخانه نه تنها در کشور که حتی 

در خاورمیانه شناخته شده است.
عابدی در حاشیه بازدید استاندار از صنایع معدنی شهرک صنعتی، با اشاره به 
این که هبلکس برندی تجاری بوده و توسط دانشمندی در آلمان سال 1960 
تجاری سازی شده است، ادامه داد: آستان قدس رضوی نیز به همین دلیل از 
این برند جهانی با عنوان “ هبلکس رضوی “ استفاده کرده است. وی با بیان این 
که این کارخانه برای تولید بلوک های سبک ساختمانی راه اندازی شده است، 
اضافه کرد: طی سال ها فعالیت توانستیم به لحاظ کیفی و کمی باالترین کیفیت 
را در ایران داشته باشیم. در همین راستا از 5 کرسی انجمن تولید کنندگان بلوک 
های سبک ایران ، دو کرسی رئیس و نایب رئیسی متعلق به کارخانه بیرجند می 
باشد. مدیر عامل کارخانه هبلکس رضوی محصول کارخانه بیرجند را در رتبه 
یک محصوالت تولیدی بین 12 کارخانه فعال و 8 کارخانه در حال احداث اعالم 
کرد و افزود: این موضوع، تولیدات مستمر ما را در 3 شیفت و ایام متعدد فراهم 

کرده است.
عابدی مواد اولیه کارخانه را ماسه ، آهک و سیمان عنوان کرد و توضیح داد: این 
مواد به صورت پودر درآمده و در فضایی اختالط روی آنها صورت می گیرد. برای 
متورم شدن دوغاب حاصله، از پودر آلومینیوم استفاده می کنیم. البته پودر آلومینیوم 
سال ها از خارج کشور تامین می شد اما به لطف تحریم ها ، به استقالل در تولید 
پودر آلومینیوم هم در کشور و هم کارخانه بیرجند رسیده ایم. وی خاطرنشان کرد: 
با این دستاوردها ، اکنون بلوک این کارخانه نه تنها در کشور که حتی خاورمیانه 

در شناخته شده است.

بلوک تولیدی این کارخانه رتبه اول کشور را دارد
وی توضیحاتی درباره عملیات برش بلوک ها ارائه داد و گفت: بلوکی را تولید می 
کنیم که هم استانداردهای الزم ایرانی و هم اروپایی را دارد و این گونه عالوه 
بر صادرات، از مزیت هایی همچون کنترل ابعاد، عایق بودن سوخت و حرارت 
و وزن مخصوص و مقاومت فشاری برخوردار بوده و بلوک تولیدی این کارخانه 
رتبه اول کشور را در اختیار دارد. بارها شاهد بودیم افراد دنبال بلوک سبک بوده و 

از بین کارخانجات رضوی، کارخانه بیرجند را انتخاب کردند.
مدیر عامل کارخانه هبلکس رضوی از تسویه حساب کارخانه برای وام 5 میلیارد 
تومانی که گرفته بود سخن گفت و ادامه داد: خوشبختانه اکنون هیچ بدهی به 

پرسنل خودمان و سایر ارگان ها نداریم. 
عابدی از سختی های تولید محصول در این استان به دلیل دوری از مرکز کشور 
خبر داد و یادآور شد: با این حال صادرات ما حتی به آذربایجان نیز انجام می شود. در 
 صادرات خارجی نیز افغانستان و عراق را داریم و اخیرا عمان نیز اضافه شده است. 

تولید 10 نوع محصول کاربردی از ضایعات بلوک
وی به قیمت تمام شده پایین این محصول اشاره کرد و افزود: اخیرا کارخانه 
هبلکس بیرجند برای اولین بار در کشور توانست Plc  بسازد که در بازار 30 
میلیون تومان است اما برای ما 2 میلیون تومان در می آید. همچنین نرم افزاری را 
انحصارا متعلق به این کارخانه طراحی کردیم موسوم به سایتک یا سامانه یکپارچه 
تولید که در آن به طور کامل کنترل مواد ورودی، مراحل تولید و محصول خروجی 

رصد می شود.
وی از تولید پنل های مسلح دیواری در این کارخانه برای اولین بار در کشور سخن 
گفت و افزود: استانداردهای الزم را که دریافت کنیم می توانیم در ابعاد دیگر نیز 

