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“گواب خوسف” ثبت ملی شد
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۷۰ درصد متخصصان به دلیل کمبود امکانات نمی مانند
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی استعالم

 کرایه دو دستگاه خودرو وانت دو کابین
یک دستگاه خودروی سواری ) پژو ، سمند ، پارس (

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد: از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به کرایه دو 
دستگاه خودرو وانت دو کابین و یک دستگاه خودروی سواری )پژو ، سمند ، پارس( از طریق استعالم 
)مطابق شرایط ذیل( جهت کار در شهرستان طبس اقدام نماید. داوطلبان شرکت در استعالم می 
توانند برای دریافت فرم استعالم از تاریخ 98/06/12 به سایت www.skedc .ir قسمت مناقصات 
و مزایدات مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 98/06/20 به صورت فیزیکی در 
 پاکت مهر و موم شده به دفتر مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان طبس و یا اداره قراردادها  

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در سایت اداری بیرجند تحویل نمایند.
 در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 32400570 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید 

تاریخ و ساعت شرحردیف
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات

1

کرایه دو دستگاه خودرو وانت دو کابین
 ) مدل 92 به باال برای خودروهای داخلی 

و برای خودروهای خارجی که بایستی 
سالم و تمیز باشد ( 

چهارشنبه
98/06/20
ساعت 12

خراسان جنوبی 
بیرجند 

سایت اداری
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، 

سالن جلسات یک دستگاه خودروی سواری2
 ) پژو ، سمند ، پارس ( مدل 92 به باال

جناب آقای مهدی سبزه کار
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و صبر و شکیبایی
 برای بازماندگان داغدار خواستارم.

فورگی نژاد

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حاج ابراهیم حمیدی

 ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته جناب عالی را خدمت شما و مردم عزیز استان 

تبریک عرض نموده و از زحمات خالصانه جناب آقای صیفی 
در زمان تصدی این مسئولیت خطیر قدردانی می نمایم. امیدوارم 
تحت عنایات پروردگار و با تکیه بر تجربیات ارزشمند، توانمندی 
و مدیریت شایسته شما بیش از پیش تحقق تحول در تولید و 

پیشرفت امور تولیدکنندگان استان که سربازان خط مقدم عرصه 
اقتصاد در این منطقه محروم و مرزی هستند را شاهد باشیم. 

برای جناب عالی و همکاران تان در این سنگر مهم و حساس دوام توفیق، 
عزت و سربلندی از درگاه کبریایی طلب می کنم.

فالحی - کارخانجات کاشی فرزاد

همکارگرامی جناب آقای مهندس رضا جاهد  سراوانی
 کسب مقام اول مسابقات پرس سینه
)بدون لوازم( قهرماني باشگاه هاي 
شرق کشور در رده سني پیشکسوتان

 را صمیمانه خدمت جناب عالی
 و خانواده محترم تان تبریک عرض
 می نماییم، موفق وسربلند باشید.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي
 استعالمآگهي 

 كرايه دو دستگاه خودرو وانت دو كابين 
 )پژو ، سمند ، پارس ( يك دستگاه خودروي سواري 
 و  كرايه دو دستگاه خودرو وانت دو كابين نسبت به خود داخلي شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي در نظر دارد از محل اعتبارات

. نمايداقدام  جهت كار در شهرستان طبس) مطابق شرايط ذيل(  استعالمطريق  از )پژو ، سمند ، پارس ( اه خودروي سواري يك دستگ

قصات و قسمت منا  skedc.ir.www سايت به ١٢/٠٦/٩٨از تاريخ  استعالم فرمميتوانند براي دريافت   استعالمداوطلبان شركت در 

دفتر مديريت  به در پاكت مهر و موم شده  صورت فيزيكيب  ٢٠/٠٦/٩٨حداكثر تا تاريخ قيمت پيشنهادي خود را مراجعه و مزايدات 

تحويل واقع در سايت اداري بيرجند  توزيع نيروي برق خراسان جنوبيشركت  اداره قرارداد ها  طبس و يا  شهرستان توزيع نيروي برق

 .نمايند

 اداره قراردادها تماس حاصل فرماييد  ٣٢٤٠٠٥٧٠در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن

رد
 شرح يف

تاريخ و 
ساعت 
افتتاح 
 پاكات

 محل افتتاح پاكات

١ 
به  92مدل (  كرايه دو دستگاه خودرو وانت دو كابين

خارجي كه  هايداخلي و براي خودروباالبراي خودروهاي 
 20/06/98 ) تميز باشد   بايستي سالم و

 چهار شنبه
 12ساعت 
 

 
 ، بيرجند خراسان جنوبي

 سايت اداري
شركت توزيع نيروي برق خراسان 

  ،جنوبي
 )پژو ، سمند ، پارس ( يك دستگاه خودروي سواري  ٢ سالن جلسات

 به باال 92مدل 

 

جناب آقای دکتر هدایت ا...جمالی پور 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 استانـدار قـزوین
 تبریک عرض می نمایم. امید است تحت عنایات خاصه الهی 
حضور شما در این استان منشا توسعه و برکات واسعه گردد
 توفیقات روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم. 

   سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

جنـاب آقـای مهنـدس معتمدیـان
استاندار محترم  و معزز خراسان جنوبی
ضمن قدردانی از حمایت های ارزشمند جناب عالی 

کسب رتبه برتر از سوی رئیس جمهور محترم در راستای رضایتمندی 
 مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سطح ملی

 را خدمت جناب عالی، معاونین و مدیران پرتالش تبریک عرض نموده 
توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان خراسان جنوبی

*مهرآیین

داستان بیرجند و
رادیو بی بی سی!

سال ها پیش از این، زمانی که پرونده 
بود  هنوز گشوده  تقسیم خراسان 
از نکاتی که توجه نگارنده  را جلب 
و حساسیتم را برانگیخت عنایت 
ویژه رادیو بی بی سی به انعکاس 
مغرضانه اخبار مربوطه و تحریک
مخالفان معدود در راستای عملی 
نشدن طرح تفکیک خراسان بود 
!این نکته ما را حساس کرد تا دریابیم 
علت شرارت های این بنگاه سخن 
پراکنی که همواره نقش بسیار موثری 
دراجرای برنامه های امپریالیستی در 
جهان داشته  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

در مبارزه با فساد باید از 
افراط و تفریط پرهیز کرد

رئیسی : 

صفحه  2

رقبای انتخاباتی روحانی 
کینه توز  هستند!

اکبر ترکان :

گام سوم از گام های 
قبلی محکم تر است

موسوی: 

صفحه  2

صفحه  2
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دالر رنگ باخت

شعب ارزی بانک ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می کنند. دستور بانک مرکزی به بانک ها بعد از آن 
صادر شد که صرافی ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دالل ها واگذار کرده بودند.  قیمت خرید دالر دیروز در صرافی ملی۱۱ هزار 

و 2۵۰ تومان اعالم شد و این در حالی است که قیمت دالر ظهر یکشبنه ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان بوده است.

داستان بیرجند و
رادیو بی بی سی!
* مهرآیین

های  برنامه  اجرای  در   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

؟  دارد چیست  و  داشته  امپریالیستی در جهان 
روباه  برای رسانه  آنقدر  این موضوع  اصال چرا 
پیر اهمیت دارد! پیگیری موضوع ازطریق مطالعه 
منابع متعدد ما را به این نکته کلیدی رساند که 
بیرجند در شرق کشور دارای اهمیتی فوق العاده 
راهبردی است. به نحوی که اهمیت این منطقه 
چشم  از  اخیر  های  قرن  تمام  در  استراتژیک 
کارشناسان نظامی و سیاسی بیگانه پنهان نبوده 
است و بسیاری از آنها در راستای منافع خود برای 
سال های متمادی آینده به این موقعیت عنایت 
داشته اند  آنها برخالف پادشاهان بی مغز ما متوجه 
این موضوع بوده اند که باید این منطقه راهبردی 
را در اختیار داشته باشند چون شکست این نقطه 
به معنی سقوط نیمی از کشور و قلب آن است! 
بیرجند برای سال های متمادی به عنوان حافظ 
سیستان و شرق کشور ایفای نقش کرده است  
و  دویست  قریب  جمعیتی  با  شهر  این  اینک 
پنجاه هزار نفری مهمترین کانون جمعیتی شرق 
کشور است و پس از آن تا اصفهان شهر بزرگی 
که چنین نقشی داشته باشد وجود ندارد بنا بر این 
سناریو بی بی سی انحراف توجه دولت مرکزی 
به این نقطه به طور خاص و شرق کشور به طور 
 عام و ضعف ساختاری و در یک کلمه خرابی و 
ناآبادی منطقه و به ویژه شهر بیرجند بوده و هست 
موضوعی که اتفاقا به اذعان کارشناسان امنیتی 
حتی امروزه  نیز با بررسی برنامه های این بنگاه 
سخن پراکنی مستنداتی برای آن می توان یافت. 
در این راستا وجود شهرها و روستاهای پر جمعیت 
و آباد در شرق کشور به طور قطع مخل حصول 
اهداف دراز مدت استعمار پیر و سایر دشمنان 
خارجی خواهد بود بنا بر این شرق کشور و بیرجند 
باید شکننده بماند و این شکنندگی از طرق زیر قابل 
تامین است: کمبود امکانات رفاه عمومی، بهداشتی، 
از  شهروندان  نارضایتی   ... و  فرهنگی  درمانی، 
عملکرد سازمان ها، توسعه نایافتگی شهر، نبود 
هویت  نابودی  مردم،  بین  فرهنگی  انسجام 
تاریخی و ایجاد شهری بی هویت که شهروندان 
وفاداری ندارد و در نهایت مهاجرت مردم از آن!

متاسفانه در این میان گروه هایی هستندکه آگاهانه 
یا ناآگاهانه به تشدید این روند کمک می کنند  آن 
دسته از مدیران سازمان ها که وظایف خود را به 
خوبی انجام نمی دهند یا به ورطه روزمرگی افتاده 
و برنامه روشن و هدفمندی ندارند یا اساسا آمده 
اند تا چند صباحی عنوانی کسب کنند و حقوقی 
بگیرند و منفعتی ببرند از این جماعت اند متاسفانه 
درک برخی از این افراد از اهمیت موضوع آنقدر 
دور از ذهن و بینش آنان  به قدری سطحی است 
که توضیح موضوعی که شرحش رفت برای  آنان 
به مثابه طرح تئوری نسبیت انیشتن برای دانش 
آموزان دوره ابتدایی است! بدیهی است برای این 
دسته از افراد  نمی توان این نکته را تبیین کرد 
که شادی و نشاط عمومی در مراسم ملی و اعیاد 
مذهبی یا حتی فضای سبز شاداب شهری  یا 
نور پردازی معابر یا وجود تفرجگاه و... یا  تجمع 
یکپارچه مردم در مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( 
است!  شهر  این  بقای  برای  حیاتی  ضرورتی 
اینجاست که باید عقالی قوم پا به میدان بگذارند 
و این جماعت کم سواد یا کج فکر را آگاه سازند 
از  است که  ای  منطقه  رقابت های  نکته دوم 
این  در  و  داشته  وجود  استان  تاسیس  ابتدای 
به  و  همسایه  های  استان  در  افرادی  میان 
خصوص خراسان رضوی در صدد تشدید آنند 
این موضوع در رصد عملکرد مدیرانی که از این 
استان به منطقه آمده اند طی تمام سال های اخیر 
محسوس بوده و مشخص است این جماعت 
معدود نه استقالل و نه توسعه خراسان جنوبی را 
بر نمی تابند حداکثر   . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

نعمتی: فرانسوی ها نقش 
پسر خوب را بازی می کنند

بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی درباره اینکه فرانسه گفته است تالش 
خود را به کار می گیرد تا آمریکا و ایران پشت 
میز مذاکره بنشینند، اظهار کرد: فرانسوی ها در 
این ایام نقش پسر خوب را بازی می کنند اما در 
زمان برجام موضوعاتی پیش آمد که نقش پسر 

بد را ایفا کردند.

ربیعی موضع رئیس جمهور
 درباره “دیدار” را تکرار کرد

ربیعی در نشست خبری خود از سخنان رئیس 
جمهور دفاع کرد و گفت: ایشان همچنان بر موضع 
خود ایستاده که به خاطر منافع ملی در صورتی که 
اطمینان داشته باشند مالقات و  دیدار با فردی، به 

مردم ما کمک می کند امتناع نمی کند.

ترکان: رقبای انتخاباتی
 روحانی کینه توز هستند!

اکبر ترکان گفت: امروز شرایط به گونه اي است 
جناحي که در انتخابات تمایلي به حسن روحاني 
و حضور او در کاخ ریاست جمهوري نداشت، مدام 
به رئیس جمهور مستقر مي تازد و این همان تفاوت 

قابل توجه بین نقد و کینه توزي است.

سالک: گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی با قدرت برداشته شود

احمد سالک در تذکری خطاب به رئیس جمهور، 
اظهار کرد: اقدام جدی برای انجام گام سوم باید 
با قدرت انجام شود، همچنین می دانید مذاکره 
سم است و سلطه پذیری برای ملت ما نامیمون 
بوده و از هرگونه مذاکره با سران سلطه باید پرهیز 

شود.

موسوی: گام سوم از گام های 
قبلی محکم تر است

 سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: در صورت 
عدم موفقیت تالش های دیپلماتیک و مشاهده 
عدم اراده یا توانایی الزم در طرف های اروپایی، 
ایران گام سومش را اجرایی می کند و این گام 

قطعا از گام های اول و دوم محکم تر است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در 
تفریط  و  افراط  از  باید  با فساد  مبارزه 
یادآور شد: هم بی عملی  پرهیز کرد، 
و هم انگشت اتهام بی سند به سمت 
مبارزه  روند  به  دو  هر  گرفتن،  کسی 
با فساد ضربه می زند. آیت ا... رئیسی 
افزود: نباید کسانی خواسته یا ناخواسته 
امری غیر مستند را در فضای مجازی 
اگر  دهند.  نسبت  کسی  به  حقیقی  یا 
دستگاه  به  باید  دارد  وجود  سندی 
در  زنی  اتهام  زیرا  شود  ارائه  قضایی 
موجب  مجازی،  و  حقیقی  فضای 
 سلب امنیت روانی و اخالقی از جامعه 

به دقت  این موضوع  باید  و  می شود 
کنترل شود.

دلسوزان نظام باید
 مستند سخن بگویند

دلسوزان  اینکه  بیان  با  رئیسی  ا...  آیت 
اظهار  بگویند،  مستند سخن  باید  نظام 
کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان ظلم 
به هیچکس را روا نمی داند. ما معتقدیم 
در عین قاطعیت باید عادالنه و بر اساس 
آنچه منطبق با حق و عدل است، برخورد 
کنیم زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است 
که می تواند امیدها را در جامعه افزون کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به کسانی 
که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و 
با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب اختالس 
یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده 
است به بیت المال دست اندازی کرده اند، 
قوه  ورود  از  پیش  اکید کرد که  توصیه 
آنان،  پرونده  به  رسیدگی  برای  قضاییه 
خودشان این اموال را به مردم بازگردانند.

وی گفت: دستگاه قضایی همچنین خود 
را موظف می داند که برای امیدآفرینی و 
برخورد با عناصر فاسد، از همه خدمتگزاران 
عرصه اقتصاد، کارآفرینان، سرمایه گذاران 
و  خالقیت  جسارت،  با  که  مدیرانی  و 
شجاعت، تحریم ها را دور می زنند و اجازه 
نمی دهند خللی در زندگی مردم ایجاد 

شود، حمایت جدی کند.

سامانه اموال مسئوالن
 فعال شده است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه سامانه اموال 

اگر  افزود:  است،  شده  فعال  مسئوالن 
کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و 
بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و 
تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را 
به دستگاه های مسئول اعالم کنند و 
دستگاه ها نیز بایستی اقدام کنند زیرا 
اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند 

برای مردم اطمینان بخش باشد.

امروز آمریکایی ها به پایان
 راه رسیدند و دنبال مذاکره اند

امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی  ا...  آیت   
آمریکایی ها به پایان راه رسیده و دنبال 
مذاکره اند، تصریح کرد: دولت جمهوری 
اسالمی بارها اعالم کرده که گشایش 
اقتصادی و برداشتن تحریم ها، مقدمه 
هر گونه مذاکره است، نه نتیجه آن. مردم 
بزرگ ایران نیز با این تحریم ها و فشارها 
عقب نشینی نخواهند کرد و امروز باید 
اروپا و آمریکا در عمل اقدام به برداشتن 

تحریم و گشایش های اقتصادی کنند.

پرهیز از افراط و تفریط در مبارزه با فساد

فروشندگان  اتحادیه  رئیس   - میزان 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  خودرو 
کاهشی  خودرو  بازار  در  قیمتی  روند 
قیمت  کاهشی  روند  گفت:  است، 
سعید  داشت.  خواهد  ادامه  خودرو 
خودرو  بازار  وضعیت  درباره  موتمنی 
اظهار کرد: این روز ها بازار در وضعیت 
قیمتی  بلبشوی  از  و  دارد  قرار  آرامی 
رئیس  نیست.  ماه های گذشته خبری 
در  افزود:  فروشندگان خودرو  اتحادیه 
حال حاضر روند قیمتی در بازار خودرو 
کاهشی است هرچند سرعت آن کند 
قیمت  کاهشی  روند  گفت:  است.وی 

خودرو ادامه خواهد داشت تا قیمت ها 
به سطح فروردین ماه برگردد.موتمنی 
تصریح کرد: عرضه خودرو و تحویل 
معوقات از سوی خودروسازان مناسب 
تا  شده  موجب  امر  همین  و  است 
اتحادیه  رئیس  یابد.  کاهش  قیمت ها 
فروشندگان خودرو ادامه داد: در حال 
حاضر خرید و فروش آنچنانی در بازار 
صورت نمی گیرد و فقط افرادی که نیاز 
دارند، خرید می کنند.  به خودرو  مبرم 
وی با بیان اینکه طی یکی دو هفته 
اخیر قیمت خودرو های مختلف در بازار 
داشته  کاهش  تومان  میلیون   ۵ تا   2

نسبت  قیمت ها  سطح  گفت:  است، 
تولید  خودرو های  در  سال  اوایل  به 
درصد   ۴۰ وارداتی  و  مونتاژی  داخل، 
کاهش قیمت داشته اند.موتمنی افزود: 
میلیون   ۷۸۰ سانتافه  حاضر  حال  در 
النترا ۴۷۵ میلیون تومان، پژو  تومان، 
 S۷، 2۰۰۸، ۳۱۰ میلیون تومان، هایما
2۶۸ میلیون تومان، جک 2۶۸ میلیون 
تومان، 2۰۶ تیپ دو ۷۷ میلیون و ۵۰۰ 
ایکس  ال  پژو ۴۰۵ جی  تومان،  هزار 
۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سراتو 
پنج  تیپ   2۰۶ تومان،  میلیون   2۹۸
۹2 میلیون تومان و سمند ۷۴ میلیون 

می رسند.  فروش  به  بازار  در  تومان 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: 
تغییر و تحولی که در خودروسازی کشور 
صورت گرفت یک گام مثبت بود که به 

کاهش قیمت ها کمک کرد.

افت ۴۰ درصدی قیمت ها در بازار خودرو

)ادامه سرمقاله ( برد درک و فهم این  گروه نیز تامین 

منافع خویش یا گروه های وابسته یا برخی انگیزه 
های ناسیونالیستی است متاسفانه این افراد نیز 
به دلیل جزئی نگری یا منفعت طلبی نمی توانند 
توسعه منطقه را تحمل کنند و از سویی متوجه 
اهمیت توسعه شرق کشور برای تامین تمام کشور 
نیستند برای این دسته همه جای ایران سرای من 
است مفهومی ندارد. با عنایت به این دو رویکرد باید 
یادآور شد همه کسانی که برای پیشرفت  توسعه 
و کسب رضایت مردم این سرزمین کار و تالش 
می کنند خادم ملت و همه کسانی که به هرنحوی 
باعث عقب ماندگی، تفرقه، نارضایتی و فرار و 
 مهاجرت مردم می شوند خائن اند و این نکته ای

 است که باید مورد توجه مسئوالن و مدیران باال 
دستی و پایتخت نشین هم قرار گیرد که بیرجند 
آباد و خراسان جنوبی توسعه یافته پایه امنیت تمام 
کشور است  پس توسعه و آبادانی این شهر و استان 
را به مدیران بی مایه و بی انگیزه واگذار نکنید و در 

تراز  ملی ببینید.

الریجانی: کار بانک ها در اخذ طلب 
از ضامن وام گیرنده، اشتباه است

قاضی پور  تذکر  به  پاسخ  در  الریجانی  علی 
درخصوص بانک ها بیان کرد: اکنون بانک ها 
را  خود  طلب  وثیقه  از  ابتدا  که  این  جای  به 
برداشت کنند، به سراغ ضامن رفته و یقه آن 
را می گیرند. این یک سیستم غلطی است که 

مشکالتی را ایجاد کرده است.

حقوق همه معلمان ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومان افزایش می یابد؟

وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
اینکه چگونه  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش 
طبق گفته سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
با اعتبار 2۰۰۰ میلیارد تومانی ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومان به حقوق همه معلمان اضافه می شود، 
گفت: نگاه ما توزیع یکسان پول بین معلمان 
نیست؛ آن چیزی هم که گفته شده در مجموع 
و به طور کلی بیان شده، نه اینکه برای تک 
تک معلم ها این اتفاق بیافتد. در مجموع یک 
افزایشی صورت می گیرد؛ ولی برای کسانی که 

صاحب امتیاز و صالحیت ها هستند.

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰
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اصالحیه دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام  خمینی )ره(

شماره ثبتی:  ۹۸۳    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۷۲۰۱     تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۶/۱۲ 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی بسیجیان امام )ره(  ساعت 
کلیه  از  شود.  می  برگزار  پاسداران ۱۰(  )نبش  دفترشرکت  محل  در  تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۸  پنجشنبه  ۱۶روز 
اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
االختیار خویش  تام  نماینده  با  تواند همزمان  یابد می  نتواند شخصا حضور  به دالیلی  بنا   چنانچه عضوی 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند، حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره 
موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک 
مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و 
تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹7 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ -  انتخاب اعضای  اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی -  تعیین 

خط مشی آینده شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی- توزیعی بسیجیان امام خمینی )ره(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران اداره برق بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۱575 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹7/۰۶/۱5 و به موجب نامه شماره 5۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/7- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حسن 
صبری به شماره ملی ۰۶5۱7۱۰۲۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا علیپور به شماره ملی ۱۸۱7۱5۹۱۱۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای جواد نصرآبادی به شماره ملی ۰۶5۱۸۱۹5۱۲ به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای حاج علی عرب با شماره ملی ۰۸۸۹7۳۱۰۹۸ به سمت مدیرعامل 
تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت 
مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای آقای حاج علی عرب به عنوان مدیرعامل تعاونی و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های 

اداری با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )575145(

آگهی تغییرات شرکت جیحون کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۰7۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳7۹۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ ۱۳۹۸/۰5/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم فاطمه کبری سورگی به شماره ملی ۰۶5۱۶7۹4۲7 و آقای محمود کارکشا 
به شماره ملی ۰۶5۱۶۸۲4۰۱ و خانم سمانه کارگشا به شماره ملی ۰۶4۰۱5۲۶۲7 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. ۲- آقای محمدحسن کیوان شکوه به شماره ملی ۰۶5۱7۳۰554 به عنوان بازرس اصلی و آقای فرشاد هوشیار به شماره ملی 

۰۶5۱۸7۰5۳4 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )578644(

)سهامی  بیرجند  کویر  گستر  تهویه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی ۱۰۳۶۰۰۲77۳۱  شناسه  و  ثبت ۱۰۳۶  به شماره  خاص( 
العاده  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
مورخ ۱۳۹۸/۰5/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای حسین 
رضوانی به شماره ملی ۰۶5۱7۶۳۳7۱ خانم فرزانه سادات فرساد 
به شماره ملی ۰۶5۱۸۳۸۳۰4 ، آقای علی عباسی به شماره ملی 
۰۶5۱۹۲۶7۳4 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. ۲ - آقای فرهاد حسن پور فرد به شماره ملی 
۰۰۶4۶۲۹۰5۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم ملیحه هراتی خالص 
به شماره ملی۳۶74۰7۲74۲ به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )578772(

آگهی تغییرات شرکت تهویه گستر کویر بیرجند )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۱۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲77۳۱ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰5/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ۱- آقای حسین رضوانی به شماره ملی ۰۶5۱7۶۳۳7۱ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه سادات فرساد 
به شماره ملی ۰۶5۱۸۳۸۳۰4 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای علی عباسی به شماره ملی ۰۶5۱۹۲۶7۳4 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲-کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق 
عادی و اداری با امضای آقای حسین رضوانی )مدیرعامل( به همراه 