این پنل را تولید کنیم.
مدیرعامل کارخانه هبلکس با بیان این که اولین کارخانه ای هستیم که در کشور 
بلوک رنگی با کیفیت ، تولید کردیم ، اضافه کرد: همچنین در تولید بلوک از پرلیت 
که جمع شدگی را به صفر می رساند نیز اولین در کشور هستیم. به گفته عابدی 

در تولید بلوک از پسآب کارخانه های گرانیت، تولید بلوک های ضد آب، بلوک 
با وزن مخصوص 420 و بلوک با نما نیز اولین تولیدکننده کشور هستیم. وی با 
اشاره به این که ضایعات بلوک ها همیشه معضلی برای کارخانه بودند، خاطرنشان 
کرد: با کمک استانداردها و مقاالت خارجی ، 10 نوع استفاده از ضایعات بلوک 
را تولید کردیم که استفاده از آن به عنوان فیلر در صنعت الستیک، در تصفیه 
کننده خانگی آب، در سقف های سبک روف گاردن ها، تولید عایق حرارتی با 
 تحمل 5 هزار درجه گرما، تولید سیمان ضد سولفات تیپ 5 ، پودر اطفای حریق ، 
عایق روی الکترود و به عنوان خاک بستر نگهداری حیوانات خانگی از جمله این 

استفاده ها می باشند.
تولید بلوک مسلح قوسی برای اولین بار در کشور

عابدی بهترین دستاورد این کارخانه را تولید بلوک های مسلح و قوسی شکل 
برای سازه های گنبدی دانست و گفت: این محصول نیز برای اولین بار در کشور 
توسط این کارخانه تولید شد. در همین راستا نیز رئیس مرکز تحقیقات ساختمان 

کشور برای  تولید این نوع محول قراردادی با کارخانه منعقد کرده است.
وی در ادامه ضمن تقدیر از ارگان های خدمات رسانی که با این واحد صنعتی 
همکاری داشتند، اضافه کرد: متاسفانه تنها 5 درصد از تولیدات کارخانه در استان 
به فروش می رسد. از همین رو نیازمند حمایت هر چه بیشتر سازمان ها به 
خصوص نظام مهندسی هستیم. عابدی همچنین از کمبود آب شهرک صنعتی 
انتقاد کرد و گفت: در شرایط فعلی که بیشتر کارخانه ها تعطیل بوده یا با حداقل 
ظرفیت فعالیت دارند، کمبود آب داریم و جریمه مازاد برداشت آب پرداخت می 
کنیم. وی خواهان توجه به بخش صنعت استان و تامین نیازهایی که موجب 

رونق تولید می شود، شد.
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عابدی: بلوک این کارخانه نه تنها در کشور که حتی در خاورمیانه شناخته شده است

شرکت “سنگ کیمیا” ، تولید کننده انواع سنگ گرانیت، مرمریت و تراورتن استان
حسینی- مدیر داخلی کارخانه سنگ کیمیا بیرجند عنوان کرد: این کارخانه با 17 سال سابقه در عرصه تولید انواع سنگ های گرانیت، مرمریت و تراورتن، 
در یک مجموعه توانسته است در این مدت خوش بدرخشد. محمدی صبح دیروز در بازدید استاندار از صنایع معدنی شهرک صنعتی، با بیان این که سالیانه 
توانایی تولید تا 100 هزار مترمربع سنگ را داریم، ادامه داد: هم اکنون 26 نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند. وی مساحت کارخانه را 26 هزار و 
500 مترمربع اعالم کرد و گفت: این کارخانه در سال 81 تاسیس شده است و عمده فروش سنگ کارخانه به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، تهران و خراسان رضوی می باشد. محمدی به مشکل پسماند ضایعات حاصله از کارخانه اشاره کرد و گفت: محل دفن پسماند شهرداری از شهرک 
صنعتی دور بوده و این موضوع کار را سخت می کند، لذا خواهان جانمایی مکانی در نزدیکی واحدها برای دفن این پسماندها هستیم. خرید ارگان های 

دولتی از استان های دیگر در صورت موجود بودن نمونه مشابه آن در داخل استان از دیگر مشکالت مطرح شده توسط وی بود.
گفتنی است، این کارخانه تمام سنگ مورد نیاز خود را از معادن استان تامین می کند و یکی از موفق ترین واحدهای فرآوری معدنی در استان می باشد.
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