مهرشرکت معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )578666(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران اداره برق بیرجند شرکت 
تعاونی به شماره ثبت ۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۱575 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹7/۰4/۰4 و به 
موجب نامه شماره 5۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/7- اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- پس از گزارش بازرس 
، صورت های مالی سال ۱۳۹۶ شامل صورت حساب سود و زیان و 
ترازنامه و صورت تقسیم سود ویژه مورد تصویب قرارگرفت. ۲ - آقای 
جواد نصرآبادی به شماره ملی۰۶5۱۸۱۹5۱۲ و آقای حسن صبری به 
شماره ملی۰۶5۱7۱۰۲۰۰ و آقای محمدرضا علیپور به شماره ملی 
۱۸۱7۱5۹۱۱۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد 
جدی به شماره ملی۰۶5۲۰۸۹۲۱۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ -آقای غالمرضا کهنسال 
به شماره ملی ۰۶5۲۹۲۰۶۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید زین 

آگهی تغییرات شرکت جیحون کویر )سهامی خاص( به شماره 
ثبت ۲۰7۸ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳7۹۱۱ به استناد صورتجلسه 
 هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰5/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - 
به  ملی ۰۶5۱۶7۹4۲7  شماره  به  سورگی  کبری  فاطمه  خانم 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود کارکشا به شماره ملی 
۰۶5۱۶۸۲4۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
خانم سمانه کارگشا به شماره ملی ۰۶4۰۱5۲۶۲7 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت ازقبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمود کارکشا )مدیرعامل( 

به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )578645(

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان خراسان جنوبی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱7۲5 و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳44۰۸ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹7/۰5/۲۰ و به موجب نامه شماره 4۰4۹5 مورخ ۱۳۹7/۰7/۰4 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان بیرجند با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۸۳4۹ به نمایندگی حسین فنودی به شماره 
ملی۰۶5۱۲۰۸7۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان بیرجند باشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱5۰7۲ 
به نمایندگی محمد امینی به شماره ملی 5۲۳۹۸۶۲۳۹7 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مسکن قائم فرهنگیان بیرجند با شناسه ملی 
۱۰۳۶۰۰۳۰۰۱۰ به نمایندگی سید علی امین حسینی به شماره ملی ۰۶5۰۱5۰۳۱4 به سمت منشی هیئت مدیره تاپایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
ـ آقای مهدی زارع فرد با کد ملی ۰۶5۱75۱۳۸۱ به سمت مدیرعامل اتحادیه برای مدت سه سال انتخاب گردید وکلیه قراردادها واسناد تعهدآور بانکی از قبیل  ۲
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین فنودی با نمایندگی شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان بیرجند )رئیس هیئت مدیره( و درغیاب 
ایشان با امضای آقای محمد امینی به نمایندگی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان بیرجند )نایب رئیس هیئت مدیره ( به اتفاق 
امضای آقای مهدی زارع فرد) مدیرعامل( و مهر اتحادیه معتبراست و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مهدی زارع فرد) مدیرعامل( و مهراتحادیه معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )578476(

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰9155۶۰2737

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ویـژه مـاه محـرم

   بین مطهری ۴ و 2 - نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 

آهنگ جدید 
ویژه محرم رسید
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اعطایوامضروریبهاصحابرسانه

تسنیم - مدیرعامل خانه مطبوعات استان از اعطای تسهیالت قرض الحسنه ضروری به اصحاب رسانه خبر داد و گفت: متقاضیان دریافت وام ضروری می 
توانند درخواست خود را به خانه مطبوعات استان ارسال کنند. ساالری  بیان کرد: در این راستا مبالغ اعطای وام بر اساس نیاز افراد باالی 2 میلیون تومان و 
تا سقف 10 میلیون تومان خواهد بود. وی با اشاره به نرخ سود تسهیالت تصریح کرد: سود این تسهیالت 4 درصد  و به صورت قرض الحسنه خواهد بود.

از20  برای تأسیس گاوداری در شهرستان  من 
سازمان استعالم گرفتم بعد از شش ماه دوندگی 
و پیگیری و هزینه و زمان در مرحله آخر گفتند 
آب منطقه ای دو پهلو جواب داده... سؤال من اینه 
چرا آب منطقه ای اول درست جواب نداد؟کاش 
سرمایه ام را دالر و طال می خریدم که چند برابر 

می شد و اینهمه درد سر نداشت.
935...701
ساخت  به  توجه  با  شهر  مهر  عمار  کوچه   
%100ساکنان نه جدول و نه آسفالت داره. لطفا به 
جای روکش خیابون های باالشهر یه کم هم به 

فکر زیر ساخت های مهر شهر باشید.
915...614
کوچه  در  بهداشت  کل  اداره  توجه  قابل 
دیواری  چهار  زمین   ... فهمیده  حسین   شهید 
از 20 سال هست که دام  باشد که بیش  می 
نگهداری می کند و بیش از چند بار اهالی این کوچه 
به بهداشت مراجعه کرده اند ولی جوابی دریافت 
نشده، مسئوالن به فکر اهالی این کوچه هم باشند.
915...101
 کاش مسئوالن محترم به فکرفضاسازی  فضای 
سبز بلوار شعبانیه )بین وصال و نرجس( می افتادند 

چند سالی هست به سراغش نیامده اند.
915...450

من شهروند بیرجندی هستم می خواستم یک 
خبری رو بهتون بدم که شما به عنوان یک رسانه 
مردمی پیگیری واز مسئوالن سؤال کنید باغی که 
ثبت ملی است و برای مردم است رو چرا میخوان 
اداره کنند . مگه بیرجند چند تا مکان تفریحی داره 
؟!  لطفا از مسئوالن بخواهید پیگیری و از این کار 
جلوگیری کنند . باغ رحیم آباد مدتها به روی مردم 
بسته بود و االن چند سالی وقف مردم شده ولی....
915...902

شهردار محترم در خصوص آسفالت و جدول کشی 
محله جلیلیان جنب بلوار امام رضا)ع( اقدام نمایید. 
915...358

 مسئوالن شهرداری حوض میدان شهدا آب ندارد 
باغچه هایش هم گل ندارد آیا مدیران شهرداری 
از این میدان در مرکز شهر عبور نمی کنند؟ مثال 

مرکز استان هستیم  لطفا پیگیری شود.
915...933
باغ امیر آباد به عنوان یک تفرجگاه می تواند برای 
استفاده شهروندان بازگشایی شود خوبه کسانی 
که این باغهای مردمی را در اختیار دارند امکان 
حضور مردم و استفاده از فضای آن را حتی در 

ازای دریافت هزینه فراهم کنند.
یک شهروند

نابودی گیاهان بومی با کاشت گونه های غیربومی نامناسب  

نسرین کاری- در کشوری خشک و کم آب زندگی می 
کنیم اما جای تاسف دارد که بدون توجه به این موضوع 
مهم، برای زندگی خود برنامه ریزی می کنیم حتی فضای 
سبز خود را از گونه های گیاهی غیر بومی و آب بر انتخاب 
می کنیم این در حالی است که ایران با دارا بودن بیش از 
هشت هزار گونه گیاهی به تنهایی حدود دو برابر گونه های 
گیاهی موجود در قاره اروپا را دارا است. جالب تر اینکه از 

این میان هزار و 788 گونه اندمیک و بومی ایران است.
کارشناسان معتقدند باید با توجه به اقلیم هر شهر و منطقه 
گیاهان فضای شهری انتخاب شود؛ به عنوان مثال در 
برخی از مناطق شهری به حدی از گیاهان آب بر برای 
فضای سبز شهری استفاده شده که منجر به هدر رفت 
منابع آبی می شود.گیاهان غیربومی در مناطق و مراتع، 
مهاجم بوده و رشد گیاهان بومی را متوقف کرده و به 
گونه های بومی مناطق آسیب وارد می کند. تغییرکاربري از 
نظر جایگزیني گونه هاي گیاهي بدون مطالعه تجربي و 
علمي بویژه در مناطق بکر و روستایی  مسئله اي قابل نظر 
و تعمق است که این تغییر کاربري عجوالنه از نظر زنجیره 
زیست محیطي مناطق اثراث منفي و مشکالت متعدد و 

گاه ویرانگر در پي دارد.

گیاهانبومیهرمنطقهمیراث
آنسرزمینهستند

پژوهش  مسئول  گیاهی،  شناسی  جامعه  دکترای 

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و عضو هیئت 
اوای  خبرنگار   با  گفتگو  در  بیرجند  دانشگاه  علمی 
خراسان جنوبی عنوان می کند: گیاهان بومی یا اندمیک 
هر منطقه میراث آن سرزمین هستند که در طی قرن 
ها تکامل یافته و سازگاری با شرایط اکولوژیکی پیدا 
یا  به خرداقلیم  اشاره  با  اند.شعله قالسی مود   کرده 
میکروکلیما )کوچک ترین واحد اقلیمی که  از شرایط 
فیزیکی سطوح گوناگون زمین تاثیر زیادی می پذیرد، 
به طوری که تقریبا تمامی ویژگی های خود را از این 
شرایط کسب می کند.( و شرایط اقلیمی عمده و اصیل 
که در ایران داریم، می افزاید: ایران دارای  تنوع آب و 
هوایی شناخته شده ای است که در نتیجه آن تنوع 
گیاهی و حضور گیاهان خاص در هر شهر و استان را 
شاهد هستیم.مسئول پژوهش دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیست دانشگاه بیرجند بیان می کند:  حتی 
در یک استان هم شاهد تنوع خاص یا یک پوشش 
گیاهی خاص  در یک منطقه  مثل )یک روستا، یک 
دامنه کوه، یک دره یا دشت( هستیم.وی با بیان اینکه  
به عنوان مثال گونه گیاهی “دیودال” که خاص کویر 
همت آباد است و در کویر طبس ، کویر شمال یا بیابان 
لوت یا سه قلعه رویش ندارد، یادآور می شود: در یک 
دامنه رویش درختان بادامشک )بادام کوهی( چشمگیر 
است  یا گونه ای بادام بنام “تنگرس” که فقط در بعضی 

مناطق رویش دارد. 

گیاهانیادگرفتهانددرطیقرنها
بامحیطخودسازگاریپیداکنند

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد:  
هدف از ذکر این مثال ها این است که بدانیم که گیاهان 
بدلیل شعوری که دارند یاد گرفته اند در طی قرن ها 
سازگاری هایی در خود ایجاد کنند تا شرایط سخت کم 
آبی، گرما، باد و غیره را تحمل کنند و این سازگاری ها 
در شکل برگ ها، ساقه ها، ریشه هایی عمیق ظهور و 
نمود پیدا می کند.قالسی مود  ادامه می دهد: گیاهان 
بومی خراسان جنوبی  به دو گروه گیاهان زراعی مانند 
عناب، زعفران و زرشک و گیاهان مرتعی و خودرو مثل 
تاغ، گز، اسکنبیل و بادامشک، بنه و... تقسیم می شود.

وی با بیان اینکه این گیاهان گنجینه های ژنتیکی 
استان ما هستند، می افزاید: اما متاسفانه براثر بالیای 
انسانی نادانسته و نابخردانه یا آگاهانه بدلیل خودخواهی 
و استفاده نادرست از طبیعت کمر همت به تخریب و 
نابودی این غنیمت های باارزش بسته ایم.وی تاکید 
می کند: بالیی که سر گیاهان بومی سایر استان ها 
آمد در این منطقه بصورت حرکتی شتابدار شروع شده، 
دیگر کشاورزان ما از خود نمی پرسند پرتقال شهداد 
چه شد، ناک درمیان کجاست؟ و مثالهای دیگر که هر 

شهری به آن مشهور بود.

به جدی آسیب بارشی کم و سرما آفت،
محصوالتاستراتژیکواردکردهاست

مسئول پژوهش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه پرتقال تامسون، کیوی، 
هنداونه امریکایی و گیاهان دیگر جایزین نمونه های 
بومی شدند، ادامه می دهد: اما پس از سالها آفات، سرما 
و کم بارشی باعث آسیب های جدی به این محصوالت 
شد.وی با بیان اینکه عناب، محصول راهبردی و بسیار 
باارزش از نظر خوراکی و دارویی است، اضافه می کند: 
این میوه گیاهی پایدار و مقام منطقه متاسفانه در طی 5 
سال گذشته با پیوندها با پایه ای چینی که با نام “عناب 
گرجی یا عناب گرجستانی” نیز ارائه می گردد جایگزین 
می شود.این مسئول هم استانی خاطر نشان می کند: 

آیا کشاورزان از آینده این درختان و آفاتی که با خود به 
همراه می آورند مطلع هستند؟! آیا ازمیزان تحمل شرایط 
خشک و کم آبی و بادهای 120 روزه توسط این  مهمان 
مهاجم  اطالع دارند؟عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 
با اشاره به اینکه در  اخبار خبرهای تاسف بار در مورد 
درختان پالونیا )پالونیا؛ زیبا و پولساز اما تهدید کننده منابع 
طبیعی ایران( کهور آمریکایی در خوزستان )درخت کهور 
آمریکایی، دیوی سیاه در لباس فرشته ای سبز( و سرخس 
آزوال در تاالب ها )گیاه وارداتی؛ بالی جان تاالب انزلی( 
و انواع دیگر شنیده ایم، ادامه می دهد: گیاهان غیر بومی 
بدنبال خود آفاتی را به همراه می آورند که یا در مناطق 
نداشته ایم و ناشناخته بوده است.قالسی مود ابزاز تاسف 
می کند: آیا شاهد خشک شدن ناگهانی شاخه های  
درختان بادام، سیب و گالبی نیستید؟ آیا سوسک هایی 
که روی تنه درختان گردو به وفور حضور دارند و باعث 
پوسیدگی شاخه ها می شوند را نمی بینید؟! نمی توان 

فقط خشکسالی را  دلیل هجوم افات دانست.

بذرعنابچینیدراینترنت
باقیمتهایگوناگونتبلیغمیشود!

وی با اشاره به اینکه این روزها در اینترنت و بازار بذر عناب 
چینی و درخت به به قیمت های گوناگون توسط شرکتها 
بفروش می رسد، ادامه می دهد: حتی در جستجو اینترنتی 
شاهد هستیم تبلیغات فراوانی اندر فواید این درخت غیر 

بومی به چشم می خورد.

ورودگونههایخارجییعنیوروددشمن
وی با اشاره به اینکه  آمریکا زمانی خود از وارد کنندگان 
گونه های خارجی بود، خاطر نشان می کند: االن همین 
کشور ساالنه  120 میلیارد دالر خسارت بابت این گونه ها 
می پردازد؛ هیچ کشوری اجازه ورود گونه خارجی گیاهی و 
جانوری را به سرزمینش نمی دهد، ورود گونه های خارجی 
یعنی ورود دشمن؛ مراقب باشیم با دست خودمان با تنوع 

زیستی کشورمان نجنگیم.
وی با بیان اینکه مسئوالن محترم تقاضا می کنم براساس 
حرف های بی پایه ، کاشت گونه های خارجی در طبیعت 
ایران را تجویز نکنند؛ ادامه می دهد: دیگر دوران بستن 
قراردادهای پشت پرده گذشته است، در عصر اطالعات 
باید شفاف و صادق بود. باید به نظر همه گوش داد و 
آنچه را به صالح کشور است و با نظرات علمی و رعایت 

کنوانسیون های بین المللی تطابق دارد، انجام داد.

بایدفاجعهرخبدهدبعد
بهدنبالمقصربگردیم؟!

این کارشناس منابع طبیعی تاکید می کند: مسئول این 
معضل زیست محیطی کیست؟ چرا سکوت کرده اند و 
هیچ اقدامی نمی کنند، باید فاجعه رخ بدهد بعد به دنبال 
مقصر بگردیم؟!وی هشدار می دهد: کشاورزان و مسئوالن 
مراقب بوته ها، درختچه ها و درختان زراعی بومی و اصیل 
منطقه خود باشند و به عنوان میراثی برای روستا و استان از 
این گونه ها مراقبت کنند.این فعال محیط زیستی همچنین 
با بیان اینکه گاهی سودجویی های امروز ضررهای بسیاری 
در اینده بدنبال خواهد داشت، خاطر نشان می کند: افراد 
محلی بخصوص در حاشیه کویر در روستاههای ده مرغ، 
حیدرآباد، دهسلم، بشرویه ، طبس و سه قلعه مراقب به 
تاراج رفتن شاخه های خشکیده تاغ برای مصرف ذغال 
و آتش باشند.مسئول پژوهش دانشکده منابع طبیعی و 
محیط زیست دانشگاه بیرجند تاکید می کند: مراقب قطع 
شاخه های بادمشک، به منظور تهیه آتش قلیان یا کباب و 
مراقب بوته های دیگر برای برای تهیه سوخت باشیم چرا 
که حتی یک گیاه خشک مانعی برای حرکت ریزگردها و 

حفظ خاک می شود.
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 دکترای جامعه شناسی گیاهی استان هشدار داد:

تشـکرویـالآســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقطروزی5000تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

قدی
خریدن

رصد
10د

تخفیف

دالیــاپروتئیـن
بهمناسبتماهمحرمفروشویژه

بازار روز پاسداران: 0۹۹0112578۹ - 05632442876 - بهروش

سردست برزیلی )کیلویی(    50/500 تومان
ران برزیلی )کیلویی(             54/000 تومان
رب بهدیس                                8800 تومان

برنامـهعزاداریهیئـتحسینی:
شباول،دوموسوم
سخنـران:حجتاالسالم
سیدفخرالدینموسوی

شبچهارموپنجم
سخنـران:

حجتاالسالمحسینی

شبششملغایتشبدهم
سخنـران:

دکتـررضـایی

7شباولساعت21وشبهشتم،نهمودهمساعت20

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه- مهریه(
بدین وسیله به آقایان عبدا... احمدزاده به شماره ملی ۰۶۵۱۹۸۶۷۶۱ ، شماره شناسنامه ۴۳۷، متولد ۱۳۶۴/۱/۲۵  و اسماعیل 
احمدزاده به شماره ملی و شناسنامه ۰۶۴۰۴۸۹۴۱۹ ، متولد ۱۳۷۵/۶/۲۵  و محمود احمدزاده به شماره ملی ۵۲۳۹۱۸۹۸۷۰، 

شماره شناسنامه ۲۵۲۴ ، متولد ۱۳۸۵/۷/۱ و محمد احمدزاده به شماره ملی ۵۲۳۹۱۹۰۷۵۵، شماره شناسنامه ۲۶۱۲، متولد ۱۳۵۹/۶/۲۵  
و ابراهیم احمدزاده به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۵۶۳۱ ، شماره شناسنامه ۱۵۷۹۹ ، متولد ۱۳۶۷/۱۱/۱۴ و خانم ها مریم احمدزاده به شماره 
ملی ۰۶۵۳۱۶۶۹۷۴ ، شماره شناسنامه ۷۹۳۳ ، متولد ۱۳۶۶/۱/۱۰ و خدیجه احمدزاده به شماره ملی و شناسنامه ۰۶۴۰۲۶۱۳۰۲ ، 
متولد ۱۳۷۱/۱/۲۹ و آمنه احمدزاده به شماره ملی و شناسنامه ۰۶۴۰۵۷۸۶۳۲ همگی فرزندان غالمرضا به عنوان ورثه حین الفوت مرحوم 
غالمرضا احمدزاده به شماره ملی ۵۲۳۹۶۱۶۹۰۶ ابالغ می گردد: خانم فاطمه خسروی فرزند یوسف به شماره ملی ۵۲۳۹۹۷۶۲۱۱ در تاریخ  
۱۳۹۸/۵/۵ به استناد سند رسمی شماره ۰۵۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۱۶ سربیشه راجع به وصول مبلغ سیصد 
میلیون ریال )۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( وجه نقد موضوع صداقیه خویش که برابر نرخ شاخص کاال و خدمات بانک مرکزی به مبلغ ۴۳۱/۵۲۶/۰۰۰  
ریال محاسبه گردیده ، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان ورثه حین الفوت مرحوم غالمرضا احمدزاده با مشخصات مذکور را نموده که 
پس از اعطای نیابت اجرایی از طرف اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۵۴۴ در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه مفاد اجرائیه در آدرس مورث به شرح بیرجند، خیابان غفاری ، شهرک گلها، کوچه 
گلچین ، پالک ۵۱ به سایر ورثه ابالغ و امکان ابالغ واقعی اجرائیه به شما میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی 
باشد ، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد ۱۸ و ۱۹- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار درج و مستفاد از ماده ۱۸ مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ نیز محسوب می شود،  

نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش از محل ماترک وی اقدامی ننمایید، عملیات اجرایی وفق مقررات آیین نامه اجرا ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۲          غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول    
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۵۸۲ محکوم علیه شرکت شیرین سویا محکوم است به پرداخت مبلغ 

۱۱/۳۷۳/۳۳۳/۳۳۳ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای غالم حیدر قالسی و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل لیست پیوست که به مبلغ ۷۵/۳۵۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 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 این صورت
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 برعهده خریدار خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۹۸/۶/۱۲        مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



موفقیت و انرژی

کنترل خشم

افسردگی خطر مرگ را در پی دارد

است  ممکن  و  است  آسیب رسان  افسردگی 
جمله  از  جسمانی  مشکالت  بسیاری  موجب 
شود.  درد  کمر  و  گوارشی  مشکالت  سردرد، 
برخی افراد ممکن است برای دردهای مبهم 
خود به پزشک مراجعه کرده اما برای مشکل 
که   شرایطی  در  نکنند،  مراجعه  افسردگی 
سرچشه تمامی مشکالت محسوب می شود. 
درد و افسردگی برخی از مواد شیمیایی مغزی 
مشابه را به اشتراک می گذارند. این مواد شیمیایی 
از طریق مسیرهای عصبی مشخص سفر می 
افسردگی که  است  این  نهایی  نتیجه   کنند. 

می تواند حساسیت مغز به درد را تغییر دهد.
افسردگی و بیماری قلبی نیز دست در دست 
یکدیگر دارند. پژوهش ها نشان داده اند افرادی 
که به افسردگی و بیماری قلبی مبتال هستند در 

معرض خطر بیشتر مرگ قرار دارند.

یک ترفند ویژه برای کنترل خشم
 

که  عاملی  ترین  اصلی  کارشناسان 
افراد  به  خشم  کنترل  در  تواند  می 
متین  و  صبور  موجب  و  کرده  کمک 
میزان  کاهش  شود،  ها  آن  شدن  تر 
به  سریع  واکنش  عدم  و   حساسیت 

محرک های بیرونی می دانند. 
به  تا  کنند  می  تالش  مردم  از  بسیاری 
و  کرده  غلبه  خود  خشم  بر  مقتضی  نحو 
داشته  مناسب  رفتاری  خاص،  شرایط  در 
از  بسیاری  برای  است  ممکن  باشند. 
که  باشد  داشته  وجود  معضل  این  افراد 
آزار  کمتر  دیگران  برای  توان  می  چگونه 
الزم،  و  بحرانی  شرایط  در  و  بوده  دهنده 
از  یک  هر  کرد.  پیدا  غلبه  خود  نفس  بر 
که  هستیم  عاداتی  و  اخالقیات  دارای  ما 
می  رنج  نیز  را  ما  خود  دیگران،  بر  عالوه 
شده،  بداخالق  بسیار  گاهی  ما  همه  دهد. 
اغراق شده  واکنش های  وقایع،  به  نسبت 
از  دیگران  با  مواجه  در  یا  و  داده  نشان 
نامناسب  و  آمیز  پرخاشگرانه، تحقیر  لحنی 
نه  موضوع  این  که  کنیم  می  استفاده 
بلکه  نکرده،  کمکی  مشکل  حل  به  تنها 
شرایط  شدن  بدتر  سبب  مواقع  بیشتر  در 

می شود.
از  یک  هر  که  پذیرفت  باید  حقیقت  در 
که  هستیم  عاداتی  و  اخالقیات  دارای  ما 
می  رنج  نیز  را  ما  خود  دیگران،  بر  عالوه 

دهد. 

سنبل الطیب یک آرام بخش
 و ضد اسپاسم طبیعی است

مطالعات نشان داده که مصرف سنبل الطیب باعث 
فعال شدن گیرنده های آدنوزین شده و احتمال 
تشنج در بیماران مبتال به صرع را کاهش می 

دهد. سنبل الطیب یک آرام بخش و ضد اسپاسم 
طبیعی است، به این معنی که اسپاسم و انقباض 
شدید عضالت رحم در دوران قاعدگی را کاهش 
داده و به درمان درد شدید پریود کمک می کند. 
زیاده روی در مصرف سنبل الطیب باعث سردرد، 

سرگیجه و ناراحتی معده می شود.

خواص کفیر
 برای پوست

کفیر با تنظیم کردن باکتری های داخل دستگاه 
گوارش و کبد و ایجاد سالمت بیشتر در آنها و 
با داشتن مواد معدنی کمیابی مانند بیوتین باعث 

بهبود سالمت و زیبایی پوست خواهد شد. برای 
دیدن این تغییر، هر شب یک لیوان کفیر را قبل 
از خواب بنوشید و پس از یک ماه، پوست خود را 
با قبل مقایسه کنید. همچنین با استفاده از کفیر 
به عنوان ماسک می توانید پوستی شفاف و بدون 

لکه پوستی داشته باشید. 

فواید  بهداشتی
آب لیمو ترش

چند قطره آب لیموترش را به طور مستقیم روی 
خراش پوستی بریزید تا کامال ضدعفونی شود. 
آب لیموترش را با کمی آب ولرم مخلوط کرده 

و هر روز چند مرتبه با آن غرغره کنید تا عالئم 
گلودرد و آفت دهان به طور کامل از بین برود. 
روغن درخت چای نیز یک ضدعفونی کننده 
ضدباکتری،  گیاه  این  است.  موثر  و  طبیعی 
ضدویروس، ضدعفونی کننده و افزایش دهنده 

قدرت سیستم ایمنی بدن است

روغن کرچک برای مقابله
 با ورم پا مفید است

روغن کرچک برای تحریک دستگاه لنفاوی بدن 
مفید است. این روغن باعث فعال شدن جریان 
مایع لنف می شود.اگر از ورم پا ناشی از احتباس 

مایعات در بدن رنج می برید، می توانید از این 
روغن برای بهبود وضعیت تان استفاده کنید.

روش استفاده:می توانید چند قطره روغن گیاهی 
گریپ فروت یا سرو کوهی به روغن کرچک 
اضافه کرده و پاها را از پایین به باال با حرکات 

دورانی ماساژ دهید.

رزماری، آسم و  بیماری 
کبدی و قلبی را کاهش می دهد

دو نوع اسید مهم که خاصیت آنتی اکسیدان و 
ضدالتهابی دارند در رزماری موجود است. این دو 
نوع ماده، التهابی که باعث آسم، بیماری کبدی و 

قلبی می شود را کاهش می دهد.
 اسیدهای طبیعی و ویتامین موجود در این گیاه 
سلول های بدن را از آسیب رادیکال های آزاد 
محافظت می کند. محققان دریافتند، این گیاه 
هورمون های استروژن را که باعث بروز سرطان 

سینه می شود را نیز غیرفعال می سازد.

به  را  و معده  روده  التهاب  فراوانی موسیالژ تشکیل شده است؛ موسیالژ  مقادیر  از  دانه شنبلیله 
کمک پوشاندن جدار معده و روده کاهش می دهد، افراد برای رفع سوزش سِر دل باید یک قاشق 
چای خوری دانه شنبلیله را به غذاهایشان بیفزایند، همچنین می توانند یک قاشق چای خوری از پودر 
دانه شنبلیله را در مقداری آب حل و آن را قبل از هر وعده غذایی میل کنند. این گیاه ملین است و 
 به هضم بهتر غذا ها نیز کمک می کند.شنبلیله نقش موثری در کاهش قند خون دارد؛ مصرف روزانه

نام  به  آمینه ای  اسید  دانه شنبلیله  در  را کاهش می دهد؛  تری گلیسرید  میلی گرم شنبلیله،   ۵۰۰
»هیدروکسی ایزولوسین« وجود دارد که این اسید آمینه ترشح انسولین را تسریع می کند.

اگر چه کاهش سطح تهدید سالمت جامعه از منظر باقیمانده سموم و آفت کش های شیمیایی در درجه اول 
نیازمند یکپارچگی و اثر بخشی برنامه های نظارتی و ارتقای زیر ساخت های بخش کشاورزی خصوصا در دو 
مبحث توانایی کنترل سموم وارداتی و شناسنامه دار نمودن مزارع و قابلیت ردیابی محصوالت خام کشاورزی 
می باشد اما مصرف کننده می تواند با رعایت نکات پیشگیرانه ساده اما اثر بخش تا حدودی میزان قرار گرفتن 
در معرض بقایای این مواد شیمیایی مضر را کاهش می دهد.  همواره در رژیم تغذیه ای خود، انواع  متنوعی از 
میوه و سبزیجات را مصرف نمایید تا خطر بالقوه قرار گرفتن در معرض باقیمانده یک سم یا آفت کش خاص 

با توجه به خاصیت تجمعی مواد شیمیایی در بدن، به حداقل ممکن برسد.         
          مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

سموم باقی مانده در میوه و سبزی درمان سوزش سِر دل با دانه شنبلیله

اگر شخصی معتبر و باتجربه باشید، اجازه خواهید داد 
که هر چیز روند طبیعی خود را پیش بگیرد. اگر شخص 
و  رفتار  حرکات،  در  باال  اعتمادبه نفس  باشید،  معتبری 
صحبت کردن تان پیداست. اعتبار بخشی از ویژگی های 

رفتاری شماست که به آن نیاز دارید. اما چگونه؟ 
به دنبال تأیید دیگران نباشید: شخصی که از اعتبار الزم 
برخوردار است، مدام به دنبال تأیید دیگران نیست. این فرد 
نوعی تصدیق و تأییدیه درونی در خود احساس می کند. 
رسیدن به چنین مرحله ای به صرف زمان، کسب دانش، 

تالش و تمرین و انعطاف پذیری نیاز دارد.وقتی خود را 
وابسته به تأیید دیگران نمی کنید، احساس آزادبودن در 
وجودتان جاری می شود. عملکرد عالی شما در هر کاری 
باعث می شود به توانایی های تان اعتماد کنید و درنتیجه به 

شخصی معتبر تبدیل شوید.
لبخندتان واقعی باشد: برای خوشایند دیگران یا پنهان کردن 
ناراحتِی خود لبخند نزنید. این کار اعتبار شما را خدشه دار 
می کند و باعث می شود نامطمئن به نظر برسید. وقتی جایگاه 
درست خود را بیابید، ناخودآگاه لبخندی رضایتمندانه بر لبان 

تان می نشیند.افراد موفق معموال لبخند می زنند. برای رسیدن 
به پیروزی باید از منفی بافی ها گذشت. هر چقدر لبخندهای 
زندگی تان را بیشتر افزایش بدهید، بیشتر می توانید تأثیرات 
انرژی های منفی را در مغز از بین ببرید. مغز به شکل عادی 
به سمت افکار منفی گرایش دارد. با لبخند، نباید اجازه  ورود 
سیاهی ها را به آن بدهید.هر چقدر بیشتر بخندید و لبخند 
بزنید، الگوهای مثبت اندیشی در ذهن تان پربارتر و پررنگ تر 
خواهد شد. لبخندزدن نشان می دهد اعتمادبه نفس خوبی 

دارید و از جایگاه تان در زندگی راضی هستید.

چگونه شخص معتبری به نظر برسیم؟

آیه روز

بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی  کند در حقیقت  شما به تکذیب 
پرداخته  اید و به زودی ]عذاب بر شما[ الزم خواهد شد. )سوره فرقان/آیه 77(

سخن روز

تصمیم گرفتن فقط آغاز کار است وقتی تصمیم گرفتی عمال در جریان پر خروش شیرجه رفته ای که 
تو را به جاهایی می برد که در زمانی که تصمیم می گرفتی حتی فکرش را هم نمی توانستی بکنی
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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 

نقد و اقساط

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

00:05 پرسمان - بازپخش
00:30 میراث مرثیه

01:20 فیلم تلویزیونی سیاهراه
02:55 یادگارها

03:30 آب و رنگ
03:55 مستند دریاها و اقیانوس ها

04:45 اذان صبح به افق بیرجند
05:00  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:05 سخنرانی
06:30  مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:35 مجموعه رخصت - بازپخش

09:25 پیرغالمان
09:50 سیمای سالمت - زنده

11:00 خبر استان
11:20 پسر شجاع

11:35 پازل

12:00 شاهدان
12:33 اذان ظهر به افق بیرجند

12:50 روباه کلک و خروس زیرک
13:15 با حسین تا بی نهایت - بازپخش

14:24 فیلم تلویزیونی سیاهراه
16:00 خبر استان

16:20 بازتاب  - بازپخش
16:45 سیمای سالمت - بازپخش

17:45 مردی میان مردم - بازپخش
18:25 سخنرانی

19:14  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:25 یادگارها
21:00 با حسین تا بی نهایت - زنده

22:20 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه رخصت

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153635564 -09153623481
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6

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

0915   866   8002 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴23۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

 ایزوگـام  شفیعـی
 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  0915

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415081 - 09155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی
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خبرویژه

اخبار کوتاه

بار حجاج خراسان جنوبی را پست توزیع کرد

ایرنا - پست  امسال توزیع چمدان های حجاج را همزمان با بازگشت آنان از سرزمین وحی انجام داده است. مدیرکل پست  گفت: عملیات اجرایی توزیع چمدان های حجاج که از روز دوشنبه چهارم 
شهریور همزمان با اولین پرواز برگشت کاروان حجاج به استان شروع شده بود، شنبه پایان یافت.الهامی افزود: در این عملیات تیم مستقر در فرودگاه به مدیریت عوامل این اداره کل در ساعات 
ورود پروازها در فرودگاه بیرجند که معموال نیمه شب و بعد از ظهر بود، حضور داشتند و پس از عملیات بارگیری کامیون ها، آنها را به واحدهای پستی شهرستان ها و مرکز استان رهسپار کرده اند.

در هفته دولت انجام شد 

به 75  گازرسانی  دولت  هفته  در  غالمی- 
روستا،  ایستگاه تقلیل فشار )C.G.S( شماره 
واحد  به  82  گازرسانی  پروژه  و  بیرجند   2
صنعتی و تولیدی به بهره برداری رسید و 
اجرای عملیات گازرسانی به 22 روستا نیز آغاز 
گردید. مدیرعامل شرکت گاز به بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به 75روستا طی هفته دولت 
اشاره کرد و گفت: 406 کیلومتر شبکه تغذیه و 

توزیع در این پروژه ها اجرا شده است. 
هاشمی با بیان اینکه 11  ایستگاه تقلیل 
فشار، 2 ایستگاه حفاظت کاتدیدک  و 4180 

علمک نیز در این پروژه ها نصب شده است 
افزود: 402 میلیارد ریال هزینه اجرای این 
پروژه ها از محل منابع داخلی شرکت ملی 
گاز ایران تامین و پرداخت شده است.وی 
بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 
4648 خانوار ساکن در75 روستای استان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.مدیر عامل 
شرکت گاز استان همچنین از بهره برداری از 
 )C.G.S( ایستگاه تقلیل فشار برون شهری
شماره 2 بیرجند در هفته دولت خبرداد . وی 
هدف از راه اندازی این ایستگاه را پایداری 

و تامین گاز مستمر در شهرستانهای بیرجند 
و خوسف عنوان کرد و افزود : این پروژه 
 )C.G.S(  شامل یک ایستگاه برون شهری
به ظرفیت پنجاه هزار مترمکعب در ساعت  
،  6 کیلومتر خط  تغذیه فوالدی به قطر 
16 اینچ و یک ایستگاه حفاظت کاتدیک 
اندازی  راه  برای  گفت  .هاشمی  باشد  می 
این ایستگاه و خط تغذیه مربوطه 45 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز همچنین  به بهره 
واحد   82 به  گازرسانی  پروزه  از  برداری 

صنعتی ، تولیدی و خدماتی در استان اشاره 
تغذیه  خط  کیلومتر   139  : گفت  و  کرد 
و شبکه توزیع ، یک  ایستگاه تقلیل فشار 
،  6  ایستگاه اندازه گیری  و 75  انشعاب 
گاز در این پروژه ها نصب شده است که 
114 میلیارد ریال هزینه اجرای این پروژه 
منابع داخلی شرکت ملی گاز  از محل  ها 
.وی  است  گردیده  پرداخت  و  تامین  ایران 
همچنین از آغاز عملیات گازرسانی به 22 
روستای استان خبرداد و گفت : در این پروژه 
ها 174 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، اجرا و 

2 ایستگاه تقلیل فشار ، یک ایستگاه حفاظت 
کاتدیک و 1510 علمک نصب خواهد گردید 
. هاشمی اعتبار مورد نیاز جهت  گازرسانی 
به 22 روستای استان  را 193  میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: پس از تمام این پروژه ها  
، 1653 خانوار ساکن در روستاهای استان از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد .
 مدیر عامل شرکت گاز خاطر نشان کرد :در 
مجموع در هفته دولت سالجاري ، 179 پروژه 
با هزینه اي بالغ بر 754 میلیارد ریال  به بهره 

برداري رسیده و یا آغاز خواهد گردید . 

گازرسانی به 75 روستا ، 82 واحد صنعتی و تولیدی و عملیات گازرسانی به 22 روستا 

بیان  با  استان  اسالمی   تبلیغات  *مدیرکل 
اینکه محتوایی در مداحی  ها ارائه می شود، باید 
بصیرت افزا باشد، گفت: از سوی دیگر مداحان 
باید به فکر دفع حمله و هجمه و دسیسه های 
محتواهایی  و  باشند  روز  به  بوده،  شیاطین 

براساس نیاز جامعه ارائه دهند.
خدمات  دفاتر  انجمن  و  هتلداران  *جامعه 
مسافرتی و جهانگردی استان در بیانیه های 
جداگانه حمایت خود را از علی اصغر مونسان 
فرهنگی،  میراث  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به 

گردشگری و صنایع دستی اعالم کردند. 
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
از رشد 59 درصدی اجرای طرح های اشتغال 
خبر داد و گفت: در پنج ماه امسال 803 طرح 
اشتغال با اعتباری بالغ بر 244 میلیارد و 495 
میلیون ریال برای جامعه هدف اجرا شده است.

*موتورسوار خراسان جنوبی در مسابقات المپیاد 
استعدادهای برتر کشور مدال برنز را کسب کرد.
بهای  به جز  اضافی  *دریافت هرگونه وجه 
بنزین تحویلی به خودروها در زمان سوختگیری، 

ممنوع و تخلف محسوب می شود.
*جانشین انتظامی بیرجند از دستگیری سارقان 

سابقه دار آهن آالت در شهرستان خبر داد.
*24 میلیارد تومان برای 27 پروژه آبخیزداری 

در خراسان جنوبی اختصاص یافت.
*530 قلم نوشت افزار اسالمی - ایرانی در 
قالب طرح مهربانی در مهر برای کمک به 

مناطق سیل زده در استان جمع آوری شد.

تاکید به  پاکسازی معابر
 و خیابان ها پس از توزیع نذورات 

کاری - با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و اینکه 
یکی از سنت های پسندیده مذهبی در این ایام 
اطعام نیازمندان و پذیرایی از عزاداران حسینی 
است ، متاسفانه به دلیل استفاده از ظروف یک 
بار مصرف و تجمع زباله ، آسیب های جدی 
به محیط زیست وارد می شود. مدیرکل محیط 
زیست استان ضمن اشاره به اینکه  شهروندان 
از رها نمودن ظروف در محل خودداري کنند، 
توصیه کرد: شهروندان  ضمن استفاده از ظروف 
یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نسبت به جمع 
آوری و مدیریت پسماندهای تولیدی توجه ویژه 
داشته باشند. وی ادامه داد: همشهریانی که 
نذر خود را در لیوان ها و یا بسته های یک بار 
مصرف ادا می کنند، سطل زباله یا کیسه های 
زباله بزرگ نیز تهیه کرده و در محل قرار دهند تا 
از پخش این ظروف  در خیابان جلوگیری شود.
اکبری افزود: با توجه به سرطان زا بودن لیوان 
های پالستیکی، حتی االمکان برای نوشیدنی 
های گرم مانند چای از لیوان های کاغذی 

استفاده شود.

حوادث

خراسان جنوبی برای سومین بار  رتبه 
نخست جهاد  علمی  را کسب کرد 

 ایرنا- فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: این 
استان با توجه به فعالیت ها در حوزه جهاد علمی 
و فناوری، سومین سال متوالی بین استان ها و 
دانشگاه های سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
رتبه اول را کسب کرده است.سردار قاسمی 
روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول 
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه 
می توان  قوی  اراده  با  افزود:  )ع(  انصارالرضا 
کارهای بزرگی را انجام داد و این اراده باعث 
شد که کمبود امکانات و نیرو سبب عقب افتادگی 
در بخش های علمی نشود. وی یادآر شد: در 
هواپیما  ساخت  همچون  زیادی  زمینه های 
یک  متاسفانه  اما  شد  کسب  موفقیت هایی 
در  کرد  تعطیل  را  اجرایی  عملیات  سقوط، 
حالی که کشورهای تولیدکننده هواپیما بارها 
با این وضع مواجه شدند تا ضعف ها برطرف 
ساخت  در  ضعف  گفت:  قاسمی  شد.سردار 
هواپیما و تحریم های ظالمانه باعث شد که در 
اعزام زایران به حج هم با مشکل مواجه باشیم و 
همین کمبود ما را با بلیت های 600 هزار تومانی 
بیرجند - تهران مواجه کرده است. وی با بیان 
اینکه ایده های علمی باید مورد توجه و پشتیبانی 
قرار گیرد اظهار کرد: می گویند هفته دولت است 
و چرا این حرف ها را می زنید اما مردم در مواجهه 
با سازمان ها راضی نیستند و این یک واقعیت 
است. در این آیین از خدمات هفت ساله جواد 
عقیلی قدردانی و مرتضی عظیمی فرد به عنوان 
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی معرفی شد.

بیشترین امدادرسانی 
مربوط به حوادث جاده ای است

ایرنا - از ابتدای سال جاری تاکنون امدادگران 
هالل  احمر به 6 هزار و 547 نفر در استان 
امدادرسانی و خدمت رسانی کرده اند که بیشترین 
آمار مربوط به حوادث جاده ای است. مدیرعامل 
مدت  این  در  گفت:  احمر   هالل  جمعیت 
تیم های امدادی و عملیاتی هالل  احمر استان 
به 825 مورد حادثه اعزام شدند که 490 مورد 
مربوط به حوادث جاده ای بوده است. شهریاری 
روز دوشنبه با بیان اینکه شهرستان های قاینات، 
جاده ای  حوادث  صدر  در  بشرویه  و  طبس 
رعایت  ضمن  رانندگان  کرد:  اظهار  هستند 
قوانین راهنمایی و رانندگی از جان خود و دیگر 

مسافران محافظت کنند.

قیمت گوشت گوسفندی، کیلویی 
8۵ هزار تومان

صدا وسیما- قیمت گوشت گوسفند بومی در 
اکنون 85 هزار تومان برای هر  استان، هم 
کیلوگرم است. معاون بازرگانی و تجارت خارجی 
سازمان صمت با اشاره به واردات 800 راس دام 
زنده، هفته گذشته به استان گفت: 20 درصد 
این تعداد برای تنظیم بازار گوشت در بیرجند و 
سربیشه توزیع و بقیه به سایر استانها منتقل شدند.

“گواب خوسف”  ثبت ملی شد

استان  میراث طبیعی  ثبت  ایسنا-کارشناس 
گفت: گواب خوسف در همایش میراث طبیعی 
کشور که 5 شهریور جاری در استان گیالن 
برگزار شد، در فهرست میراث طبیعی- ملی 
ثبت شد. رضایی ملکوتی اظهار کرد: دریاچه 
طبیعی گواب در شهرستان خوسف و در فاصله 

25 کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

رئیس هالل احمر کشور 
وارد بیرجند شد

احمر  رئیس جمعیت هالل  پیوندی  ایسنا- 
کشور عصر دیروز وارد فرودگاه بیرجند شد. دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید از طرح ملی 
با  نهبندان و نشست  نذر آب در شهرستان 
خبرنگاران از برنامه های پیوندی، رئیس جمعیت 

هالل احمر در خراسان جنوبی است.

دستگیری اتومبیل ران معروف 
“اینستاگرام” در بیرجند

صدا وسیما-اتومبیل ران معروف” اینستاگرام” 
در بیرجند، با اقدامات سایبری پلیس شناسایی 
فرماندهی  اجتماعی  معاون  شد.  دستگیر  و 
انتظامی استان گفت: جوان اتومبیل سوار که 
با انجام حرکات نمایشی با خودرو در بیرجند 
برای شهروندان و عابران پیاده ایجاد مزاحمت و 
تصاویر تخلفات خود را در “ اینستاگرام” و شبکه 

های اجتماعی منتشر می کرد، دستگیر شد.

پدافند  هوایی بیشترین اشراف 
اطالعاتی را فراهم کرده است

 ایرنا - فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق قائم 
آل محمد )عج( گفت: اکنون نیروی پدافند 
سامانه های  انواع  به  خود  تجهیز  با  هوایی 
پایه  هوا  و  پایه  زمین  اطالعات  جمع آوری 
اشراف  و  تسلط  حداکثر  پیشرفته،  و  بومی 
اطالعاتی را در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و 
راهبردی فراهم کرده است. امیر سرتیپ دوم 
ستاد پرویز روز دوشنبه در نشست خبری افزود: 
پدافند هوایی به دنبال حفظ و صیانت دائمی 
آسمان جمهوری اسالمی ایران بوده و کشف 
انواع رادارها در  هرگونه اهداف پرنده توسط 
طیف ها و فرکانس های مختلف، تجهیزات 
بصری،  دیده بانی های  الکترونیکی،  شنود 
مرحله شناسایی اهداف پرنده در بازه زمانی 
بسیار محدود با استفاده از شبکه یکپارچه پدافند 
انهدام  و  هوایی، رهگیری هدف و درگیری 
هواپیمای دشمن از ماموریت های این نیرو است.

باند پزشکان قالبی در بیرجند 
منهدم شد

فارس-جانشین فرماندهی انتظامی از انهدام باند 
پزشکان قالبی در شهرستان بیرجند خبر داد.
دادگر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی 
افرادی  دریافت کردند که  اطالعاتی  استان، 
سازمان یافته   و  باند مخوف  یک  تشکیل  با 
غیرقانونی در خصوص موارد پزشکی بانوان 
دستگیری  و  شناسایی  که  می کنند  فعالیت 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  باند  این  اعضای 
گرفت.وی تصریح کرد: در بررسی های مأموران 
مشخص شد متهمان با تشکیالتی سازمان یافته 
دست به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی می زنند 
و سرکرده باند که خود را با هویت جعلی “دکتر 
رضایی”معرفی می کند با همدستی سایر اعضای 
این باند اقدامات مجرمانه پزشکی انجام می دهد 
و مبالغ بسیار هنگفتی از شهروندان دریافت 
می کند. دادگر اضافه کرد: تیم های متشکل 
از امنیت اخالقی و عملیات وِیژه پلیس امنیت 
عمومی استان برای دستگیری متهمان اعزام 
شده و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه 
سرکرده و چهار نفر از اعضای این باند را در سه 

نقطه از شهرستان بیرجند دستگیر کردند.

۷۰ درصد متخصصان به دلیل کمبود امکانات در استان نمی مانند
محمودآبادی- 70 درصد پزشکان طرحی 
متخصص به دلیل کمبود زیرساخت های 
استان بعد از اتمام طرحشان استان را ترک 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کنند.رئیس  می 
خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  بیرجند 
با تشریح پروژه های هفته ی دولت این 
این  دانشگاه در هفته ی دولت گفت: در 
هفته عالوه بر چندین برنامه ی فرهنگی 
پایگاه  جمله  از  عمرانی  پروژه ی  چندین 
های اورژانس جاده ای در شهرستان های 

مختلف استان به بهره برداری رسید.
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: پایگاه 
اورژانس جاده ای ماهیرود،ساختمان اورژانس 
اورژانس  مهوید،پایگاه  راهی  سه  فردوس 
شهری قهستان،مرکز خدمات جامع سالمت 
شهری روستایی اسدیه،مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی چهکند و چندین طرح و 
پروژه ی دیگر هر کدام با اعتبار 200 میلیون 
تومان به بهره برداری رسیده است.وی تعدادی 
از طرح های دیگر را نیز نام برد که مهمترین 
آن دریافت مجوز پذیرش دانشجوی رشته 
ی داروسازی بود.دکتر فیروزآبادی با اشاره به 
اهمیت این مجوز پذیرش ادامه داد:  دانشکده 

در  تومان  میلیارد  اعتبار 18  با  سازی  دارو 
ساختمانی با بیش از 6 هزار متر مربع احداث 
شد. که خوشبختانه امسال توانستیم مجوز 
جذب دانشجو را دریافت کنیم.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: با دریافت این 
مجوز تکمیل زنجیره ی صنعت استان را نیز 
شاهد خواهیم بود.وی در پاسخ به بحث کمبود 
پزشک و رفتن پزشکان متخصص طرحی بعد 
از اتمام طرحشان از استان گفت: خودتان بروید 
با پزشکانمان مصاحبه کنید و علت رفتنشان را 
بپرسید.دکتر دهقانی فیروزآبادی تاکید داشت 
70 درصد پزشکان طراحی متخصص به دلیل 
کمبود زیر ساخت هایی مانند، راه آهن،تعداد 
پرواز ها،نبود تفرجگاه و مکانی برای تفریح و 
مدرسه و ... بعد از اتمام طرحشان ترجیح می 
دهند که از استان بروند. ما نیز هیچ قدرتی 

داد:  ادامه  نداریم. وی  ماندگاری شان  برای 
24 شهریور  سهمیه ی استان برای پزشک 
نیاز  کرد  خواهیم  پیگیری  را  متخصص  و 
اعالم شده ی ما 130 نفر است اما بسته به 
تعداد  این  بهداشت  وزارت  وزارت  موافقت 
تغییر خواهد کرد. دهقانی فیروزآبادی با اشاره 
به تشکیل یک هزار و 700 پرونده در مرکز 
ناباروری استان، عنوان کرد: تاکنون 52 نوزاد 
در این مرکز ناباروری متولد شدند اما مشکلی 
اصلی این مرکز عدم وجود پزشک فلوشیپ 
نازایی است که در حال حاضر برای رفع این 
مشکل دو پزشک متخصص بومی استان 
در آزمون قبول شدند و تا 18 ماه آینده برای 
فعالیت به استان برمی گردند. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با اشاره به پروژه های در 
دست اقدام این دانشگاه، افزود: در حال حاضر 

بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان خوسف 
پیشرفت 42 درصدی دارد.

ادامه داد: پروژه ساخت  دهقانی فیروزآبادی 
بیمارستان 32 تختخوابی بشرویه با 75 درصد 
پیشرفت فیزیکی از سال 95 متوقف شده و 
اعتباری برای آن اختصاص نیافته اما اکنون 
با پیگیری های انجام شده اعتبار بسیار خوبی 
برای بیمارستان بشرویه جذب شده و امیدواریم 
طی سه ماه آینده قرارداد پیمانکاری مجدد آن 
منعقد شود.به گفته وی در بحث اورژانس و آی 
سی یوی بیمارستان نهبندان کارهای خوبی در 
حال انجام است و پیگیر کمبود اعتبارات آن 
هستیم و قرارداد این پروژه 4 میلیارد و 900 

میلیون تومان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
شهرستان  دوم  بیمارستان  اجرایی  عملیات 
قاین از نظر زیرساختی آغاز شده است که 
است  تختخوابی  بیمارستان 96  این  مجوز 
اما درخواست کردیم به 120 تخت ارتقا یابد.
دهقانی فیروز آبادی افزود: سال گذشته به 
دعوت فرماندار وقت طبس تفاهم نامه ای 
امضاء شد که براساس آن فرماندار تعهد کرد 
فضای 100 تختخوابی جدیدی در مجاورت 

در  و  بسازد  طبس  بیمارستان  فعلی  محل 
اختیار وزارت بهداشت برای تجهیز و تامین 
نیروی انسانی قرار دهد اما تاکنون این تعهد 
وزارت  شد:  یادآور  وی  است!  نشده  اجرایی 
بهداشت سال گذشته پس  از تعهد فرماندار 
وقت طبس موافقت اصولی بیمارستان 100 
تختخوابی طبس را صادر کرده است اما اکنون 
بخش خصوصی )شرکت زغال سنگ پرورده( 
و فرمانداری طبس باید پای تعهدشان برای 
ساخت بیمارستان طبس باشند.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند با تاکید بر اینکه بازسازی 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند فعاًل  مسکوت 
است، عنوان کرد: حتی طرح تروما سنتر نیز 
هنوز پابرجاست اما این طرح نیز اعتبار زیادی 
می طلبد که فعال امکان پذیر نیست.وی ادامه 
داد:  شهرستان زیرکوه نیاز به ساخت بیمارستان 
دارد و باید با همکاری تمام مسئوالن استانی 
در کنار دانشگاه علوم پزشکی، تکلیف این 

شهرستان مشخص شود.
وی در پاسخ به مشکالت نوبت دهی کلینیک 
بیمارستان امام رضا )ع( گفت: متاسفانه تاکنون 
هر طرحی که پیاده کردیم با یک مشکل 

مواجه بوده است.
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آمادگی دستگاه های اجرایی برای تامین زیرساخت های راهپیمایی اربعین
از  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تامین  برای  اجرایی  دستگاه های  آمادگی 
برخی زیرساخت های خدمات رسانی به زائران 
اربعین خبر داد. به گزارش ایرنا، میرجعفریان در 
نشست ستاد اربعین استان که عصر یکشنبه به 
ریاست استاندار برگزار شد افزود: براساس نقشه 
پیش بینی شده محل استقرار زائران در مکانی 

مسقف مشخص شده است.

اعزام برای مراسم اربعین گروهی و 
کاروانی انجام شود

برای  مبدا  از  اعزام ها  استاندار هم گفت:   
مراسم اربعین باید گروهی و کاروانی انجام 
شود تا شاهد کمترین مشکل در مرزهای 
امتداد  سنگین  ترافیک  لحاظ  از  خروجی 
کاروان های خودرویی باشیم. معتمدیان با 
اشاره به شرایط متفاوت امسال از لحاظ لغو 
هزینه ویزا افزود: این امر موجب می شود 
جمعیت قابل توجهی از زائران امسال حضور 
داشته باشند که نیاز است هماهنگی برای 
انتقال کاالها، امکانات و مواکب انجام شود. 
وی بر آموزش زائران تاکید کرد و گفت: 
مردم  فرهنگ  و  ارزش ها  سنت،  رعایت 
عراق از جمله مسایلی است که باید توجه 

زائران را به آن جلب کرد. 
و  همکاری  خواستار  همچنین  معتمدیان 
با  مدیریت در برگشت زائران شد و گفت: 
توجه به اینکه در ایام برگشت، سرویس دهی 
عراقی ها نیست و زائران به شدت با مشکل 

مواجه می شوند از ظرفیت های خوب استان 
یا  برپایی یک موکب در مرز مهران  برای 
خسروی باید استفاده کنیم تا خدمات در زمان 

برگشت نیز ادامه داشته باشد. 

موکب ساقی کوثر از استان هر سال 
بهترین عملکرد را داشته است

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری نیز با ارائه 
گزارشی از فعالیت کمیته های زیرمجموعه 
ستاد اربعین گفت: تاکنون هفت کمیته استانی 
جلسه های مربوط را برگزار کرده اند. دبیری 
افزود: جلسات شهرستانی در شهرستان های 
برگزار  هنوز  خوسف  و  سربیشه  درمیان، 
نشده که انتظار می رود در فرصت باقی مانده 
جلسات  شهرستانی  ستادهای  و  کمیته ها 
هماهنگی را برگزار کنند. وی گفت: شرکت 
آب و فاضالب کشور ارائه خدمات اربعین در 
استان ها را متوقف کرده در صورتی که موکب 
ساقی کوثر از استان هر سال بهترین عملکرد 

را داشته است. 

تاکنون ۶۰ دستگاه ناوگان حمل و 
اربعین  مراسم  به  اعزام  برای  نقل 

ثبت نام کرده اند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان  نیز با اشاره به تشکیل 2 نوبت کمیته 
حمل و نقل و سوخت در استان گفت: این 
به ترتیب 17 و 9 مصوبه داشته  جلسات 
دستگاه  تاکنون 60  افزود:  است. شهامت 
ناوگان حمل و نقل برای اعزام به مراسم 
اربعین ثبت نام کرده اند که هماهنگی برای 
انجام  موردنیاز  و سوخت  تامین الستیک 
زائران  به حضور  اشاره  با  است. وی  شده 
مسیر  از  استان  جاده های  در  پاکستانی 
برگشت اظهار کرد: هماهنگی الزم برای 
استفاده این زائران از خدمات مجتمع های 

بین راهی استان انجام شده است. 

هشتم مهرماه اولین گروه از ایران 
وارد خاک عراق می شود

 رئیس ستاد عتبات عالیات هم در این نشست 

برای  استان  در  موکب   41 امسال  گفت: 
خدمات رسانی در ایام اربعین تشکیل و مجوز 
برای آنها صادر شده که نسبت به گذشته 10 
موکب افزایش داشته است. جوینده افزود: 20 
موکب تغذیه ای در شهر نجف، مسیر نجف به 
کربال و در شهر کربال مستقر می شوند. وی با 
بیان اینکه بیشترین توان سایت موکب های 
استان در شهر کاظمین است اظهار کرد: 11 
موکب نانوایی پیش بینی شده که نان گرم را 
بین زائران توزیع می کنند. رئیس ستاد عتبات 
عالیات به برپایی سه موکب اسکان، هفت 
اشاره  بهداشتی  و  درمانی  خدمات  موکب 
کرد و گفت: موکب های نظافتی، کفاشی، 
شست و شوواتوی لباس نیز آماده خدمات 
رسانی خواهند بود. وی تصریح کرد: امسال 
با توجه به گرمای هوا امکانات جدیدتری 
است که 60 کولر هفت  بینی شده  پیش 
هزار و تعداد پنکه به صورت مردمی تامین 
خواهد شد. جوینده با بیان اینکه پیش بینی 
18 هزار زائر برای اسکان انجام شده است 

افزود: توزیع غذای گرم در هر وعده برای 
20 هزار نفر نیز جزو تعهدات استان است 
که تا 40 هزار نفر آمادگی وجود دارد. وی 
بیان کرد: آرد، برنج، گوشت و شکر موردنیاز 
موکب ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان جهاد کشاورزی آماده شده 
که ارسال می شود. رئیس ستاد عتبات عالیات 
از نیاز 60 چشمه سرویس بهداشتی در سایت 
موکب های استان خبر داد و گفت: هماهنگی 
الزم برای ساخت این چشمه ها در استان 
و ارسال آن انجام شده است. جوینده یادآور 
شد: هشتم مهر اولین گروه از ایران وارد خاک 
عراق می شود که همه ظرفیت ها و امکانات 

آماده شده است. 
مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین نیز گفت: 
یاوران معنوی اربعین زیر نظر نماینده ولی 
ایام  فقیه در استان فعالیت خود را در این 
شروع می کنند.حجت االسالم اوحدی اظهار 
کرد: نماز، تبلیغ و قرآن از جمله مباحثی است 
که در این کمیته برای آن برنامه ریزی شده 
استان  در  قوی  صرافی  شدن  فعال  است. 
برای تامین ارز زائران، درخواست از وزارت 
بهداشت برای تامین آمبوالنس در آن سوی 
خارجی  اتباع  اعزام  برای  هماهنگی  مرز، 
از هنرمندان، خبرنگاران و  استان، حمایت 
عکاسان برای اعزام، آمادگی کمیته اطالع 
رسانی، آماده باش 31 پایگاه امداد و نجات 
هالل احمر، اعزام تجهیزات بیمارستانی از 

دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
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دادرس مقدم-به گزارش پایگاه خبری روابط 
نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  عمومی 
جاده ای استان، شهامت مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت و ضرورت آشنایی مدیران فنی شرکت 
ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای با نحوه 
کنترل اجزاء فنی وسیله نقلیه عمومی به منظور 
آمادگی وسیله نقلیه از نظر سالمت و ایمنی 
جهت اعزام به سفر، دوره آموزشی با حضور 
راهداری وحمل  ادارات  ونقل  رابطان حمل 
ونقل جاده ای شهرستانهای استان،  مدیران 

فنی تعداد  65 شرکت حمل و نقل کاال و 
تعداد 40 شرکت حمل و نقل مسافر درهفته 
جاری و به مدت یک روز برگزار می گردد.
در دوره مذکور به اهمیت نقش مدیران فنی 
شرکت های حمل و نقل در افزایش ایمنی 
نظارت  و  مسئولیت پذیری  حس  ناوگان، 
مدیران فنی شرکت های حمل و نقل در توجه 
به موارد فنی و ایمنی ناوگان قبل از سفر، از 
جمله سیستم ایمنی، ترمز، فرمان، الستیک ها، 
برف پاک کن، کپسول آتش نشانی شارژ شده 
و.....  خودروها  در  شب رنگ  مثلث های  و 

پرداخته خواهد شد.شهامت عنوان کرد: هدف 
از برگزاري در این دوره آموزشی آشنایی با انواع 
تخلفات مرتبط با فعالیت مدیر فنی، آشنایی 
وسیله  معایب  کنترل  و  شناسایی  نحوه  با 
نقلیه است.وی در ادامه به آموزش سپهتن 
منصوب بروی اتوبوسها اشاره کرد وبا تأکید 
بر مزایای سامانه سپهتن برای رانندگان ناوگان 
مسافربری تصریح کرد: مزایای سامانه سپهتن 
برای رانندگان بیشتر از سایرین است و از آن 
جمله می توان به اطالع به موقع از جزئیات 
تردد ناوگان، مشاهده جزئیات تردد و مسیر 

سفر خودرو، گزارش میزان توقف های خودرو 
در حین سفر، گزارش کارکرد ناوگان، بررسی 
تخلفات خودروها به تفکیک رانندگان )کدام 
راننده، کدام تخلف، در چه زمان و مکان و ...( به 
صورت دقیق، رسیدگی به اختالف بین راننده ها 
بر اساس جزئیات تردد و ساعات رانندگی، 
رسیدگی به اختالف راننده ها و مالکان بر 
اساس جزئیات تردد و ساعت رانندگی، کاهش 
قابل توجه هزینه جرایم راهنمایی و رانندگی 
)بازگشت هزینه(، امکان تفکیک جرایم برای 
هر راننده، اطالع به موقع از حوادث احتمالی 

به وجود آمده برای خودرو، انجام برنامه ریزی 
برای خروج رانندگان و خودروها از سرویس 
برای انجام تعمیرات و مرخصی ها اشاره کرد.

دوره آموزشی رابطان حمل و نقل ادارات راهداری برگزار می شود
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لیست امالک مازاد بانک صادرات           مدیریت شعب  خراسان جنوبی                    )مزایده 98/2(

نام	رديف	
شماره	پالک	ثبتی	نشاني	نام	شهر	نام	ملك	استان	

مساحت						
)متر	مربع	(	

نوع	
نوع	كاربري	نوع	ملك	مالكيت	

قيمت	پايه	نوع	سند	
سپرده	توديعی	
شركت	در	
مزايده	

نوع	بهره	متصرف	
برداري	فعلي	

توضيحات	
اعيان	عرصه	

ملكي	،	
تمليكي	،	
سرقفلي	
،	اوقافي	/	
غير	اوقافي	

ساختمان	
،	آپارتمان	
،	مغازه	،	
زمين	،	
ساير	

بانك	،	تجاري	،	اداري	
،	مسكوني	،	صنعتي	
،	رفاهي	،آموزشي	،	

ورزشي	،	انبار	،	مزروعي	
،	كارگاه	،	ساير	

ندارد	/دارد	
)	بانكي	/	
غير	بانكي	(

تخليه	،	
اشغال	،	
بالاستفاده	

خراسان	1
جنوبی	

سهم	مشاعی		
از	ساختمان	
مسكونی	

بيرجند	
بيرجند	

خيابان	پاسداران		
پاسداران	2
پالک	36

انتقال	مسكونی	ساختمان	تمليكی	249/17/3048336444
دارد	)	غير	2,520,000,000126,000,000اجرايی

اشغال	بانكي	(

سهم	بانك	يك	مميز	و	شش	
دهم	دانگ	مشاع	از	ششدانگ	
عرصه	و	اعيان	)	قيمت	پايه	

مربوط	به	سهم	بانك
	می	باشد	(

خراسان	2
جنوبی	

سهم	مشاعی	
از	ساختمان	
مسكونی	

بيرجند	
بيرجند	-		خيابان	

پاسداران	
بين	پاسداران		29	
و	31	پالک	123

انتقال	مسكونی	ساختمانتمليكی	249/17/5484310224
دارد	)	غير	5,394,000,000269,700,000اجرايی

اشغالبانكي	(
سهم	بانك	12	سهم	مشاع	از	
كل	60	سهم	ششدانگ	عرصه	
و	اعيان	)	قيمت	پايه	مربوط	به	

سهم	بانك	می	باشد	(

خراسان	3
جنوبی	

سهم	مشاعی	
از	ساختمان	
مسكونی	

بيرجند	

بيرجند	-		خيابان	
عدل	-	عدل	

23-	خيابان	باهنر	
شرقی10	-	پالک	
41-	مقابل	مدرسه	

انتقال	مسكونی	ساختمان	تمليكی	249/3375200203/2
دارد	)	غير	1,302,000,00065,100,000اجرايی	

اشغال	بانكي	(

سهم	بانك	يك	مميز	و	
چهاردهم	دانگ	مشاع	از	
	ششدانگ	عرصه	و	اعيان	
)	قيمت	پايه	مربوط	به	سهم	

بانك	می	باشد	(

خراسان	4
جنوبی	

ساختمان	
تجاري

	)	ستاد	سابق	
بانك	(	

بيرجند	

	بيرجند-	خيابان	
مدرس	-	بيست	
متري	اول	غربي	-	
اداره	مركزي	سابق	
بانك	صادرات	

تخليه	ندارد46,235,000,0002,311,750,000ششدانگ	تجاري	ساختمان	ملكي17/955/77/1263/915592/051417/76

اسكلت	فلز	-	در	چهار	طبقه	
با	قدمت	حدود	14	سال	-		

داراي	آسانسور	-	طبقه	چهارم	
دكوراتيو	چوبي	-	مجهز	به	

موتور	خانه	و	شوفاژ	-	امتيازات	
شامل	آب	،	برق	،	گاز
	)	به	وضع	موجود	(

خراسان	5
جنوبی	

ساختمان	
تجاری	
به	همراه	
ساختمان	
اداری

بيرجند	
بيرجند	-	ميدان	
آزادی	جنب	

شهرداری	منطقه	
يك	

ملكی1554/1402111/75595/54
ساختمان	
تجاری	
-اداری

تخليهندارد		22,500,000,0001,125,000,000ششدانگ	تجاری	-اداری
ساختمان	با	وضع	موجود

	)	شعبه	سابق	موسسه	منحله	
ميزان	(

خراسان	6
جنوبی	

سهم	مشاعی	
از	ملك	
تجاری	

بيرجند	
بيرجند	-	خيابان	
جمهوری	-	

جمهوری	2/27	
پالک	31	

انتقال	تجاریساختمانتمليكی	1/406540/6540/65
تخليهندارد304,962,00015,248,100اجرايی

سهم	بانك	14522	سهم	از	
60000	سهم	مشاع	)	قيمت	پايه	

مربوط	به	سهم	بانك
	می	باشد	(	

خراسان	7
جنوبی	

ملك	تجاری	
بيرجند	-

بيرجند	خيابان	
مطهری	-	بين	
مطهری	19و	21

ساختمان	تمليكی	11/2654/265745/59152/90
انتقال	تجاریتجاری

دارد	)	غير	4,280,000,000214,000,000اجرايی
ساختمان	تجاری	در	3	طبقه	اشغالبانكي	(

حاشيه	خيابان	مطهری

خراسان	8
جنوبی	

سهم	
مشاعی	باغ	
و	مرغداری	
روستای	علی	
آباد	داور	آباد	

بيرجند	-	روستای	بيرجند	
ساختمان	تمليكی	769/2450001352علی	آباد	داور	آباد	

انتقال	مزروعی	و	زمين	
دارد	)	غير	2,603,857,021130,192,851اجرايی	

اشغال	بانكي	(

بيست	و	پنج	سهم	و	يك	
چهارم	سهم	مشاع	از	47	سهم	
مشاع	از	840	سهم	مشاع	از	
ششدانگ	)	قيمت	پايه	مربوط	
به	سهم	بانك	می	باشد	(	

خراسان	9
جنوبی	

سهم	مشاعی	
مزرعه	و	باغ	

پسته	
زمين	-	تمليكی	-665/9591382دشت	مختاران	سربيشه

مزروعی	ساير	

مشاعی	)	سهم	
بانك	67	سهم	
و	پنجاه	و	چهار	
شصتم	سهم	
مشاع	از	كل	
288	سهم	
ششدانگ	(	

دارد	)	غير	14,983,561,441749,178,072
اشغال	بانكي	(

پالک	9	فرعی	از	665	اصلی	
دهستان	قيس	آباد	بخش	4	
بيرجند	در	جريان	ثبت	بوده	
و	در	مرحله	تحديد	حدود	می	
باشد	و	بانك	مسئوليتی	در	قبال	
خريدار	از	باب	نتيجه	تحديد	
حدود	نخواهد	داشت	.	ضمنًا	
مالكيت	بانك	بر	يك	چهارم	
چاه	آب	به	شماره	پروانه	بهره	
برداری	18009/410		با		دبی	15	
ليتر	بر	ثانيه	قطعی	بوده	و	پروانه	
چاه	به	نام	شركت	كشت	فن	و	
بانك	صادرات	خراسان	جنوبی	
می	باشد	.	)	قيمت	پايه	مربوط	به	

سهم	بانك	می	باشد(

خراسان	10
جنوبی	

كارخانه	
نهبندان	-	شهرک	نهبندان	سنگبری	

ساختمان	تمليكی	766/399361877صنعتی	
تخليه	ندارد	26,669,996,1901,333,499,810جانشينی	صنعتی	و	زمين	

ساختمان	و	ماشين	آالت	
سنگبری	،	سوله	صنعتی	-	
ساختمان	مديريت	اداری	و	
اموال	)	با	وضع	موجود	(	

خراسان	11
جنوبی	

ملك	تجاری	-	
نهبندان	مسكونی	

نهبندان	-	خيابان	
شهداء		نبش	
شهداء	13

با	وضع	موجود	تخليهندارد	6,344,775,000317,238,750ششدانگ	تجاری	مسكونیساختمان	ملكی	2230117/70222

خراسان	12
جنوبی	

زمين	
مسكونی	

آرين	
شهر	

آرين	شهر	-	
زمين	با	وضع	موجود	بالاستفادهندارد74,700,0003,735,000عادی	مسكونی	زمين	تمليكی	02050روستای	موسويه	

خراسان	13
جنوبی	

زمين	
كشاوررزی	و	
دامداری

قاين-	روستای	قاين
محمدآباد	علم

	زمين	كشاورزی		و	سولهاشغال	ندارد3,074,222,250153,711,113ششدانگكشاورزی	زمين	تمليكی	1680/2872173/5880
با	وضع	موجود			

خراسان	14
جنوبی	

منزل	
خضریمسكونی

خضری-	روستای	
دهشك	خيابان	
امام	خمينی	9

دارد	)	غير	870,000,00043,500,000انتقال	اجرائیمسكونی	ساختمانتمليكی	1116/17324/72180
ساختمان	با	وضع	موجود	اشغالبانكي	(

منزل	اصفهان	15
اصفهان	مسكونی	

اصفهان	-	انتهای	
خيابان	تاالر	

خيابان	آذر	بهرام	
-بن	بست	گل	
سرخ	پالک	342

	دارد	)	غير14,700,000,000735,000,000ششدانگمسكونی	ساختمان	تمليكی	20016/15190264330
منزل	مسكونی	در	2	طبقه	با	اشغال)	بانكي

وضع	موجود	

منزل	اصفهان	16
اصفهان	مسكونی	

خمينی	شهر	-	
بلوار	جانبازان	
كوچه	شهيد	

خشتی	-	فرعی	8	
پالک	2	

	دارد	)	غير7,520,000,000376,000,000ششدانگمسكونی	ساختمانتمليكی	173/131/193297256
منزل	مسكونی	با	اسكلت	اشغال)	بانكي

نيمه	فلزی	با	وضع	موجود	

آگهي مزایده ) 98/2 (
بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد تعداد 16 رقبه از امالک مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند 
جهت کسب اطالعات بيشتر از تاريخ درج آگهی روز سه شنبه 98/06/12 الی پنجشنبه  
98/06/21 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام وتا پايان وقت اداري)ساعت12:30( روز پنجشنبه 98/06/28 ضمن 
تکميل نسبت به عودت اسناد به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس - نبش مدرس 9 اداره مرکزي بانک صادرات برج 

سپهر شرق طبقه اول -  دايره تدارکات و ساختمان اقدام نمايند . 
 پاکتهاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10  روز شنبه   98/06/30  در محل فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت 
بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .  الزم به ذکر است اسناد شرکت در مزايده 
بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 98/06/28 ، صرفاً به دايره تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.

توضيحات و شرايط : 
جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 
به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است. مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 
5 % قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. امکان بازديد از 
امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي 
باشد. مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است. کليه امالک با شرايط موجود مندرج در 
آگهی در معرض فروش قرار می گيرد. کليه هزينه های مرتبط با کارشناسی امالک ، انتشار آگهی و هزينه های 
الزم جهت اخذ مفاصا حساب از شهرداری ، اداره امور مالياتی ، تأمين اجتماعی و عند الزوم ساير سازمان ها و نهادها 
) در زمان انتقال سند ( بر عهده خريدار خواهد بود . تخليه امالک دارای متصرف بر عهده خريدار خواهد بود .  شرايط 

پرداخت ثمن معامله در مورد رديف های 5 ، 7 ، 9 ، 11، 15و 16 به شکل تماماً نقد می باشد.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره های 32354067 - 056 و 32354076 - 056 دايره تدارکات و ساختمان 

بانک صادرات تماس حاصل فرماييد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول 
ذيل می باشد :

شرايط	پرداخت	رديف
)	گروه	(

ميزان	پرداخت	
نقدی

ميزان	پرداخت	غير	نقدی
)	باقيمانده	در	اقساط	(

	اولويت	با	پرداخت	نقدی	،	پيشنهاد	غير	نقدی	با	اولويت	پرداخت	ز1
به	ترتيب	ذيل		)	2-3-4-	5(	قابل	بررسی	خواهد	بود	.

30%	در	اقساط	12	ماهه	)	با	سود	بانكی	(	2%70

50%	در	اقساط	24	ماهه	)	با	سود	بانكی	(3%50

70%	در	اقساط	36	ماهه	)	با	سود	بانكی	(4%30

90%	در	اقساط	60	ماهه	)	با	سود	بانكی	(5%10

بانک صادرات خراسان جنوبي


